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1. Hovedmål  
for Aktivitetsskolen Trosterud 

 
 
Faglige mål: 
Aktivitetsskolen Trosterud er læringsstøttene. 

• Temabasert faglig støtte innenfor praktisk- og lekpreget metode. 
• AKS/Undervisning er i tett dialog vedrørende satsnings- og fokusområder for undervisningen. 
• AKS lager periodeplaner hvor læringsmålene er konkretisert. 
• Fordypningsuker innenfor de forskjellige basisfagene. 
• AKS har læringsstøttene vegger, hvor arbeidet innenfor de forskjellige fagområdene presenteres. 

 
Aktivitetsskolen Trosterud er en Aktivitetsskole! 

• AKS tilrettelegger for, og gjennomfører, aktiviteter innenfor alle 5 målområder. 
• 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 Empati, Selvkontroll og Lek, glede og humor. 
• 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 rektor fatter vedtak 
ved begrunnet bekymring.  

 
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)? 
 
Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som skal styrke elevenes faglige og sosiale 
utvikling gjennom lek. På Aktivitetsskolen på Trosterud vil dere ofte høre at vi har et 
læringsstøttende tilbud. Det vil si at elevene får praktisk mengdetrening i alle skolefagene.  
 
Hvordan vet AKS hva det fokuseres på i den teoretiske undervisningen? 
Kontakt- og faglærere kartlegger og tilpasser undervisningen til sine elever kontinuerlig. 
Lærere på trinn, undervisningsinspektør, rektor, AKS-leder og sosiallærer samles til 
analysemøter hvert halvår der disse resultatene blir analysert. Dette er et verktøy for at AKS 
kan legge til rette for aktiviteter parallelt med trinnene.  
 
MerLærer 1-4 
AKS-personalet samarbeider tett med lærerne på 1. – 4. trinn. På 1. – 4. trinn har vi også en 
MerLærer per trinn. MerLæreren har ukentlige møter med baselederne på AKS, der de bl.a. 
utveksler informasjon og utarbeider læringsstøttende aktiviteter. Da kan vi tilby elevene 
aktiviteter der de får trene på grunnleggende ferdigheter, fag fra sitt trinn og sosial 
kompetanse gjennom praktiske oppgaver og lek. Når elevene får oppleve og erfare kunnskap 
de kjenner igjen fra klasserommet på AKS, vil de få et enda større læringsutbytte. Målet vårt 
er at skole og AKS sammen gir elevene den beste opplæringen! 
 
Grunnlag for læring for AKS 
Aktiviteter og tiltak i Aktivitetsskolen er tilpasset de samme veiledende læringsmålene som 
den teoretiske undervisningen er basert på. Kompetansemålene er hentet fra Kunnskapsløftet 
-06. AKS drifter også etter "Rammeplan for Aktivitetsskolen" og har våre målområder som 
styrer driften. Vi har derfor lagt forskjellige fagområder fra kunnskapsløftet inn i tilsvarende 
målområde etter AKS rammeplan. Dette kan dere se lengere bak i planen. Der er hvert 
målområde i AKS presentert og vi har satt inn en tabell som viser sammenhengen mellom 
kunnskapsløftet og det konkrete AKS arbeidet. 
 
Aktivitetstilbudet vårt er tverrfaglig, og vi kombinerer alle målområdene med forskjellige 
temaer. Dette tydeliggjør vi i egne planer underveis i skoleåret, der hovedfokuset vårt er "Hva 
lærer elevene av aktiviteten?". Årsplanen har utspring i ”rammeplan for aktivitetsskolen” 
(denne ligger på våre nettsider). Og læringsmålene ligger derfor under hovedområdene 

1. Natur, teknikk og design.  Skolefag: Naturfag og matematikk. 
2. Fysisk aktivitet og lek.   Skolefag: Kroppsøving og samfunnsfag 
3. Kunst, kultur og kreativitet.  Skolefag: Norsk, engelsk, kunst og håndverk. 
4. Mat og helse.    De 5 grunnleggende ferdighetene:  
5. Fordypning.    - Lese, regne, skrive, muntlighet, IKT.  

