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1. Hovedmål  

for Aktivitetsskolen Trosterud 

 

Faglige mål: 
Aktivitetsskolen Trosterud er læringsstøttene. 

• Temabasert faglig støtte innenfor praktisk- og lekpreget metode. 
• Skole/AKS har tett dialog vedrørende satsnings- og fokusområder for undervisningen. 
• AKS lager periodeplaner hvor læringsmålene er konkretisert. 
• AKS har fordypningsuker innenfor de forskjellige basisfagene. 
• AKS har læringsstøttende rom hvor elevene for øvd basisferdigheter i praksis.  

 
Aktivitetsskolen Trosterud er en Aktivitetsskole! 

• AKS tilrettelegger for, og gjennomfører, aktiviteter innenfor alle fire temaområder. 
• AKS tilrettelegger for valgfri lek og ustrukturert fritid. 
• AKS gir ro, for "å kjede seg" – for så å finne indremotivasjon til egenaktivitet. 
• AKS-elevene har aldersadekvat medbestemmelse. 
• AKS presenterer nye aktiviteter, og motiverer for at alle skal prøve innenfor trygge rammer. 

 
Sosiale mål:  

Aktivitetsskolen Trosterud legger til rette for elevenes sosiale utvikling. 
• AKS har tilvenningsprogram med fokus på "det samarbeidene mennesket". 
• AKS har tema perioder med tverrfaglig fokus på sosial kompetanse. 
• AKS har definert "forventet atferd" i en matrise. Denne gjelder både elev og ansatt. 

 

Aktivitetsskolen Trosterud setter krav til de ansattes sosiale kompetanse. 
• AKS har tydelige voksne som jobber med elevsamspill daglig.  
• AKS personalet ser alle elevene, de roser og oppmuntrer til samspill. 
• AKS personalet forsterker ønsket atferd i form av ros, bekreftelse og "skryt" til foresatte. 
• AKS personalet har bevisst forhold til å løse elevkonflikter. 
• AKS personalet bryter inn i situasjonen og melder til leder dersom de opplever brudd på §9a 

(mobbeparagrafen). Foresatte informeres. Leder tar dette med øvrig ledelse og skolen 
oppretter aktivitetsplan der det vurderes hensiktsmessig. 

 
Aktivitetsskolen Trosterud har trygge foresatte. 

• De møter AKS personal som har positive holdninger til elever, foresatte og kollegaer. 
• De ser AKS personal som er aktive med elevene. 
• De opplever at AKS har forutsigbare rammer for lek og aktivitet. 
• De får nødvendig informasjon og blir lyttet til i forbindelse med eget barns hverdag. 
• De ser et engasjert personal. 
• De får hjem glade barn. 

 

Administrative mål: 
Aktivitetsskolen Trosterud er brukerorientert. 

• Foresatte og elever inviteres med i å utvikle AKS i tråd med "dagens" brukere. 
• AKS drifter etter "Rammeplan for Aktivitetsskolen". 
• AKS drifter etter "Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger, Oslo 

kommune". 
• ”Oslo standard for Aktivitetsskolen” er et minimumskrav til drift. 
• AKS konkretiserer aktivitetene utfra kompetansemålene i "Kunnskapsløftet-06" (læreplanen). 
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2.  Hva er Aktivitetsskolen (AKS)? 

 

Føringer for læring i AKS 

Aktiviteter og tiltak i Aktivitetsskolen er tilpasset de samme veiledende 
læringsmålene som den teoretiske undervisningen er basert på i læreplan 
(LK06). AKS drifter etter "Rammeplan for Aktivitetsskolen", revidert januar 
2019. Rammeplanen inneholder fire temaområder som AKS skal strukturere sitt 
aktivitetstilbud rundt. Dette kombinerer vi med kompetansemål fra skolens 
læreplan.  
 
Temaområdene i rammeplanen:  

- Natur, miljø og bærekraftig utvikling 
- Kunst, kultur og kreativitet 
- Fysisk aktivitet 
- Mat og helse 

 
Aktivitetstilbudet vårt er flerfaglig, og temaområdene knyttes opp mot flere 
fag. Personalet på AKS har stor bevisshet rundt "Hva lærer elevene av 
aktiviteten?", sammen med fokus på at elevene våre opplever motivasjon, 
mestring, nysgjerrighet og glede av å delta på aktivitetene. Årsplanen er en 
lokal tilpasning av Rammeplan, og er skrevet av undervisningsinspektør i 
samarbeid med personalet på AKS. Årsplanen er et verktøy vi arbeider etter 
gjennom skoleåret. Det er personalet på basene som har valgt fokusområder og 
aktiviteter for sine trinn innenfor hvert temaområde. 
 
Hvordan samarbeider skole og AKS? 

Aktivitetsskolen er tilknyttet 1.-4. trinn gjennom MerLærere. Baseleder og 
MerLærer på trinnet har ukentlige møter der de utveksler informasjon og 
utarbeider læringsstøttende aktiviteter. Slik skaper vi en sammenheng mellom 
skole og AKS i aktivitetene våre. Når elevene får oppleve og erfare kunnskap de 
kjenner igjen fra klasserommet på AKS, vil de få et enda større læringsutbytte. 
Kontakt- , fag- og MerLærere kartlegger og tilpasser undervisningen til sine 
elever kontinuerlig. Lærerne og ledelsen samles til analysemøter der disse 
resultatene blir analysert, og har overføringsmøte til AKS med fokus på 
læringsstøttende aktiviteter.  
 

