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Smått og stort 
 

Trosterud Aktivitetsskole 
Info i første skoleuke  2017 

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

E-post: astrid.johnsruud@osloskolen.no 
 

Kjære elever og foresatte i AKS – velkommen til nytt 
skoleår! 

Vi har hatt en fin sommer med ferieklubb! Vi har også vært 
heldige å få bli godt kjent med mange skolestartere de 3 siste 
ukene. Nå er vi, som sikkert også dere, spent på et nytt 
skoleår! 

Dette smått og stort inneholder informasjon om første 
skoleuke og oppstart på alle baser.   

Første skoleuke  

Baseinndeling og personal: 

1. trinn – Base 2. Rachida er baseleder. Murtaza (1B), Hanifa (1A), 
Almas(1B), Saba og Jovana er tilknyttet basen og trinnet.  

Kontakt base 2: Inngang H. Telefon i åpningstiden: 91 54 10 03 

2. trinn – Base 1. Vigdis er baseleder. Kari, Ulrik, Hao, Hanif (perm) og 
Caroline er tilknyttet basen. 

Kontakt base 1: Brunt hus. Telefon i åpningstiden: 91 78 32 47 

3. og 4. trinn – Base 3. Anne-Lise er baseleder. Sedat, Silje, Trine, 
Saleha og Zafar er tilknyttet basen.  

Kontakt base 3: Inngang I. Telefon i åpningstiden: 95 07 27 28 

Åpningstider 

Aktivitetsskolen har åpent fra 07.30-08.30 (skolestart) og fra skolen slutter 
og frem til kl. 17.00. Være ute i god tid (kl. 16.54) for å hente. De ansattes 
arbeidstid er til 17.00, og ved gjentatt for sen henting risikerer man å miste 
rett på plass på AKS.  

 

Hva skjer når? 

Høsten 2017 

Foreldremøter. AKS-leder Astrid 
deltar på de trinnene der det er 
mulig.  

Uke 34-39 

Oppstartsperiode. Fokus på 
sosial kompetanse i 
læringsaktiviteter. 

11.09.2017 

Valgdag. Heldagsåpent på AKS 
for elever med heldagsplass. Elever 
med halvdagsplass på 3.-4. trinn 
kan komme sine timer. Elever med 
gratis kjernetid 50% har ikke tilbud 
denne dagen. Kun tirsdag og 
onsdag på heldagsåpne dager.  

 

HUSKELISTE 

UKE 34 – matpakke hver dag! Vi 
spiser i klasserom etter siste time. 

Første skoleuke har elevene med 
matpakke til AKS hver dag. Fra uke 35 
har vi matservering to dager i uka. 
Ukeplan sendes ut for hver base i løpet 
av uka.  

Skiftetøy til basen. Alle elever har 
egen skuff på basen. 

Innesko på AKS. Vi må ha noe på 
bena om alarmen går og vi må 
evakuere.  

Klær til å være ute også i regnvær! 
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Kontakt oss 

Vi ønsker å ha en god dialog med foresatte. Ta kontakt om det skulle være noe, ris eller ros. Hvis barnet ditt 
ikke skal på AKS en dag er det viktig at basen får beskjed direkte på sin telefon. Det kan gjerne være via 
SMS. Telefonene er kun på i AKS åpningstid. Spørsmål om økonomi og betaling, endring av oppholdstid og 
lignende rettes til AKS-leder Astrid: astrid.marie.johnsruud@ude.oslo.kommune.no / 23 17 70 76 

Læringsaktiviteter, utelek og frilek på AKS 

Hver dag har vi aktiviteter som støtter opp rundt barnas læring. Det er viktig for oss på AKS at disse 
aktivitetene er læring gjennom lek. Vi jobber kreativt, muntlig, fysisk inne, ute og så mye mer. Den ansatte på 
AKS er bevisst hvilket læringsutbytte elevene får gjennom å delta på aktivitetene, mens vi ønsker at elevene 
skal oppleve motivasjon, at det er gøy, sosialt og aat de får lyst til å gjøre det enda mer!  

De første ukene får alle elevene daglig tilbud om ulike læringsaktiviteter på basene. I perioden fra skolestart 
og frem til høstferien er hovedfokuset vårt sosial kompetanse. Formålet er å skape en trygg og god oppstart. 
Vi vil fokusere på forventninger, rutiner, vennskap, inkludering mm. På basene vil vi henge opp "blomster". 
Disse gir en oversikt over ulike aktiviteter elevene deltar på de neste ukene.  

Påmeldingsaktiviteter for 2.-4. trinn: Basene tilbyr gode aktiviteter hver dag, og elevene får velge mellom 
styrte aktiviteter inne og ute etter måltidet og frem til ca kl. 15.30. Da går vi over til frilek. Gjennom året 
sender vi ut informasjon om aktiviteter med påmelding. Disse aktivitetene har oppstart i løpet av de neste 
ukene. De er for 2. – 4. trinn da disse er med ansatte som ikke har tilhørighet til basene, men har 
fagkompetanse. 1. trinn har egne opplegg basert på en trygg og forutsigbar skolestart i samarbeid med 
lærerne og faste assistenter. 1. trinn vil få et utvidet aktivitetstilbud med foreldrepåmelding til vinteren.  

Lurer du på hva vi gjør på basene? Spør gjerne ved henting!  

Planer på AKS 

Aktivitetsskolen har egen årsplan. Denne gir informasjon om drift resten av året og sendes ut omtrent ved 
høstferietider. Årsplanen er utarbeidet av personalet og bygger på føringene fra Rammeplan for AKS og 
læringsmål fra skolens læreplan, LK06. 

Informasjon om AKS finner du alltid på skolens hjemmeside: www.trosterud.osloskolen.no – Aktivitetsskolen. 

Nysgjerrig på siste nytt på basene? 

På Trosterud er vi utrolig heldige som får ha egne aktivitetsskolelokaler. På de fleste skoler er det nå kun sambruk av 
klasserom. Vi har nå ny rekord i antall elever på AKS: 178! Alle baser har fått utvidet garderobekapasitet. Elever med 
heldagsplass prioriteres ved tildeling av plass. De mindre praktiske plassene kompenserer vi for med andre gode 
løsninger. Dette blir individuelt fra base til base. I tillegg får vi fra i år benytte 4 gode aktivitetsrom i oppgang G som vi har 
til aktiviteter for elevene på hvert trinn. Vedlikehold av toaletter på base 3 vil skje høsten 2017. Det ser vi frem til! 

Nå gleder vi oss til å begynne på et nytt år sammen med dere! 

Vennlig hilsen 

 

Astrid Marie Johnsruud 
avdelingsleder Aktivitetsskolen Trosterud 