 
Årsplanen er skrevet av AKS-leder i samarbeid med personalet på AKS, og er et verktøy vi 
arbeider etter gjennom skoleåret. Det er personalet på basene som har valgt fokusområder og 
aktiviteter for sine trinn innenfor hvert målområde. 
 
Gratis kjernetid 
Høsten 2016 ble "Gratis kjernetid" innført på AKS Trosterud. Formålet er å øke deltakelsen i 
AKS og styrke språkkompetansen til alle våre elever. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid 
med skolen. Med dette skal vi også heve kvaliteten på tilbudet vårt ytterligere, da vi forventer 
at alle elever fra 1. og 2. trinn er på AKS etter skolen og får delta på det samme.  
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Basene skoleåret 2018/2019 

Elever Personal 
Paviljongen har elever fra 1 trinn. 
Det vil bli ca. 65 elever her.  

Kontaktpersoner 
Baseleder: Rachida Taibi  
Hanifa Ayoubi, Mikael Kråkenes og Karolina Kotus 
Lærling: Jovana Donic 

 
Base 1 har elever fra 3. trinn 
Det vil bli ca. 65 elever her. 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Vigdis Malsten 
Hao Nguyen, Hanif Ziayi, Celine Hamang, Ulrik Hansen 
og Trine Støvind 

 
Base 2 har elever fra 2. trinn 
 
Det vil bli ca. 55 elever her. 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Murtaza Ali  
Katarina Myren, Sivert Bjelland, og Almas Ali, Saba Arif  
 

 
Base 3 har elever fra 4. trinn.  
Totalt vil det bli ca. 25 elever her. 
 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Anne Lise Sundsbø 
Sedat Algunerhan  

Andre ansatte 
 

Lars Göran Hedstrøm – svømmelærer 
Mari Ystanes Fjeldstad – Musikkgrupper 

 
Dette må du vite: 
• Avtaleskjemaet for gjeldende skoleår må returneres snarest. Vær nøye med utfyllingen. 
• Telefonbeskjeder ringes eller sendes med SMS til basens mobiltelefon. Se baksiden. 
• 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. 
 
Skolens ferier og undervisningsfrie dager 
I disse periodene 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 beskjed dersom dere tar fri i disse feriene.  
 
Halvdagsplass i feriene 
Elever med halvplass har ikke utvidet tid i skolens ferier. DVS dere har kun 12 timer per uke til 
disposisjon. Dere bestemmer selv når disse skal brukes, men vi ber om en skriftlig beskjed på 
dette. Ta kontakt med undertegnede dersom dere lurer på noe rundt dette. 
 
Gratis kjernetid i feriene 
Elever på 1. trinn, 2. trinn og 3. trinn med gratis kjernetid kan kun delta 2 dager i skolens 
ferier, og disse er lagt til tirsdag og onsdag. Ved ønske om flere timer, må dere søke over til 
heldagsplass (også til redusert pris). 
 
      
 
 
    
Astrid Marie Johnsruud 
Aktivitetsskolen Trosterud, avdelingsleder   
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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 i Aktivitetsskolen Trosterud 
2018-2019 

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

1-21/8 
Sommer 
august 
 

Komp.mål:  
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] 

22/8 - 30/9  
Innkjøring 
 
Tema: 
Empati, 
selvkontroll 
og lek, glede 
og humor. 

Sosial kompetanse – «Det samarbeidande mennesket» [Kunnskapsløftet-06] 
«Personlege evner og identitet utviklar seg i samspelet med andre – mennesket 
blir forma av omgivnadene samtidig som det er med på å forme dei.» 
«Formålet med dette er å utvikle innlevingsevne og følsemd for andre, å gi 
praksis i å vurdere sosiale situasjonar og å fremje ansvar for andres tarv. Dei 
som ikkje er tilstrekkelig stimulerte frå heim eller grannelag, må få sjanse til 
vokster i eit læringsmiljø der elevane tek ansvar for utviklinga åt kvarande. Å 
vere med og utvikle eit sosialt fellesskap medverkar til personleg vokster, 
særleg når det krev samarbeid mellom menneske på ulike trinn eller med ulike 
anlegg og ressursar.» 