Aktivitetsskolen Trosterud har som mål at skole og AKS sammen gir 

elevene den beste opplæringen. 

Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som skal styrke 

elevenes faglige og sosiale utvikling gjennom lek. Det gjør vi gjennom 

læringsstøttende aktiviteter, der lek-aktiviteter gir en praktisk 

tilnærming til fagkunnskap.  
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Basene skoleåret 2019/2020 

Elever Personal 
 
Paviljongen har elever fra 1. trinn. 
 
Ca. 72 elever. 

Baseleder: Murtaza Ali 

1A: Jovana Donic 
1B: Hao Nguyen 
1C: Fatima Asghar 
Yvonia Sandvold Syversen 
Karolina Kotus 
Bilal Hussain 

 
Base 2 har elever fra 2. trinn. 
 
Ca. 67 elever. 

Baseleder: Rachida Taibi  

2A: Hanifa Ayoubi  
2B: Mikael Kråkenes 
2C: Katarina Myhren 
Kine Andrea Haugen 

 
Base 3 har elever fra 3. trinn. 
 
Ca. 57 elever. 

Baseleder: Anne Lise Sundsbø,  

Victoria Paulos 
Almas Ali 
Nedal Abalkarne 
Malin Brubak Nordli 

 
Base 1 har elever fra 4. trinn. 
  
Ca. 65 elever. 
 

Baseleder: Vigdis Malsten 

Hanif Ziayi 
Celine Hamang 
Trine Støvind 

 
 
Hvor er vi? 

Aktivitetsskolen disponerer et eget, tilrettelagt lokale per trinn i tillegg til 
klasserom og andre rom på skolen i åpningstiden. 
 

Dette må du vite: 

• Avtaleskjemaet for gjeldende skoleår må returneres ved oppstart. Dette gir 
oss informasjon om når og hvordan ditt barn kan gå hjem og hvordan vi best 
kontakter dere.  

• Telefonbeskjeder ringes eller sendes med SMS til basens mobiltelefon. Se 
siste side. 

• Alle elever har skuff til skiftetøy på basen sin. Det er de foresattes ansvar at 
det til enhver tid er klær til skift dersom barnet ditt har behov for det. 
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Skolens ferier og undervisningsfrie dager 

Aktivitetsskolen er stengt i juli, samt på helligdager. Kalenderen på Osloskolens 
nettside holdes oppdatert med informasjon om dette. I tillegg avholdes to 
planleggingsdager i året med hele Trosterud skoles personal.  
 
På undervisningsfrie dager, der AKS holder åpent, har vi alternativ drift. Dvs. at 
vi holder heldagsåpent. Vi drar da på turer og utflukter, og har aktivitetsdager 
på basen. På grunn av bemanningen, er det viktig å vite hvor mange som 
kommer. Gi derfor tilbakemelding når vi har programmet for feriedagene klart.   
 
Heldagsplass og halvdagsplass - gratis kjernetid 

Endringer mellom hel og halv plass kan gjøres to ganger i året - 31.8 og 1.1.  
 
Gratis kjernetid i feriene 

Elever med gratis kjernetid kan kun delta 2 dager i skolens ferier, og disse er 
lagt til tirsdag og onsdag. Ved ønske om flere timer i ferier må dere ha 
heldagsplass. Dette må søkes om ved datoene over.  
      
Aktivitetstilbudet 

Miljøterapeut Thea Hamang har hovedansvar for å utvikle et variert og 
innholdsrikt aktivitetstilbud til elevene våre uttover aktivitetene på avdelingene. 
I løpet av høst og vårsemesteret vil det være mulig å melde seg på aktiviteter. 
Informasjon om dette kommer i begynnelsen av semestrene.  
 

    

 

 

Astrid Marie Johnsruud 

undervisningsinspektør 
Trosterud skole og Aktivitetsskole 
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3.  Forventet atferd på aktivitetsskolen 

Arena Respekt Tilstedeværelse 

Morgenåpent • Jeg hilser ”god morgen” når jeg 
krysser meg inn. 

• Jeg venter på tur. 
• Rolig aktivitet preger 

morgenstunden. 

• Personalet tar i mot barna og 
hilser ”god morgen”. 

• Personalet ser alle barn 
individuelt. 

• Personalet er tilgjengelig. 
Samlingsstund • Jeg sitter rolig på min plass. 

• Jeg venter på tur. 
• Jeg rekker opp hånden hvis jeg 

vil si noe. 
• Jeg lytter til de andre barna. 

• Aktivt deltagende personal. 
• Personalet lytter til barna. 
• Like regler for alle (rekk opp 

hånden osv.) 

Dukkerom  

Bygge- og 

konstruksjons-

rom 

 

• Jeg rydder etter meg. 
• Jeg behandler lekene ordentlig. 
• Lekene skal være på rommet. 

