
  

   
 Oslo kommune  
 Utdanningsetaten 

 Trosterud skole  
  

 

Tlf: 23 17 70 76 

E-post: Astrid.marie.johnsruud@ude.oslo.kommune.no 

 

      19. september 2017 

Høstferie på AKS - uke 40 (2/10-6/10) 
 

I uke 40 er det høstferie, og AKS holder åpent på base 1 for alle elever fra 07.30-17.00.  

Vi trenger tilbakemelding fra dere uansett om ditt barn kommer eller ikke slik at slik at 

bemanningen er tilpasset antall elever som deltar. Tilbakemelding kan leveres på papir til 

basen eller digitalt! Se sms for lenke til påmelding.   
 

Hvor mye kan barnet ditt være på AKS i ferieuka? 

• Heldagsplass inkl. gratis kjernetid med betaling (1. – 4. trinn): Påmelding alle dager. 

• Gratis kjernetid (1.-2. trinn): Påmelding kun tirsdag og onsdag 

• Halvdagsplass (3.-4. trinn): Påmelding 12 timer, det vil si maksimum 2 dager, valgfritt. 

Ved behov for mer må det søkes om heldagsplass. Ta kontakt med AKS-leder Astrid. 
 

Husk matpakker til to måltider – det er ikke matservering i skoleferien.  

HØSTFERIEPROGRAM: 

Oppmøte kl. 9.00 mandag og onsdag. Resten av uka: senest kl. 10.00.  

Mandag 2/10 

OPPMØTE 09.00 

 

Turdag: Friluftsdag på Skullerud. Skiforeningen arrangerer friluftsdag for AKS i 

området på Skullerud. Ta med godt skotøy, varme klær etter vær, skiftetøy, 

sitteunderlag, mat og drikke til to måltider.  

Vi er tilbake ca 15.00. Husk ryggsekk! 

Tirsdag 3/10 

Aktiviteter på AKS 

Vi planlegger aktiviteter både ute og inne på skolens område, og mellom kl. 12-15 

vil noen aktiviteter foregå i idrettshallen.  

Onsdag 4/10 

OPPMØTE 09.00 

 

Turdag: Fotballturnering på Rommensletta – Rommen AKS inviterer 

Vi er invitert til fotballturnering på Rommen AKS. De som melder seg på denne 

dagen får delta på lag som er blandet både i alder (1.-4. trinn) og kjønn (jenter og 

gutter på samme lag). Husk drikkeflaske med vann og ryggsekk! 

PS. Hvis noen ikke ønsker å spille fotball vil det være alternative aktiviteter på siden. 

Torsdag 5/10 

 

Turdag: Tur i nærmiljøet 

Vi går tur i nærmiljøet vårt og utforsker høsten. Vi samler elementer fra naturen 

som vi kan bruke i kunstprosjekter.  

Fredag 6/10 

 

Lekekino på AKS 

Vi arrangerer filmvisning på AKS.  

Ta med mat og drikke til to måltider. 

 

Med vennlig hilsen  

Astrid M. Johnsruud, AKS-leder Trosterud 



  

   
 Oslo kommune  
 Utdanningsetaten 

 Trosterud skole  
  

 

Tlf: 23 17 70 76 
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Påmelding til høstferien på AKS 
 

NAVN:_______________________________________ 

 

BASE:________________________________________ 

 

Heldagsplass: Sett kryss for hver dag 

Halvdagsplass: Maks 12 timer per uke. Sett klokkeslett.  

Gratis kjernetid: Kan kun delta tirsdag og onsdag 

 Mandag 

2/10 

(Skullerud) 

Tirsdag 3/10 

(på AKS) 

Onsdag 4/10 

(Fotballturnering) 

Torsdag 5/10 

(Tur i 

nærmiljøet) 

Fredag 6/10 

(kino på AKS) 

Kommer 

(ja) 

     

Kommer 

ikke (nei) 

     

Gratis 

kjernetid 

50% (kun 

tirsdag og 

onsdag) 

     

Kommer 

ikke i 

høstferien 

Sett kryss her 

 

______________________________________ 

Sign foresatte 