Naturfagsuke  
(uke 39) 
Fordypning, 
målområde 1. 

1. trinn – Tema: 
Kroppen 

"Eleven skal kunne 

sette navn på og 

beskrive funksjonen 

til noen ytre og indre 

deler av 

menneskekroppen." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

2. trinn – Tema:  
Kroppen 
"Eleven skal kunne 

sette navn på og 

beskrive funksjonen 

til noen ytre og 

indre deler av 

menneskekroppen." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

3. trinn - Tema:  
"Eleven skal 

kunne registrere 

og beskrive egne 

observasjoner av 

vær, måle 

temperatur og 

nedbør." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

4. trinn – Tema: 
Mangfold i naturen 

"Eleven skal kunne 

beskrive hva som 

kan gjøres for å ta 

vare på naturen i 

nærområdet, og 

argumentere for 

omsorgsfull 

framferd i naturen" 
[Kunnskapsløftet-
06] 

Høstferien 
(uke 40) 
 

Lek, aktivitet og felles opplevelser. 
Turer og utflukter. 

Eget program med påmelding sendes ut ca. 20/09 

 
Uke 41 - 47 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Menneskekroppen.  
*Planter- og 
dyrearter.  
*Bokstaver. 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Menneskekroppen 
*Dobling og 
halvering. 
*Lagspill. 

Temaer denne 
perioden: 
*Skjelettet. 
* Dyr og 
dyrevelferd.  
*Seasons.  

Temaer denne 
perioden: 
*Plassverdi- 
systemet. 
*Statistikk 
*Håndarbeid.  

 
Tekstskaping 
(uke 47 og 48) 
Fordypning, 
målområde 3 

Eventyr: 
*Vi skal jobbe med å 
lage egne eventyr  
*Vi lager figurer av 
naturmateriale og 
skaper et eventyr. 

Historiefortelling: 
*Vi samler steiner, 
skaper figurer av 
dem og lager en 
historie der 
steinfigurene har 
ulike roller. 

Fortelling: 
*Vi lager 
ansiktsmasker. 
*Inni masken 
skriver vi 
fortellinger. 
*Vi ser på og 
snakker om 
innholdet i 
filmer. 

Dikt/Sketsjer: 
*Vi jobber med 
dikt og skriver 
egne. 
*Vi tar tak i 
hverdagen og 
lager sketsjer. 
*Presentasjon 
 

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. 
Juleferie  I juleferien er vi på basen. Rolig aktiviteter. 
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21/12 -2/1 Påmelding til juleferien sendes ut ca. 8/12 

Periode 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 
Uke 2-6 Temaer denne 

perioden: 
*Enkle ord og 
uttrykk på engelsk.  
*Sangleker. 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Eventyrkarakterer. 
*Enkle ord og 
uttrykk på engelsk. 
*Tiere og enere.  

Temaer denne 
perioden: 
*Verdensrommet. 
*Stjernebilder. 
*Nordlyset.  
*Clock 
*Islykter 

Temaer denne 
perioden: 
*Dyrevelferd 
*Maling  
*The clock 

Felles for alle 
januar/februar 

Fysisk aktivitet (vinteraktiviteter) prioriteres etter vær. 

K&H-uke 
(uke 7) 
Fordypning, 
målområde 
  

Kreative verksted: 
*Pomponger 
*Skifigurer 
*Kunst (male 
bilde) 
*Snømann av papp 

Skulpturer: 
*Vi lager skulpturer 
av melkekartonger, 
f.eks. iglo 
*farger og 
fargeblanding 

Garndusker: 
*Vi lager dyr av 
garndusker og 
pinner. 
*Klipping og 
liming.  
*Klippe deler og 
sette sammen til 
et ferdig produkt. 

Bilde: 
*Vi lager hvert 
vårt bilde og 
setter sammen til 
ett stort ett. 
Tema: 3D 

Uke 9-12 Temaer denne 
perioden: 
*Solsystemet 
*Forming med 
plastelina. 

