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Smått og stort 
 

Trosterud Aktivitetsskole 
Info i uke 43  2017 

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

E-post: astrid.johnsruud@osloskolen.no 
 

Kjære elever og foresatte i AKS – nå har høsten kommet, og vi 
har det "travelt" på AKS! Fra skolestart og frem til nå har vi 
sendt ut en rekke aktivitetstilbud til trinnene, og gjennom året 
vil dere jevnlig få flere.  

Dette er aktiviteter der vi har en ekstern instruktør eller et 
eksternt lokale, eller vi betaler for aktivitetstilbudet. På samtlige 
baser er det hver dag aktiviteter tilpasset trinnets tema i 
perioden. Disse aktivitetene sender vi ikke ut 
foreldrepåmelding til, da vi ivaretar samtlige elevers 
deltagelse på basene.  

 

Rutiner som er viktige å huske på 

- Når du henter ditt barn er det svært viktig at en voksen på basen får 
beskjed slik at eleven blir krysset ut for dagen. 

- Hvis barnet ditt ikke skal på AKS en dag, ønsker vi å få beskjed på 
basetelefonene.  

Nye toaletter på base 3 

Nå føles det som vi har ventet i en evighet på at 
vedlikeholdsarbeidet på toalettet på base 3 skulle 
bli ferdig. Plutselig var det helt klart – og base 3 
har fått to splitter nye toaletter istedenfor ett 
slitent! Det feiret vi med ballonger og kjeks på 
onsdag.  

Inn- og utmelding i Aktivitetsskolen 

I oktober har alle Aktivitetsskolene i Oslo fått nytt 
system for registrering av elevene.  

 

Hva skjer når? 

Skiskolen 2018 

Påmeldingsperioden er i gang. 
Det er åpent for påmelding 
frem til 1. november! Se eget 
ranselskriv. www.skiforeningen. 
no/pamelding-skiskole 

Informasjon uke 44 til base 1! 

I uke 44 avvikler Vigdis ferie, og 
Sahida Ahmadjan er vikar på 
basen. Hao Nguyen og Hanif 
Ziayi har hovedansvaret denne 
uka.  

17.11.2017 

Oppstart av nye musikk- og 
ukulelegrupper for 1. trinn og 2. 
trinn. E-post går ut til de det 
gjelder. 

 

 KONTAKT OSS 
1. trinn – base 2 – 91 54 10 03 

Baseleder Rachida 
 

2. trinn – base 1 – 91 78 32 47 
Baseleder Vigdis 

 
3. og 4. trinn – base 3 – 95 07 

27 28 Baseleder Anne Lise 
Telefonene er på i åpningstiden 
til basen. 
 
Astrid M. Johnsruud, leder  
23 17 70 76 
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Ønsker du å endre oppholdstid for ditt barn i AKS eller si opp plassen f.eks. på grunn av skolebytte? Da 
logger du deg inn på https://osloskolen.ist-asp.com/ Husk regler for endring av oppholdstid og oppsigelse. 
Se https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/ 

Den nye løsningen heter IST Applications. I løpet av vinteren skal også skolens registreringer legges over til IST. 
Foreløpig er personal under opplæring i drift av systemet til AKS, og systemet vil ikke fungere optimalt før 
skolen også legges over da de vil synkroniseres internt. Omleggingen kan ha påvirket faktureringer, 
adresseinformasjon og lignende. Skulle du merke deg at det noe er feil med din fakturering, ta kontakt med 
meg så får vi korrigert dette snarlig! 

Hvem jobber på basen til mitt barn? 

1. trinn (base 2) 

Rachida Taibi baseleder. Hun er snart ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider og har mange års 
erfaring. Hennes kollegaer på basen er: Murtaza (Morty) Ali, 1B, Hanifa Ayoubi, 1A, Almas Ali, 1B, Mizgin 
Algunerhan, 1A, Matilde Hagland, Jovana Donic (lærling), Carolin Vy Le Vo, Saba Arif.  

2. trinn (base 1) 

Vigdis Malsten baseleder. Hun er ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider og har mange års erfaring. 
Hennes kollegaer er: Kari Tendrup, Ulrik Hansen, Hao Nguyen, Hanif Ziayi, Caroline Andersen (lærling). 

3. og 4. trinn (base 3) 

Anne Lise Sundsbø baseleder. Hun utdanner seg denne høsten i DUÅ, de utrolige årene, et program for 
arbeid med sosial kompetanse, og har mange års erfaring. Hennes kollegaer er: Sedat Algunerhan, Saleha 
Ayoubi, Mikael Kråkenes, Silje Østby Thune, Zafar Butt, Trine Støvind.  

Når vi har behov for vikarer er det primært Katarina Myhren, Celine Hamang og Sahida Ahmadjan. 

Friluftsgruppe 

Aktivitetstilbudet vårt tilrettelegges blant annet ut fra kompetanse og kunnskap blant de ansatte. Nå har vi 
endelig anledning til å starte opp friluftsgrupper igjen! Vi begynner med tilbud til elever på 2. trinn. 
Friluftsgruppene vil være hver onsdag fra 13.30-17.00. Påmelding sendes ut i uke 44, og gruppene starter opp 
i uke 45!  

Svømmetilbud i AKS 

Svømming er en aktivitet vi håper å tilby snart! Bassenget vi bruker på Haukåsen har vært stengt hele høsten 
på grunn av reparasjoner. Vi sender ut tilbud om svømming så fort vi får klarsignal fra skolen. Da vil tilbudet 
primært gå til 1. trinn, men også deler av 3. trinn. Elever på 1. trinn med heldagsplass er prioritert. Per gruppe 
vil det være 15 elever, 10 elever fra 1. trinn og 5 elever fra 3. trinn.  

Vennlig hilsen 

Astrid Marie Johnsruud 
avdelingsleder Aktivitetsskolen Trosterud 