• Personalet veileder barna i 
opprydningen. 

• Personalet justerer antall 
barn på aktivitetsrommene. 

Leserom • Jeg behandler bøkene pent. 
• Jeg snakker med innestemme. 
• Jeg respekterer at det er et 

leserom 

• Personalet veileder barna i 
opprydningen. 

• Personalet veileder barna i 
rolige aktiviteter. 

Oppholdsrom • Jeg holder hender og føtter for 
meg selv. 

• Jeg bruker innestemme. 
• Jeg går inne. 
 

• Personalet tilrettelegger for 
at spill og formingsaktiviteter 
er tilgjengelige. 

• Personalet deltar i 
bordaktiviteter. 

Måltidet • Jeg vasker hendene før jeg 
spiser. 

• Jeg sitter rolig på min plass. 
• Jeg prater hyggelig til de andre 

barna ved mitt bord. 
• Jeg rekker opp hånden når jeg 

trenger hjelp. 

• Personalet deltar i måltidet 
sammen med elevene. 

• Personalet hjelper til etter 
behov. 

Garderobene 

 

(også gym- 

garderoben) 

• Jeg legger tingene mine på 
hylla. 

• Jeg henger opp jakken og 
sekken på knaggen. 

• Jeg godtar at vi er forskjellige. 
• Jeg snakker pent om andre. 

• Personalet er tilstede og 
tilgjengelige i garderoben. 

• Personalet ønsker 
velkommen ved ”ankomst”. 

• Personalet gir opplæring ved 
behov. 

Ut på tur • Jeg følger beskjeder. 
• Jeg er høflig mot de jeg møter. 
• Jeg representerer Trosterud 

når jeg er på tur. 

• Personalet representerer 
Trosterud skole. 

• Personalet rettleder barna. 

Uteområdet • Jeg følger skolens regler for 
utelek. 

• Personalet er der barna er. 
• Personalet kan skolens 

regler. 
Gymsal • Jeg følger reglene for gymsalen. 

• Jeg venter på min tur. 
• Jeg er grei mot andre barn. 

• Personalet er aktive. 
• Personalet styrer aktiviteten 

ved å sette rammer for leken. 
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4. Når skjer hva på Aktivitetsskolen Trosterud 

2019-2020 
Periode 1. trinn 2. trinn 3. trinn  4. trinn 

1-19/8 
Sommer 
august 
 

Tema: 

Farger, tall, 
familie,begreper 

Opplevelser og felles erfaringer:  

"Det vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap,og 

ikke kunnskapen på jakt etter barnet." [Pestalozzi] 

September Påmeldingsperiode for aktiviteter og oppstart av aktiviteter. 
Informasjon kommer på Skolemelding.  

22/8 - 30/9  
Tema: Empati, 

selvkontroll 

og lek, glede 

og humor. 

Sosial kompetanse  

Skoleåret begynner vi alltid med en innkjøringsperiode der vi legger vekt på 
temaene "Empati", "selvkontroll" og "lek, glede og humor". Vi jobber med 
ulike tilnærmingsmetoder til temaene slik at alt fra lek til samtaler, 
erfaringer og opplevelser gir elevene verktøy til å fungere godt sammen.  

Høstferien 

(uke 40) 

Lek, aktivitet og felles opplevelser. Turer og utflukter. 
Eget program med påmelding. 

 
Uke 41 - 47 

 

Tema: 

Lek med tall fra 
1-20 
Aktiviteter til 
ukas bokstav. 
Dyr i forskjellige 
deler av verden. 
Lage 
vennskapsplakat 
av hender. 

Tema: 

Lage 
vennskapsplakat 
av hender.  
Arrangerer 
fotballgrupper 
med fokus på 
inkludering av alle. 
Lage FN-duen og 
tekst for barns 
rettigheter.  

Tema: 

Kunst-
aktiviteter 
Styrte 
uteaktiviteter 
Følge 
livssyklusen 
til et tre 

Tema: 

Turgruppe: grave 
ned en skattkiste, 
hva råtner og ikke. 
Uke 42-44: Dyr i 
nærmiljøet vårt, 
eks. 
Østmarkaulven  
Uke 44-47: 
Dinosaurer: vi leser 
om og ser på film 
om temaet. Quiz. 

 
Tekstskaping 

(uke 47 og 48) 

Fordypning, 
Temaområde 

Tema: 

Tegneserie-
verksted 
 
 
 

Tema: 

Vi lager eventyr i 
små grupper og 
lager en utstilling.   

Tema: 

Diktverksted 
Rim 
Tegneserier. 
Lage plakater 
av resultatet. 

Tema: 

Lage tekst i mindre 
grupper til 
skuespill. 
Lage utstyr til 
forestillingen i 
kunst og håndverk. 
Fremføring. 

Juleverksted 

(uke 49-51) 

Advent 

Tradisjonell periode med diverse juleverksteder på alle basene. 
Adventskalender og matematikkjulekalender – trekning hver dag. 
Første trinn: bokstavene i juleverksted. Andre trinn: Geometri i 

juleverksted. Tredje og fjerde trinn: Mønster og symetri i juleverksted.  
Juleferie  

21/12 -2/1 
I juleferien er vi på basen. Egen påmelding. AKS stenger 16.30. 