Temaer denne 
perioden: 
*Turer – med fokus 
på dyrearter.  
*Dyr på engelsk 

Temaer denne 
perioden: 
*Leke butikk. 
*Pengeverdi. 
*Kjøp- og salg.  
 

Temaer denne 
perioden: 
*Leseforståelse. 
*Årstider. 

Matteuke 
(Uke 11) 
Fordypning, 
målområde 

Lek med tall: 
*Tallvenner 
*Talljakt 
*Geometri-
konkurranser 
*Tallbilde med 
kroppen 
 

Lek med telling: 
*Rebus 
*Quiz 
*Telleleker 

Rutediagram: 
*Vi lærer oss å 
brukte 
rutediagrammer. 
*Vi spiller spill. 
*Vi lærer oss 
tallrekker og telle 
bakover i 
aktiviteter 
ute/inne. 

Mattemoro: 
*Vi spiller spill 
*Vi lager ulike 
diagram om f.eks. 
alder, høyde, 
øyefarge etc.  

Uke 13-17 Temaer denne 
perioden: 
*Enkle samtaler på 
engelsk.  
*Fysiske 
aktiviteter. 

Temaer denne 
perioden: 
*Kunst 
*Stafetter 
*The week 

Temaer denne 
perioden: 
*Stafetter 
*Tre på rad 
(m/barn) 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Biblioteket. 
*Kunst 
*Seasons 

Uke 15 Påskeverksted 
Matuke 
(uke 22) 
Fordypning,  
målområde  

Spennende 
grønnsaker og 
kjøkkkenredskaper 
*Kims lek 
*ulike oppgaver 
*smaksprøver 

Kokkeverksted: 
*Vi lager scones, 
knekkebrød og 
pitapizza.  

Måling: 
*Vi lager mat og 
har fokus på 
måling og veiing.  
*Vi lærer å dekke 
pent på og av.  
*Hygiene. 

Frukt: 
*Mat med frukt 
*Kosthold - sunn 
mat og vitaminer 

Uke 17-25 Temaer denne 
perioden: 
*Sanser 
*Colours 

Temaer denne 
perioden: 
*Dager, måneder 
og år. 
*Klokka.  

Temaer denne 
perioden: 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Regnestrategier. 
*Fysiske 
aktiviteter.  
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5. Lokale planer  
for aktiviteter og faglig innhold 

Læringsstøttende aktiviteter 
For å gi et godt aktivitetstilbud har vi satt sammen mål- og fagområder med aktiviteter, og vi 
er bevisste på hva elevene skal lære av aktiviteter de deltar på. Samtidig er det 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, men de ansatte er bevisst aktivitetenes læringsmål. 
 
I denne delen av planen vil du se hvilke fagområder og temaer vi arbeider med hele året. 
Halvårsplanen lenger bak i heftet viser når vi gjør hva. Flere ganger i året har et tema eller fag i 
en hel uke på alle baser. Dette kaller vi fordypningsuker. Tidligere skoleår har disse ukene 
vært stor suksess, og det er derfor noe vi gjør mer av dette året.  

Mål- og fagområder: 
 

 
 

De 5 grunnleggende ferdighetene vi øver på: 

  

Målområde 1: 

Natur, 
teknikk og 

miljø

Målområde 2:

Fysisk 
aktivitet og 

lek

Målområde 3:

Kunst, 
kultur og 

kreativitet

Målområde 4:

Mat og 
helse

Målområde 5:

lekser og 
forypning

Lese

Skrive

Regne

Muntlig

IKT

Kompetansemål fra naturfag, matematikk, kroppsøving, kunst og 
håndverk, musikk norsk og engelsk. 
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Vi har flere fordypningsuker i naturfag og matematikk gjennom året. Se målområde 5; I 
fordypningsukene vil alle trinnene jobbe med samme tema, men trinnvis. Planene for disse 
ukene vil bli sendt ut nærmere gjennomføring. 
 
