
  

   
 Oslo kommune  
 Utdanningsetaten 

 Trosterud skole og AKS   

  

 

Tlf: 23 17 70 76 

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

  14. september 2018 

Høstferie på AKS - uke 40 (01/10-05/10) 
 

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. Påmelding foregår digitalt via Trosterud 

skoles nettside: trosterud.osloskolen.no 

 

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. og 3. trinn): Påmelding kun tirsdag og onsdag 

• Halvdagsplass (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. 
 

Oppmøte alle dager på base 1. 

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

 

HØSTFERIEPROGRAM: 

Mandag 1/10 

Oppmøte 09.00 

 

Turdag: Eventyrfabrikken 

Vi drar til Eventyrfabrikken på Sandaker.  

Ha på bevegelig tøy. 

Ta med: mat og drikke til to måltider.  

Tirsdag 2/10 

Oppmøte 09.00 

 

Turdag: Turdag i nærområdet  

Vi går på tur i nærområdet.   

Ta med: godt skotøy, varme klær etter vær, skiftetøy,  

sitteunderlag, mat og drikke til to måltider.  

 

Onsdag 3/10 

Oppmøte 09.00 

 

Aktiviteter i skolegården og hallen 

Vi har ulike aktiviteter ute, inne og i hallen denne dagen. 

Ta med: mat og drikke til to måltider.  

 

Torsdag 4/10 

Oppmøte 09.00 

 
 

Turdag: Oslo Maritime museum 

Vi drar på tur til Oslo Maritime museum. Her får vi omvisning på museet, og 

muligheten til å bygge vår egen lekebåt.  

Ta med: mat og drikke til to måltider. 

Fredag 5/10 

Oppmøte 09.00

 
 

Kino 

Vi skal på Saga kino i vår helt egne kinosal! Der skal vi se filmen "Den store stygge 

reven" (Tillatt for alle). 

Ta med: mat og drikke til to måltider. 

Ta ikke med penger eller godteri.  Vi spanderer en hyggelig overraskelse til alle! 

Med vennlig hilsen  

Astrid M. Johnsruud, AKS-leder                                                                                             Thea Hamang, Miljøterapeut   