Uke 2-6 Tema: 

Lek med tall fra 
1-20 
Aktiviteter til 
ukas bokstav 
Tegne og skape 
ting etter 
oppskrift - 
begrepstrening 

Tema: 

Yrker: Bli kjent 
med ulike yrker 
gjennom lek. 
Eks. elevene 
får være 
lærere for de 
voksne.  

Tema: 

Vinter 
Kalde farger 
Følget været hele 
måneden, føre 
statistikk i 
søylediagram og 
tabell 

Tema: 

Vi måler 
temperatur og 
snødybde og 
lager en oversikt.  
Kildesortering: 
Matavfall? Hva 
veier det? 
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Periode 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 

Januar Påmeldingsperiode for aktiviteter og oppstart av aktiviteter. 
Felles for alle 
januar/februar 

Fysisk aktivitet (vinteraktiviteter) prioriteres etter vær. 

K&H-uke 

(uke 7) 
Fordypning, 
Temaområde 

  

Tema: 

Kroppen og 
organer 
Tegne i stort 
format 
Formings-
aktiviteter 

Tema: 
Å forstå tekst: 
Skape kunst ut 
fra innhold i en 
historie. Eks. 
Beskrive en 
figur og tegne 
utseende.  
 

Tema: 

Kalde farger 
Utstilling 
Ansiktsmaling 

Tema: 

Vi lager kunst av 
is og snø. 
Bruker 
matematiske 
begreper i 
praksis: Måling, 
menger, areal, 
etc. 

Uke 9-12 Tema: 

Finne lyder i ord 
Bokstav- og 
talljakt 
Bokstaver og 
tall i snøen. 
Vi lager 
tøyseord. 

Tema: 

Kroppen, 
muskler og 
blodomløpet 
 

Tema: 

Vinterlek ute 
Skape av snø og is 
Kildesortering 
Smykkekurs 
Klokka 

Tema: 

Se en 
teaterforestilling. 
Prøver å 
gjenskape denne 
med egne 
kostymer osv. 
som vi lager selv. 

Matteuke 
(Uke 11) 
Fordypning, 
Temaområde 

Tema: 
Geometriske 
figurer 
 
 

 

 

 

Tema: 

Klokka 
Måling (meter 
og cm) 

Tema: 

Mattespill 
Hoderegning 
Tallrekker 

Tema:.  
Vi bruker passere 
til å lage 
geometriske 
figurer; 
fargelegger 
disse. Matte spill 
og bingo. 

Uke 13-17 Tema: 

Butikklek 
Penger: Mynter 
og sedler 
Yrker: Bli kjent 
med ulike yrker 
gjennom lek. 

Tema: 

Matgrupper 
Rim og regler 

Tema: 

Treets livssyklus 
Vårtegn 
Lage regler til spill 
Baking 

Tema: 

Hva er kunst? 
Besøk 
Trosterudvillaen, 
tegne en statue, 
gjenskape i leire 
eller plastelina. 

Uke 15 Påskeverksted 

Matuke 
(uke 22) 
Fordypning,  
Temaområde  

Tema: 

Mat fra 
forskjelige land 

Tema: 

Mat fra 
forskjellige 
land  

Tema: 
Frukt 
Vitaminer 

Tema: 

Matgrupper, 
fokus på 
ernæring. 

Uke 17-25 Tema: 

Turgrupper med 
turbingo 
Trafikkskilt og 
trafikkregler 
Begrepsleker 
 
 
 
 

Tema: 

Turgrupper 
med turbingo 
Nysgjerrigper i 
naturen 
Matgrupper 
 

Tema: 

Treets livssyklus 
Sommer 
Varme farger 
Samarbeids-
stafetter 

Tema: 

Turgruppa lager 
mat ute. Vi ser på 
endringer i 
naturen. Tar 
bilder og lager en 
utstilling av dette 
på basen. 
Lage biehotell. 
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5. Lokale planer  

for aktiviteter og faglig innhold 

I denne delen av planen vil du se hvilke fagområder og temaer vi arbeider med 
hele året. Rammeplanen gir tydelige føringer både for hva elevene skal få 
oppleve og lære i AKS og på hvilken måte medarbeiderne legger til rette for 
dette i sitt daglige arbeid. Årsplanen for Aktivitetsskolen Trosterud er et 
verktøy for den enkelte ansatte for å planlegge aktiviteter opp mot 
rammeplanen.   
 
For å gi et godt aktivitetstilbud har vi satt sammen temaområdene fra 
rammeplanen med aktiviteter der læringsformålet er en del av planleggingen. 
Det er viktig for oss at elevene opplever deltagelsen i aktiviteter som morsom, 
spennende, lekpreget og utforskende. Hvis ditt barn kommer hjem og forteller 
om lek på AKS har vi nådd vårt mål. Læringsstøttende aktiviteter skal oppfattes 
som lek, mens de ansatte er bevisst aktivitetenes læringsmål. 
 