Vi viderefører arbeidet med Nysgjerrigper metoden. Elevene skal bli kjent med og gjøre 
forskjellige enkle forsøk i naturen, og det skal legges til rette for undring og refleksjon. Med 
utgangspunkt i elevenes egen interesse håper vi å få mange morsomme og spennende 
utflukter i naturen.  
 

 
Veiledende læringsmål i naturfag: 

 

 
Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1. trinn 

3.1: Eleven skal kunne sette navn på og beskrive 
funksjonen til noen ytre og indre deler av 
menneskekroppen. 
3.2: Eleven skal kunne samtale om grensesetting, 
forståelse og respekt for egen og andres kropp.  
2.3: Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive noen 
plante- og dyrearter i nærområdet og sortere dem i 
grupper.  
4.1: Eleven skal kunne beskrive og illustrere hvordan 
jorda, månen og sola beveger seg i forhold til 
hverandre og fortelle om årstider, døgn og 
månefaser.  
 

3.1 Vi tegner noen av elevene på store 
ark på gulvet, og tegner på de indre 
organene. Vi samtaler om emnet i 
mindre grupper.  
3.2 Snakke om emnet i samlingsstunder.  
2.3: Ukentlige turgrupper der vi 
observerer planter og insekter.  
Vi googler og ser hva som lever i skogen 
av dyr. Vi printer ut arbeidsark om dyr 
og planter.  
4.1: Vi ser film på youtube. Vi lager alle 
planetene. VI maler sola ute. Vi har 
samtaler i grupper om årstider, døgn og 
månefaser.  
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ø •MÅL: "Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for 
undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk 
samt oppøve en økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte 
læringsaktiviteter i natur. og nærmiljø, som vil fremme matematiske og 
naturfaglige ferdigheter".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
•AKS har tilbud om varierte læringsaktiviteter i naturen
•AKS følger opp skolens kriterier for kildesortering
•AKS tilrettelegger for aktiviteter som fremmer matematiske og 
naturfaglige ferdigheter

1. Foresker-
spiren

2. Mangfold 
i naturen

3. Kropp og 
helse

4. 
Fenomener 
og stoffer

5. 
Teknologi 
og design
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2. trinn 

3.1: Eleven skal kunne sette navn på og beskrive 
funksjonen til noen ytre og indre deler av 
menneskekroppen. 
3.3: Eleven skal kunne samtale om grensesetting, 
forståelse og respekt for egen og andres kropp.  
4.1: Eleven skal kunne beskrive og illustrere hvordan 
jorda, månen og sola beveger seg i forhold til 
hverandre, og fortelle om årstider, døgn og 
månefaser.  

3.1: Vi bruker modell av 
menneskekroppen, ta ut og plassere 
deler. Vi bruker kopieringsoriginal over 
organer, som elevene må fylle ut. 
3.2: Vi snakker om grenser og respekt 
for andres og egen kropp i 
samlingsstund og i grupper.  
4.1: Vi lager planeter av plastelina, og 
snakker om hvordan de går i bane rundt 
sola, og hvordan månen går rundt jorda. 
Vi lager plakater over måneder og år. Vi 
snakker om hvordan månefasene er i 
sammenheng med dette.  

3. trinn 

 

2.4: Eleven skal kunne fortelle om dyr i nærområdet, 
diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger.  
3.3: Eleven skal kunne beskrive skjelettet og muskler 
og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg.  
4.2: Eleven skal kunne gjenkjenne og utpeke noen 
stjernebilder, og samtale om nordlys.  
 
 

2.4: Samtale om dyr og dyrevelferd, og 
allemannsretten.  
3.3: Beskrive skjelettet og muskler. 
Samtale om sanser, og gjøre aktiviteter 
der ulike sanser tas i bruk.  
4.2. Samtale om stjernehimmel og 
nordlys. Lage stjernebilder i taket på 
basen.  

 

4. trinn 

2.4: Eleven skal kunne fortelle om dyr i nærområdet, 
diskutere velferd og skille mellom meninger. Eleven 
skal kunne beskrive og observere hva som skjer i 
naturen gjennom året.  
3.5: Eleven skal kunne observere og beskrive 
hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og 
samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner. 
4.1: Eleven skal kunne lage en digital sammensatt 
tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å 
finne informasjon. 

