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Smått og stort 
 

Trosterud Aktivitetsskole 
Info i uke 5 2017 

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

 

Kjære elever og foresatte i AKS 

Nå er vi godt i gang med vårsemesteret på AKS. I dette smått 

og stort får du vite mer om: 

• Aktiviteter 
o Hege (friluftstur og svømming) 

• Fordypningsuker 
• Vigdis på base 1 
• Telefoner 
• Brukerundersøkelse om kommunikasjon  

Aktiviteter Vi er godt i gang med aktiviteter, og mer kommer!   

Musikk- og fiolingrupper (2. og 3. trinn): Fiolingruppa er invitert til å spille 

på et byrådsmøte i løpet av våren. Musikklærer Mari kommer tilbake med 

mer informasjon. Mari har også tatt initiativ til å stifte Haugerud 

strykeorkester sammen med flere foreldre i området.  Vi fortsetter å ha 

Mari ansatt og med tilbud om å lære å spille fiolin.  

Hege: Hege, som nå har vært ansatt hos oss siden 2015, har fått seg 

fulltidsjobb i en idrettsbarnehage, og vil ha sine siste uker i jobb på AKS 

nå. Vi takker for et godt samarbeid og mange flotte turer og gode timer i 

bassenget, og ønsker henne lykke til videre!  

Hilsen fra Hege: Hei alle sammen! 

Jeg har fått full/fast jobb i en idrettsbarnehage, så kommer derfor til å slutte på 

Trosterud skole. Min siste uke med tur og svømming er neste uke, uke 6. Jeg 

kommer til å savne små og store på skolen veldig. På turene har vi fått dele 

mange fine naturopplevelser sammen, fått vært mye i aktivitet og lært om 

orientering med kart/kompass, lagd mat ute osv. På svømmingen er det utrolig 

fint å se den framgangen alle har hatt! Der har vi jobbet med å bli trygg i vann og 

ellers veiledet barna videre der de er utifra nivå. Jeg oppfordrer dere alle til å 

fortsette å være mye i aktivitet på forskjellige måter sammen med de flotte barna 

deres :) Mange hilsener fra Hege  

 

 

Hva skjer når? 

UKE 5 

Fordypningsuke – Fysisk 

aktivitet (målområde 2) 

03.02.2017 

Oppstart svømming gruppe 1 

1. trinn 

UKE 7 

Fordypningsuke – Kunst 

(målområde 3) 

 

Vinterferien 2017 

I uke 8 er det vinterferie, og 
AKS har åpent fra 07.30-
17.00. Program for uka med 
påmelding kommer i uke 6. 

Hvor mye kan barnet ditt være 
på AKS i ferieuka? 

Heldagsplass inkl. gratis kjernetid 
helplass (1. – 4. trinn): Påmelding 
alle dager.  

Halvdagsplass (2.-4. trinn): 
Påmelding 2 valgfrie dager. 12 
timer per uke 

Gratis kjernetid (1. trinn): 
Påmelding kun tirsdag og 
onsdag i ferieuker.  
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Friluftsgruppene: I uke 5 går Hege siste tur med 1. trinn og i uke 6 går hun 

siste tur med 2. – 3. trinn. Dette skjedde brått, og vi har per nå ingen 

ansatte til å ta over stillingen til Hege, og friluftsgruppene vil derfor bli 

avsluttet for denne gang. I en periode fremover vil basene i større grad ta 

med seg elevene på turer utenfor skolens område i forbindelse med 

friluftsaktiviteter, med dette vil være uten forhåndspåmelding.  

Svømming med Hege og Lars Gøran har oppstart for 1. trinn fredag 3. 

februar. E-post ble sendt ut 01.02 til de som skal begynne på gruppe 1. 

Alle som skal delta på svømming senere, bør ha svømmetøy liggende på 

basen. Da kan man få en ekstra dag i bassenget om det er fravær på 

den originale gruppa. 

Skiskolen startet opp torsdag 19. januar for alle påmeldte og går frem til 

vinterferien.  

Kodekurs: Endelig er vi i gang med IKT på 4. trinn! Dette har vi ventet på i 

hele høst. Elevene på 4. trinn får delta på kodekurs 4 ettermiddager 

denne våren. Har du ikke meldt deg på ennå? Sjekk skolens hjemmeside 

for mer informasjon! 

Pantomimekurs: Vi har stort sett fått tilbakemeldinger fra 1. trinn med 

ønske om pantomimekurs. Derfor får 1. trinn tilbud om pantomimekurs 

etter påske.  

Nye aktiviteter denne våren: 

Våren 2017 holder to lokale, profesjonelle 

billedkunstnere (Katja Høst og Liva Mork) kunstkurs 

for elever på 3. og 4. trinn på AKS. Tema for kurset 

er kunst utendørs og hvordan barna opplever 

Haugerud/Trosterud som sted. Elevene får tegne, 

male og bygge en fysisk modell over et område 

på Haugerud/Trosterud. De skal også lage forslag til kunst ute som vises i 

modellen. Noen av forslagene prøver vi ut ute i nærområdet. I løpet av kurset 

kommer vi til å jobbe både ute og inne.  

Oppstart: 15. mars - Tid: Onsdager kl. 14.00-16.00 

 

Fordypningsuker 

Med mangel på ordentlig vintervær og av hensyn til fagprøven til Vigdis 

valgte vi å utsette fordypning i vinteridrett til uke 5. Nå er vi godt i gang! 

Mangel på snø gjorde så vi måtte endre tema, men aktivitetene 

omhandler fysisk aktivitet. Alle elevene får delta på: Skøyter, ballek, 

bokstavjakt, barneleker i hallen med fokus på begreper med mer. 

Aktivitetsoversikten er tilgjengelig på skolens hjemmeside. De faste 

aktivitetsgruppene går som vanlig. Nå planlegger vi også fordypningsuke 

i kunst i uke 7. 

 

 

Brukerundersøkelse: 
Skriftlig kommunikasjon 

Brukerundersøkelsen som ble 
varslet tidlig i januar er vedlagt. 
Ved å besvare denne er du 
med på å tilrettelegge AKS for 
deg og ditt bruk.  

Barne- og 
ungdomsarbeider: 

I uke 4 var Vigdis (baseleder 
base 1) oppe til fagprøve. Hun 
hadde med en gruppe elever 
på gjennomføringen av selve 
prøven, og på torsdag besto 
hun fagprøven. Vi gratulerer 
Vigdis med å ha tittelen "barne- 
og ungdomsarbeider"! 

Kontakt oss: 

I høst fikk vi tilbakemeldinger på 
at lyden i telefonen var dårlig 
og at det var vanskelig å få 
kontakt. Nå har alle baser fått 
nye telefoner, og vi håper dere 
merker forbedring. 
Telefonnumrene er de samme: 

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 