 

Sentrale fagområder fra læreplan: 
 

1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 

Lesing/ 

skriving 

A-å 
Finne lyder i 
ord 
Begreps-
innlæring 

Repetisjon a-å 
Diftonger 
Å lese (teknisk) 
og forstå  
Skrive 
høyfrekvente 
ord og enkle 
tekster 
Rim og regler 
Eventyr 

Verb 
Antonymer 
Adjektiv 
Tegneserier 
Dobbelkonsonant 
Skrive tekst om 
seg selv 
Skrive tekst med 
innledning, 
hoveddel og slutt 
Skrive regler for 
lek/spill 

Å snakke om tekst 
Ordklasser 
Finne informasjon 
på internett 
Dramatisering av 
tekst 
Sammenligne ulike 
språk 
Språklige 
virkemidler 
 

Regning Tallområde 
1-20 (telle 
til 100) 
Geometriske 
figurer 
Klokka: hele 
timer 
Penger: 
mynter og 
sedler 1-
100 
 

Tallområde 1-
100 
Utvikle 
regnestrategier 
addisjon/ 
subtraksjon 
Måle: meter og 
cm 
Klokka: kvarter, 
halvtime, time 
Tallmønstre 
 

Tallområde 1-1000 
Likhetstegnet 
Fire regnearter 
Hoderegning 
Tekstoppgaver 
Brøk 
Klokka 
Overslag 
Statistikk: Tabell 
og søylediagram 

Måle lengde, areal, 
volum, masse, 
temperatur, tid og 
vinkler 
Mønster og 
algebra 
Desimaltall 
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Temaområder fra Rammeplan for AKS:  
 

 
 

 
 
 Dette sier Rammeplan for AKS  
Elevene: Medarbeiderne: 
• utforsker og får kjennskap til 
nærmiljøet 
• lærer å orientere seg og å bevege seg 
trygt 
• opplever, beskriver og har samtaler 
om naturen gjennom alle årstider 
• gis mulighet for undring, refleksjon og 
utforskning av ulike fenomener innen 
natur og miljø og lærer å ta 
klimabevisste valg 
 

• tilrettelegger slik at elevene får bli kjent 
med og bruker naturen som arena for lek 
og utforskning i alle årstider 
• sørger for at elevene får 
naturopplevelser 
i forskjellige naturområder og i all slags 
vær 
• stiller undrende spørsmål, er nysgjerrige 
sammen med elevene og tilrettelegger for 
refleksjon knyttet til natur og miljø 
• fremmer naturvern, vårt ansvar for 
varsom ferdsel og klimabevisste valg 

Temaområde 1: 

Natur, miljø og 
bærekraftig 

utvikling

Temaområde 2: 

Kunst, kultur 

og kreativitet

Temaområde 3: 

Fysisk aktivitet
Temaområde 4:

Mat og helse

T
e

m
a

lo
m

rå
d

e
 1

: 

N
a

tu
r,

 m
il

jø
 o

g
 b

æ
re

k
ra

ft
ig

 u
tv

ik
li

n
g •Elevene skal gis varierte muligheter til å bli glade i naturen og nærmiljøet. 

De skal lære å ta vare på naturen og bidra til bevisste handlinger for et 
bedre miljø. 

•Elevene bruker ukentlig nærmiljø og naturen som arena for læring. Aktiviteter i 
naturen knyttes til skolens arbeid i f.eks. naturfag, praktisk og estetiske fag og 
grunnleggende ferdigheter. Elevene skal lære å ta klimabevisste valg både i 
nåtiden og fremtiden.  

Relateres til pedagogiske prinsipper og grunnleggende ferdigheter. 
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Temaområde 1: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 
Innhold i aktivitetene tilknyttes skolens læreplan og tema på trinnet. 

Trinn Aktiviteter i lokal plan Notater for 
personalet 

1. 

trinn 

Turgrupper med temaene 
- Årstider 
- Insekter 
- Forstørrelsesglass 
- Turbingo 

Kroppen og organer 
- Tegning i stort format 
- Formingsaktiviteter 

 

2. 

trinn 

Turgrupper med turbingo med ulike tema 
Nysgjerrigper i naturen m/forskerutstyr 
Miljøbevissthet - planetpatruljen 
 
Kroppen og muskler og blodomløpet 

- Formingsaktiviteter 
- NRK-super 
- Hva er en muskel og hvordan kan vi kjenne muskler og 

bruke muskler?  
- Fysiske aktiviteter 
- Blodomløpet - hva vet vi og hvordan kan vi bli bedre 

kjent med blodet i kroppen vår? 
 

 

3. 

trinn 

Turgrupper med fokus på miljøbevissthet 
Kildestortering 
Orientering i nærmiljøet - finne veien etter kart 
Følge et tre gjennom årstidene 
Følge været i en måned 
Dyr og naturvelferd - hva kan vi bidra med på Trosterud? 

 

4. 

trinn 

Kildesortering i praksis 
- Skattekiste - hva skjer med noen ting gjennom ett år? 

Blir noe nedbrutt i naturen?  
- Presentasjon av funn 

Østmarkaulven - dyrevelferd 
Å lage biehotell 
Kroppen vår - hvordan fungerer den fysisk? 