2.2 og 2.4: Gå flere turer i 
nærmiljøet/skogen gjennom hele året. 
Samtale rundt emnet. 
 
3.5: Ulike leker i innkjøringsperioden på 
høsten. Samtaler om emnet i samling 
(gjennom hele året).   
4.1: Lage en digital plakat med tekst om 
vårt solsystem.  

 
Veiledende læringsmål i matematikk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1.4: Eleven skal kunne utvikle, bruke og samtale 
om varierte regnestrategier for addisjon og 
subtraksjon av tosifra tall. 
1.5: Eleven skal kunne doble og halvere.  
2.3: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster, både med og uten 
digitale verktøy, og beskrive dem muntlig.   
3.3: Eleven skal kunne nevne dager, måneder og 
enkle klokkeslett.  
3.4: Eleven skal kunne kjenne igjen norske 
mynter og sedler opp til 100 og bruke de i kjøp 
og salg.  

1.4: Vi spiller ulike spill der vi snakker om 
regneformen, og hvordan det er lurt å løse 
et regnestykke.   
1.5: Vi spiller ulike spill for å lære oss å 
doble og halvere.  
2.3: Vi gjemmer geometriske figurer der 
elevene får beskjed om å finne de. Vi lager 
geometriske figurer.  
3.3: Vi snakker om dager og måned i 
samling. Vi lager klokker av papir og 
benytter oss av de.  
3.4: Vi leker butikk, og benytter oss av 
norske lekepenger. Vi lager priser på varer, 
vi betaler og veksler med riktig mengde 
penger.  

1. Tall
2. 

Geometri
3. Måling

4. 
Statistikk
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2.trinn 

1.1: Eleven skal kunne telle til 100, dele opp og 
bygge mengder opp til 10,  
sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 
100 og dele tosifrede tall i tiere og enere. 
1.4: Eleven skal kunne utvikle, bruke og samtale 
om varierte regnestrategier for addisjon og 
subtraksjon av tosifra tall.  
1.5: Eleven skal kunne doble og halvere. 
2.3: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster. 
3.2: Eleven skal kunne nevne dager, måneder og 
enkle klokkeslett.  
 

1.1, 1.5 og 1.6: Vi leker med tall, vi teller og 
deler, jobber med nabotall og med 
begrepene dobbel og halvparten. Vi har 
stafetter og lag, samarbeid og individuelle 
oppgaver. Vi bruker elevenes bursdags 
datoer til mye av dette. I tillegg lager vi 
tellesnorer, tom tallinje, spill, terninger.  Vi 
bruker også måling ute, hvor vi deler opp 
og bygger mengder med ti.  
2.3: Vi jobber med tall og geometri i små 
grupper, på ipad. Vi printer ut geometriske 
former, som barna på tegne på ipad, og 
sette navn på figurene.  
3.2: Vi lager pappklokke og årshjul, som vi 
benytter oss av i samling. Vi snakker om 
årstidene og månedene i samling året 
rundt.  

3. trinn 

 

2.5: Eleven skal kunne lese av, plassere og bruke 
posisjoner i rutenett, på kart og i 
koordinatsystem.  
3.1: Eleven skal kunne gjøre overslag over og 
måle volum, masse, temperatur og tid, og 
samtale om resultatene.  
3.4: Eleven skal kunne løse praktiske oppgaver 
som gjelder kjøp og salg.  
 
4.1. Eleven skal kunne samle, sortere, notere og 
illustrere data på hensiktsmessige måter med 
tellestreker, tabeller og søylediagram,  
med og uten digitale verktøy, og samtale om 
prosess og framstilling. 

2.5: Vi jobber med å forstå rutenett. Vi gjør 
aktiviteter som gir forståelse for 
koordinatsystem.  
3.1: Vi lærer oss å måle temperatur. Vi har 
mataktiviteter der vi følger oppskrifter, og 
lærer oss målenheter. Vi jobber med klokka 
og øver på sekunder, minutter, timer og 
døgn. 
 
