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Smått og stort 
 

Trosterud Aktivitetsskole 
Info i uke 1 2017 

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

 

Kjære elever og foresatte i AKS 

Riktig godt nytt år! Velkommen til et nytt og spennende 
halvår. Nå håper vi det snart blir ordentlig vintervær, slik at vi 
kan ta med oss elevene på en rekke vinteraktiviteter.  

Vi har hatt en rolig og hyggelig juleferie med få elever på AKS, enda 
færre enn vi forventet basert på påmeldingene. Bemanningen 
settes opp basert på hvor mange barn som er påmeldt, og denne 
ferien ser vi at i det gjennomsnitt var dobbelt så mange elever 
påmeldt som de som faktisk møtte.  

Vi ønsker å bruke ressursene våre på best mulig måte, og ber dere 
følge opp den påmeldingen dere gjør til ferieukene samt gir oss 
beskjed hvis det blir endringer. 

 

Halvårsplan for våren 2017 på AKS er vedlagt. I halvårsplanen ser 
dere når vi har fordypningsuker og hvilke temaer vi holder 
aktiviteter innenfor i de ulike månedene på basene og på trinn.  

Aktiviteter - I januar starter vi opp igjen med aktivitetene vi har 
holdt i høst, men med mulighet for ny påmelding.  

Musikk- og fiolingrupper (2. og 3. trinn): Det var veldig gøy å vise 
frem fiolinistene våre på julegløggkonserten, og Mari fortsetter 
prosjektet denne våren. Musikkgrupper er hver mandag og 
torsdag fra kl. 14.00-15.00. Påmelding gjøres per e-post. 

Friluftsgruppene med Hege fortsetter nå på vinteren også. 
Mandag i partallsuker (fra uke 2) går 2. og 3. trinn på tur fra kl. 
14.00-16.45. I oddetallsuker går 1. trinn på tur (fra uke 3). Husk å 
sende med godt med klær for all slags vær! 4. trinn har tilbud om 
Allidrett frem til vinterferien.  

 

Oppstart av aktiviteter 

05.01.2017 

Oppstart Musikk og 
fiolingrupper 

09.01.2017 

Oppstart friluftsgrupper 

13.01.2017 

Svømmegruppen fra 
desember fortsetter 

 

Påmelding til aktiviteter 

For påmelding til aktiviteter: 

- Musikk- og fiolingruppe 
- Friluftsgruppe 

Send e-post til 
astrid.johnsruud@osloskolen.no 
med elevens navn, base, trinn 
og ønsket aktivitet.  

 

 



   

  Side 2 av 2 
   

 

Heges hilsen fra høstsemesteret: «I høst har tema vært å bli kjent i 

nærmiljøet; lære navn på vanlige trær, å bruke sansene og sporløs 

ferdsel ("regler" for opphold i naturen). Vi har også jobbet med kompass 

og himmelretninger. Vi har hatt aktiviteter som trener på samarbeid og 

motorikk, utholdenhet osv, og vi har lært litt om norske tradisjoner, som 

troll. Det er gøy at så mange vil være med ut på tur!» 

Svømming med Hege og Lars Gøran har oppstart for 1. trinn fra 
februar. Nå i januar er bassenget stengt 6.1 pga rehabilitering. Vi 
håper det er åpent slik at vi kan fortsette med siste gruppe fra 2. 
og 4. trinn denne måneden. De har 3 økter igjen. 3. trinn får tilbud 
om svømming etter påske, før sommeren.  

Skiskolen starter opp torsdag 19. januar for alle påmeldte. Egen 
informasjon sendes ut til de det gjelder.  

Nye aktiviteter denne vinteren: 

Vi har fått tilbud om å delta på drama og 

pantomimekurs. Instruktøren koster oss en 
del, og vi vil derfor vite om det er interesse 
for å delta? Her lærer elevene å formidle 
en historie uten tekst. Åpent for alle trinn! 
Send en e-post til 
astrid.johnsruud@osloskolen.no innen 10.01 
hvis dere er interessert. Hvis mange er interessert, melder vi oss på.  

Vi ønsker å få i gang dansegrupper for 1. trinn, og dette er under 
planlegging med en danseinstruktør. Vi kan foreløpig ikke si noe om 
tidspunkt for oppstart, men sender ut påmelding så snart alt er klart.  

  Byrådets justering av takster i Aktivitetsskolen.  

Byråd for oppvekst og kunnskap har lagt inn en prisøkning på 2,6% for 
oppholdsbetalingen i AKS. Inntektsgrensene blir også årslig justert i 
samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2017. 
Informasjon om endring ble informert på faktura for desember og 
nettsiden. 

Inntekter Inntil kr 
208 305 

Inntil kr 
370 320 

Over kroner 
370 320 

100% plass 624 1146 2922 

Gratis kjernetid, 100% plass 223 409 947 

50% plass 401 737 1975 

 

 

 

Brukerundersøkelse: 
Skriftlig 
kommunikasjon 

I januar vil vi sende ut en 
intern brukerundersøkelse 
angående skriftlig 
kommunikasjon. Det har 
høsten 2016 blitt utarbeidet 
digitale løsninger som skal 
gjøre den skriftlige 
kommunikasjonen mellom 
AKS og hjem mer effektiv og 
praktisk.  

Samtidig som vi setter oss inn 
i de nye verktøyene, ønsker 
vi å få en tilbakemelding fra 
foresatte på 
kommunikasjonen per i dag 
og deres bidrag til 
videreutviklingen.  

 

Kontakt oss: 

Base 1: 91 78 32 47 

Base 2: 91 54 10 03 

Base 3: 95 07 27 28 

Telefonene er på i åpningstiden 

 
Med vennlig hilsen 
 
 

Astrid M. Johnsruud 
leder, Trosterud AKS 