- Kongen befaler (kroppsdeler) 
- Hode, skulder, kne og tå - hvordan beveger de seg og 

hvilke funksjoner har de? 
- Følge instruksjoner i bevegelse 
- Speile hverandre 
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Dette sier Rammeplan for AKS  

Elevene: Medarbeiderne: 
• får ukentlig erfaring med ulike kunst- og 
kulturuttrykk 
• skaper kunst- og kulturuttrykk på 
egenhånd, i samarbeid med andre elever 
og med medarbeiderne 
• får ta med selvlagede produkter hjem 
• får oppleve ulike kunst- og kulturtilbud, 
og gis mulighet til å snakke om og 
reflektere over opplevelsene 

• tilrettelegger for minst ett besøk på 
kunst- og/eller kulturinstitusjon i året 
• tilrettelegger for at elevene skal få 
utforske og finne kunst- og kulturuttrykk 
som den enkelte elev trives med 
• motiverer elevene til å finne sine 
uttrykksformer og få utfolde skaperglede 
• anerkjenner verdien av å la elevene 
utfolde seg i kreative prosesser 
• tilrettelegger for at elevene får bruke 
både 
muntlig og skriftlig uttrykksform innen 
kunstog kulturaktiviteter 

 
Temaområde 2: Kunst, kultur og kreativitet 

Innhold i aktivitetene tilknyttes skolens læreplan og tema på trinnet. 

Trinn Aktiviteter i lokal plan Notater for 
personalet 

1. 

trinn 

Naturen i kunst  
Norges nasjonaldag - sang og formingsaktiviteter 
Norske eventyr og eventyr fra elevenes kulturer 
Mat fra ulike land og kulturer 
Tegneserier - vi tegner fra fantasien 
Tegne etter oppskrift, presisjonsøvelser 
Høytider gjennom året - kunstverksteder 
Utstillinger 
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•Aktiviteter og arbeid med kunst og kultur i AKS inspirerer elevene til å 
bruke fantasien og bidrar til nysgjerrighet og skaperglede.

•Kunstneriske uttrykk som musikk, dans, drama, visuell kunst, film og litteratur 
er viktige for alle mennesker. Elevene får en bredere forståelse for både 
omverdenen og seg selv i møte med kunst og kultur. Elevene utvikler evne til 
nysgjerrighet og evner til samarbeid i skapende prosesser. 

•Den enkelte AKS sørger for et variert tilgang av materiale som f.eks. bøker, 
bilder, musikk og materiell til utkledning og forming. Det tilrettelegges også 
for at elevene får møte profesjonell kunst og kultur, for eksempel gjennom 
utflukter eller arrangementer.
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2. 

trinn 

Årstider og høytider er fokus for kunst og 
formingsaktivitetene gjennom året.  
Vi lager utsillinger på basen der elever på andre trinn 
inviteres til utstilling. Elevene kan sammen snakke om og 
reflektere over opplevelsene.  

 

3. 

trinn 

Smykkekurs 
Male ulike årstidsbilder med inspirasjon fra treet vårt 
Verksteder til ulike høytider 
Ansiktsmaling 
Lage identitetskort 

 

4. 

trinn 

Eventyrgrupper 
- Lesing 
- Skuespill med effekter 
- Lage utstillinger, visualisere og formidle 

Kunstbesøk 
- På museum og områder (Trosterudvillaen) 
- Observasjon av kunst og lage egne kunstverk etterpå 
- Samtaler om kunstnere 
- Bruke ulike verktøy i kunstskaping 

 

 

 
 
Dette sier Rammeplan for AKS  

Elevene: Medarbeiderne: 

• møter flere ulike former for 
fysiske aktiviteter gjennom 
uka 
• får daglig tilbud om fysiske 
utfordringer tilpasset sitt nivå 
• trener sosial kompetanse 
gjennom fellesaktiviteter og 
lagspill 

• planlegger varierte og trygge fysiske aktiviteter 
• bidrar til daglig bevegelsesglede og er selv 
deltakende i aktivitetene 
• gir elevene tid og mulighet til å utforske ulike 
arenaer for fysisk aktivitet og bevegelser 
• tilrettelegger for aktiviteter på ulikt nivå, som 
gjøres i samarbeid med andre 
• har ansvar for å organisere lagspill 
• ivaretar at alle elever opplever fellesaktiviteter og 
lagspill som positivt og gøy 
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t •Elevene får delta i ulike former for fysisk aktivitet for å oppnå 

mestring, positive fellesopplevelser og kroppsbeherskelse. 

•Fysisk aktivitet fremmer elevenes motoriske kompetanse, 
konsentrasjonsevne, mestringsfølelse, selvtillit og psykiske helse. 
Elevene må daglig ha fysisk aktivitet, ute og inne. Nærmiljø og 
nærområder benyttes til fysisk aktivitet, og AKS samarbeider med 
lokale aktører der dette er hensiktsmessig, og ikke mefører 
ekstrakostnad for de foresatte. 
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Temaområde 3: Fysisk aktivitet 
Innhold i aktivitetene tilknyttes skolens læreplan og tema på trinnet. 

