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Smått og stort 
 

Trosterud Aktivitetsskole 
Info i uke 21  2017 

www.trosterud.osloskolen.no Tlf.: 23 17 70 76 

E-post: astrid.johnsruud@osloskolen.no 
 

Kjære elever og foresatte i AKS – nå er vi i gang med å 

planlegge årets ferieklubb.  

Programmet sendes ut uke 23 med svarfrist i uke 24. Vi har fått 

spennende aktiviteter å melde oss på, og vi håper å få plass 

på opptil flere av disse. Dette får vi svar på 5. juni.   

Dette smått og stort inneholder informasjon om 
avslutning av vårens aktiviteter, ferieklubb, spesielle 
dager og program frem mot sommeren.   

Aktiviteter  

Svømming: Dette skoleåret har alle trinn fått tilbud om å delta på 

svømming, og vi er glade for å ha kunnet gi tilbud til nesten alle 

påmeldte! Mange av elevene blir i løpet av svømmegruppen mye 

tryggere i vannet og noen knekker også svømmekoden og mestrer nye 

ferdigheter i vannet! Neste år blir det nye muligheter. På høsten vil 2. og 4. 

trinn få tilbudet, og på våren vil 1. trinn og deretter 3. trinn få tilbudet.  

Drivhus: Elever som har ønsket å være med fra 2. trinn har 

dyrket grønnsaker i drivhuset og fortsetter å følge opp disse 

frem til sommeren. Kanskje vi klarer å stelle så godt med dem 

at det kommer hjem grønnsaker til sommeren? 

Pantomime og drama: Denne uken har gruppene siste økt! Da 

viser de frem hva de har lært til de andre barna på AKS. Det er dessverre 

ikke en fremvisning for foresatte, men elevene skal få ansiktsmaling og gå 

rundt på skolens område og vise pantomime i AKS-tiden. Vi skal prøve å 

ta fine bilder så dere får se! 

Matgrupper/kokkegrupper: Onsdag 31. mai får vi besøk fra Geitmyra 

matkultursenter. Da vil noen elever på 1. og 2. trinn få delta på 

matgruppe. Baselederne tar kontakt med de det gjelder. Ellers har vi 

 

Hva skjer når? 

02.06.2017 

Siste svømmegruppe denne 

våren. Deretter stenges 

svømmehallen.  

24.05.2017 

Siste pantomimegruppe. 

14.06.2017 

Kunst- og musikkgruppene 

viser frem sitt arbeid denne 

våren. Egen informasjon 

kommer.  

 

FERIEKLUBB 2017 

Vi planlegger sommerens ferieklubb 
for vårens 1.-4. trinn og høstens 2.-4. 
trinn.  

Skolestarterne får eget program fra 1. 
trinn og elever som nå går på 4. trinn 
har plass ut juni.  

Vi sender ut programmet i 
begynnelsen av uke 23, og har 
svarfrist i uke 24.  

AKS holder stengt i juli, men det vil 
da si at vi har ferieklubb disse 
dagene: 

JUNI: fredag 23.06 - fredag 30.06 

AUGUST: tirsdag 01.08 - fredag 18.08 
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matgrupper frem mot sommeren. På 3. trinn baker vi scones og elevene 

får øve på å måle opp ingredienser og å lese oppskrift.  

Kunstgruppe: Kunstgruppa fortsetter sitt prosjekt med bekken frem til 14. 

juni. Da vil de vise frem arbeidet sitt! Egen invitasjon kommer.  

Musikk- og fiolingrupper: Denne gruppa vil vi virkelig skryte 

av! De har den siste uka hatt mange konsertoppdrag, både 

for bydelsutvalget, åpning av Lindebergparken og på 17. 

mai. Tusen takk til Mari og til alle foreldre og elever som har 

bidratt til at dette har blitt vellykket! Vi gleder oss til å 

samarbeide videre med Haugerud strykeorkester til høsten. Fiolingruppa 

vil også vise seg frem 14. juni på kunstgruppa sin fremvisning. Egen 

invitasjon kommer. 

4. trinnsklubb:  

4. trinn og Anne Lise planlegger neste aktivitet. Informasjon sendes ut til 
de det gjelder for.  

 

Nytt på AKS og Trosterud skole: 

Sandkasse: Endelig har vi fått sandkasse igjen! Da den nye, lekre 
lekeplassen ble bygget, mistet vi muligheten til å ha sandkasse i 
skolegården. Nå har AKS investert i ny sandkasse. Den ble tatt i bruk på 
fredag, og elevene synes det er veldig flott! 

Asfaltspill: AKS har frisket opp skolegården med nye asfaltspill. Ved base 1 
har vi nå klokke til lek med tall og tider. Midt i skolegården har vi kompass 
som vi kan bruke for å trene på himmelretninger og å lære oss kart når vi 
skal på tur. Ved oppgang A har vi fått en tallslange fra 1-20 der vi kan 
leke med tall på mange måter.  

Fotografering på AKS: I en uke nå har vi besøk av en fotograf som heter 
Johannes Sunde. Han tar bilder av ulike aktiviteter på AKS og vi gleder oss 
til å vise dere flere bilder av det vi gjør på AKS før dere henter/sender 
elevene hjem.  Johannes tar kun bilder som skal brukes internt – det vil si til 
dere foresatte. Dette er bilder som viser aktivitetene og ikke bilder av 
elevenes ansikt.  

Nytt fjes på base 3: I dag begynte Trine Støvind i arbeidstrening hos oss 
på base 3. Hun skal være her på mandager og torsdager i noen 
måneder fremover. Hun har lang erfaring fra jobb i barnehage, og hun 
gleder seg til å bli kjent med elevene våre! 

Besøksdag for skolestartere: Onsdag 14. juni fra kl. 17.30-18.30 inviterer vi 
skolestartere til besøk på basene. Jeg ser at vi får flere søsken av elevene 
våre som skal begynne, og dere må gjerne ta turen denne dagen for å 
bli litt kjent. Ellers sees vi også til førskoledag onsdag 7. juni kl. 08.30. 

 

 

 

 

Mat i AKS 

I sist smått og stort sendte vi ut 
beskjed om endringer og 
tilpasninger i måltidet på AKS. Vi 
har ikke fått tilbakemeldinger fra 
dere foresatte på dette, og 
fortsetter med:  

- Vi tilbyr laktosefri melk 
- Vi tilbyr grønnsaker til 

knekkebrødmåltidet 
- Vi tilbyr flere variasjoner av 

varmmat på fredager 

 

Kontakt oss: 

Telefonnummer: 

Base 1: 91 78 32 47 
Base 2: 91 54 10 03 
Base 3: 95 07 27 28 

Telefonene er på i åpningstiden 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Astrid M. Johnsruud 
leder, Trosterud AKS 