4.1. Vi lager diagrammer over forskjellige 
ting, eks øyenfarge. Vi spiller mattespill.  

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne beskrive og bruke 
plassverdisystemet for hele tall.  
1.5: Eleven skal kunne finne informasjon i 
tekster eller praktiske sammenhenger, velge 
regneart og begrunne valget.  
2.4: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster og beskrive dem muntlig. 
3.4: Eleven skal kunne løse praktiske oppgaver 
som gjelder kjøp og salg.  
 

1.1: Faste dager med mattespill som øker 
forståelsen for plassverdisystemet.  
1.5: Ha bake- og matlagingsgrupper 
gjennom hele året.  
 
2.4: Vi lager tegninger med to- og 
tredimensjonale figurer.  
3.4: Vi benytter oss av spill og oppgaver på 
Ipad. 
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Vi tilrettelegger for både spontane og styrte aktiviteter inne og ute hele året igjennom. Vi 
bruker nærmiljøet, hallen, banen og skolegården. Fysisk aktivitet er en veldig morsom arena 
for å trene på temaer i alle fag, og vi er bevisste på hvordan vi kan styrke og utfordre ditt barn 
i alt fra telling til geografi i fysisk aktivitet. 
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k • MÅL: "Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle 

sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å 
etablere og utvikle vennskap".

• RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
• AKS gir daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne. 
• AKS gir elevene mulighet for valg av aktiviteter på ulike 

læringsarenaer.
• Det søkes samarbeid med lokale aktører og frivillige 

organisasjoner.

Et stort 
utvalg av 

faste 
aktiviteter

1) 
Friluftsgrupper

2) Svømming

3) Valgfri lek

4) Aball1

5) 
Skiforeningens 

skiskole

6) Sjakk

7) Judo

8) Allidrett
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1) Friluftsgrupper 

Når vi har bemanning til dette setter vi i gang friluftsgrupper. Det gjør vi i perioder gjennom 
året for ulike trinn. Denne høsten har 3. trinn fått tilbudet. Dette gjør vi av flere grunner; vi 
ønsker å komme ut av skolegården, vi ser at elevene trives godt i "nye" grupperelasjoner, vi 
skal på "oppdagelsesferd" eller plukke naturmaterialer til kunstaktiviteter. Noen ganger er vi 
"nysgjerrige" og har noe å utforske, og andre ganger skal vi lære mer om hvordan vi kan 
overleve i naturen og hvordan vi behandler naturen. Felles for alle turene er at barna koser 
seg, opplever å lære og å mestre, og at de kommer litt ut av skolegården. Fellesskap og 
samhold er viktig. Vi tar med oss matpakke og drar så fort vi har fått samlet gruppen.  

2) Svømming 
Flere av elevene på skolen har vært lite i vann og vi ser at mye av tiden de får på 4. trinn går til 
å bli kjent med vannet. AKS tilbyr derfor vannlek – slik at elevene får mulighet til å bli trygge i 
vann før svømmeundervisningen starter. På høsten får 1. og 3. trinn tilbudet frem til alle elever 
har som er påmeldt har deltatt, deretter får 2. og 4. trinn tilbudet. Reglene for antall elever per 
lærer er sentralt styrt og kan ikke overskrides. Det er 15 elever per to godkjente livreddere.  

3) Valgfri lek er viktig. 
Vi har god erfaring med utsagnet "gode lekere gjør det godt i skolen". 
Påstanden kan forklares slik: Elever som leker godt, har mange å spille på. Eleven lærer seg å 
mestre seier og nederlag i små og store saker. "Hvilken bil skal hvem ha, alle vil ha den 
samme…” Laget mitt vant, men de andre ble veldig lei seg”. Empati og innlevelse/forståelse for 
andre. En elev som mestrer dette, får også mye positivt tilbake fra de andre. Dette gir grunnlag 
for utvikling av en god selvtillit og trygghet i læresituasjonen, som igjen kan føre til at elevene 
tør å prøve for så å oppnå skolefaglig læring. Vi kommer derfor til å tilrettelegge mye for valgfri 
lek i tillegg til å tilrettelegge for styrte aktiviteter. 