Trinn Aktiviteter i lokal plan Notater for 
personalet 

1. 

trinn 

Aktiviteter med fokus på balanse og motorikk 
- i samarbeid med ergoterapeuter og 

fysioterapeuter 
Aktiviteter for samarbeid og inkludering 

- Fallskjerm  
- Strikkhopp 
- Hoppetau 
- Paradis 
- Hinderløype 
- Samarbeidslek 
- Ballspill 

 

2. 

trinn 

Lagspill for trening med samarbeid, balanse og 
koordinasjon 
Aktiviteter for samarbeid og inkludering 

- Ballspill 
- Stiv heks 
- Haien kommer 
- Røris 
- Fallskjerm 

Trafikkbevissthet 
- Lære om skilt i trafikken 
- Lære om trafikkregler 

Vintersport 
- Skøyteaktivitet 
- Ski 
- Aking 

 

3. 

trinn 

Turgrupper 
Samarbeidsstafetter 
Ballek 
Fysisk aktivitet inne  

- Frys 
- Stollek 

Hoppe strikk 
Balanse i hinderløyper 
 

 

4. 

trinn 

Balanse og motorikk  
- Hoppe strikk 
- Kongen befaler 
- Hinderløype 
- Tur på ujevnt underlag 
- Klatring i skog og mark, klatrestativer etc. 

Friluftsgruppe 
- Lage mat ute 
- Bruke naturen 
- Kledd for været 
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Dette sier Rammeplan for AKS  

Elevene: Medarbeiderne: 
• får trening i å regne, lese og skrive 
gjennom aktiviteter med å planlegge, 
tilrettelegge og gjennomføre måltider 
• lærer å ta gode valg innen miljø og 
bærekraftig utvikling 
• lærer om ulike typer mat, f.eks. ut fra 
religion eller kultur 
• opplever hyggelige måltider, der det å 
sitte i ro, dele mat og ta hensyn til andre 
ved bordet, bidrar til at alle har det bra 
når man spiser sammen 

• sørger for at måltidene er hyggelige og 
ernæringsrike 
• tilrettelegger for at matsituasjonene 
fungerer som språkarenaer 
• er aktivt tilstede og delaktige under 
elevenes spisetid 
• arbeider med språk, regning og 
grunnleggende ferdigheter i 
mataktiviteter 
• arbeider i tråd med helsedirektoratets 
anbefalinger 

 
Temaområde 4: Mat og helse 

Innhold i aktivitetene tilknyttes skolens læreplan og tema på trinnet. 

Trinn Aktiviteter i lokal plan Notater for 
personalet 

1. 

trinn 

Delta i planlegging av måltider, dekke på, rydde av 
Samlingssamtaler om kosthold. 
Variasjon i mat fra ulike kulturer. 
Måltidet som en hyggelig felles arena. 
Vente på tur, takke for maten, spørre om hjelp, sende 
hverandre.  
Lage enkle matretter i matgrupper på våren. 

 

2. 

trinn 

Delta i å velge mat, lage handlelister og handle mat til 
avdelingen på butikken. 
Aktiviteter om mat fra forskjellige land. 
Måltidet som en hyggelig felles arena. 
Vente på tur, takke for maten, spørre om hjelp, sende til 
hverandre, ordenselever. 
Lage enkle matretter i matgrupper på våren. 
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e •AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede 
måltider, får kunnskap om ernæring og sørger for gode 
fellesopplevelser gjennom måltidene.

•Medarbeiderne er rollemodeller når det gjelder ernæring, folkehelse, 
miljø og klimabevisste valg. I arbeidet med mat og helse skal det også 
vektlegges praktisk arbeid, grunnleggende ferdigheter og elevenes 
norskspråklige kompetanse. 
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3. 

trinn 

Bakeaktivitet 
- Å lage mat etter oppskrift 

Vitaminer 
Samtaler under måltid - mat fra ulike kulturer, likheter 
og forskjeller 
Foreldresamarbeid 
Mat til ulike høytider 

 

4. 

trinn 

Matsvinn  
- Planlegge og lage mat av rester 

Matgrupper 
- Å følge en oppskrift 
- Å måle 
- Å veie 
- Å lage 

Hygiene i matlaging 
Elevene bidrar med servering av mat  
Trivsel under måltider 
Kan foreldrene bidra med kunnskap om mat fra ulike 
kulturer? 

 

 

Måltidet i Aktivitetsskolen kl. 13.30 
Tidspunkt er avhengig av når elevene slutter etter siste time. 

 
 
Måltidet i Aktivitetsskolen er en aktivitet i seg selv og vi fortsetter å tilby et 
enkelt måltid noen dager i uken. Elevene må ha med matpakke noen dager i uken. 
Hvilke dager dette gjelder informeres om på ukeplanen. Vi serverer melk (både 
ordinær og laktosefri) og frukt på AKS på matpakkedager. 
 
Vi vil fortsette med å ha bake- og matgrupper på alle trinn på vårsemesteret. 
Matgruppene er en viktig arena for begrepstrening for barna. Vi vil lage mat som 
skal serveres på AKS i stedet for den faste menyen. Dette kan f.eks. være at vi 
baker rundstykker og spiser disse i stedet for knekkebrød samme dag. 
 
I 2018 fikk vi mat og helserom, som primært er til undervisning på 4. og 6. trinn, 
og tilgjengelig for matlaging på 1. trinn. Alle baser har et mindre kjøkken, og vi 
tilrettelegger for matlagingsaktiviteter innenfor skolens rammer. 
Aktivitetsskolen er ikke godkjent av mattilsynet for langtidslagring av mat, så all 
mat er fersk når vi skal benytte den. 
 
AKS har begrenset med økonomi til mat. Vi tilbyr mat innenfor rammen av de 
øremerkede midlene på kr. 51,- per elev/mnd. Vi har derfor ikke servering i 
skolens ferier eller på undervisningsfrie dager. Disse dagene trenger elevene to 
matpakker. 
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På 1. trinn, 3. trinn og 4. trinn  

Serverer mat torsdag og fredag 

 
 
På 2. trinn 

Serverer mat tirsdag og torsdag 

 
 
 

5. Fordypningsuker 

I løpet av året fordyper vi oss i et fagområde eller et tema en hel uke på tvers av 
trinn og baser. Dette er en oversikt over hvilke uker dette gjelder. Med lek og 
utforsking som tilnærmingsmåte til ulike temaer får vi holdt et høyt, faglig 
fokus, og elevene gir uttrykk for stor grad av mestring og gode opplevelser.  
Lærerne gir også Aktivitetsskolen tilbakemelding på at de ser hvilket utbytte 
elevene har av å delta på disse fordypningsukene når fagstoffet senere 
gjennomgås på trinnet.  
Vi har som mål å følge oppsatt plan, men vil justere ukene i løpet av året om det 
er behov f.eks. pga vær eller for å koordinere bedre med når et tema 
gjennomføres på trinnet.   

 

Mandag 

Matpakke-dag 
med frukt og 

melk

Tirsdag

Matpakke-dag 
med frukt og 

melk

Onsdag

Matpakke-dag 

med frukt og 
melk

Torsdag

Matservering

Fredag

Matservering

Mandag 

Matpakke-

dag med 

frukt og 

melk

Tirsdag

Knekkebrød 

med 

diverse 

pålegg

Onsdag

Matpakke-

dag med 
frukt og 

melk

Torsdag

Varmmat

Fredag

Matpakke-

dag med 

frukt og 

melk
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Oversikt over fordypningsukene 
 

 
 

6. Ukeplan aktiviteter  

Hver avdeling legger detaljplaner for sin base. Denne planen koordineres med 
innhold og aktiviteter i undervisningen til trinnet. Der ser du hvilke faste 
aktiviteter med foreldrepåmelding som er per uke samt hvilke 
tema/hovedområder de andre aktivitetene våre er innenfor.  
 

Læringsstøttende aktiviteter med foreldrepåmelding 

 
 

UKE 39: Naturfagsuke 

(Temaområde 1)

UKE 40: Høstferie, 

Fysisk aktivitet og 
natur (Temaområde 2 

og 1)

UKE 47 og 48: 

Tekstskaping 
(Temaområde 3)

UKE 48, 49, 50, 51: 

Mattejulekalender 
(Temaområde 1)

UKE 49, 50, 51: 

Juleverksted på 
basene (Temaområde 

3)

UKE 4: Fysisk aktivitet 

(Temaområde 2)

UKE 7: Kunstuke 

(Temaområde 3)

UKE 8: 

Vintersportsaktiviteter 
(Temaområde 2)

UKE 11: Mattemoro 

(Temaområde 1)

UKE 15: Påskeverksted 

(Temaområde 3)

UKE 22: Matuke 

(Temaområde 4)

Drama

Ski

Ridning

Svømming

Judo

Musikkurs

Sjakk

Sirkus

Cricket

Sang

Kunst

Svømming

Ukulele

Ski
Sjakk

Svømming

Klatring

Sang

Drama

Friluft

Tegning

Ski

Fotball

Musikkurs 3
Sjakk

Friluft

Parkour

Drama

Håndarbeid

Kunst

Fotball

Sang

Ski

Sjakk

1. trinn  2. trinn  3. trinn  4. trinn 
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Aktivitetsskolen Trosterud 

Postboks 25, Haugerud 
0616 Oslo 
Telefon leder: 23 17 70 76 
Epost leder: astrid.marie.johnsruud@ude.oslo.kommune.no 
Epost miljøterapeut: thea.hamang@ude.oslo.kommune.no 
 
 
NETTSIDE: https://trosterud.osloskolen.no/ 
Trosterud skole: 23 17 70 70 
Paviljong: 477 10 453 
Base 2: 915 41 003 
Base 3: 950 72 728 
Base 1: 917 83 247 
 
Helsesykepleier (på skolen): 22 32 30 86 
 
Tannklinikk Lindeberg: Jerikoveien 5, 1067 Oslo. Telefon 22 90 58 10 
Tannlegevakta: Schweigaardsgate 6, 2. etg. (I galleriet). Telefon 22 67 30 00  