4) Aball1 
Aball1 kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og morsom oppgaveløsing i fellesskap. 
Med Aball1 øver vi på samarbeid, fysikk og innlæring av fag. Elevene løser konkrete oppgaver 
sammen. Alle på laget får brukt sine ferdigheter til hjelp for laget. Alle blir med på aktiviteten, 
og alle får mestringsfølelse. Alle får styrket egenverd. Aball1 gir bedre kondisjon, motorikk, 
hurtighet, ballfølelse og teknikk ved at du må løpe, kaste, føre, rulle, hoppe og sparke ballen. 
Aball1 er en morsom metode for læring på en utradisjonell måte. Aktivitetene gir trening i å 
lese og skrive, bokstav- og tallforståelse, mønsterforståelse. Vi øver på å vinne og tape på lag 
med andre.  

5) Skiforeningens skiskole 
Foresatte vil få tilbud om å melde barna sine på Skiforeningens skiskole. Denne har en ekstra 
kostnad som betales til skiforeningen. Vi tilbyr oss å følge barna på denne aktiviteten, men det 
er skiforeningen som står for tilbudet. Mer informasjon kommer til vinteren. 

6) Sjakk 
AKS samarbeider med Haugerud IF og instruktør Arne-Birger Lund om sjakkurs for elever på 
alle trinn.  

7) Judo 
Trosterud AKS og Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb (NJJK) tilbyr elevene mulighet til å delta på 
judokurs. Judokurset foregår i lokalene til judoklubben, på Haugerud skole. På judokurset 
lærer man fallteknikk og noen morsomme judoteknikker. Hovedinnholdet i kurset vil være på 
koordinasjon, kroppsbeherskelse, balanse, disiplin og lek. Judo inneholder ingen slag eller 
spark. Alle barn får låne judodrakt av klubben, og etter kurset kan barn som ønsker å prøve 
judo i judoklubben komme på gratis prøvetime. AKS betaler for tilbudet.  

8) Allidrett 
På 3. og 4. trinn vil vi i løpet av året tilby allidrett. 4. trinn organiserer dette selv på egen 
avdeling. 3. trinn venter i spenning på om Haugerud IF får videreført midler til å organisere 
tilbudet for oss. I mellomtiden organiserer vi allsidig fysisk aktivitet på egen base.  
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Veiledende læringsmål i kroppsøving: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

1. Hinderløype med matter, tau, ringer, 
balansebenk osv. 
Vi spiller fotball (gutter/jenter). 

2. Sangleker; slå på ring, bjørnen sover, sherifflek, 
stiv heks, haien kommer, fallskjerm mm 

3. vi forsker på innsekter med forstørrelsesglass, 
lager herbarium og følger fra larve til 
sommerfugl. Vi ser på marihøna og livet under 
en stein. 

4. tilbud om skiskole. Enkle skiaktiviteter på 
skolen. Diverse friidrett, hoppe lengde, høyde 
kaste m ball ol. Svømming. Lek med ball, 
dribling, kaste 7'ern, Dødball osv. 
Trafikkbevissthet. 

2.trinn 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

 

1. Ballspill, hoppe, hinke, kaste, og samarbeide i 
spill og lek. Knutemor, sangleker, Twister, 
Sprellemann. 

2. Stafetter, hinderløype, små konkurranser, Røris, 
bevegelse til musikk. 

3. Turer i skog og mark, Hvilke dyr finnes i vårt 
nærmiljø. Leke Tarzan i skogen. 
Vi forsker på innsekter med forstørrelsesglass, 
lager herbarium og følger fra larve til 
sommerfugl. Vi ser på marihøna og livet under 
en stein. 

4. Lagspill, innebandy, fotball, håndball. Lære 
regler og samarbeid. Svømming. Røris. Dans, 
folkedans. Friidrett, egne dager og stasjonslek i 
gymsalen/skogen. Vinteridrett, ski og skøyter. 
Enkel kunnskap om kroppen. 
Stafetter av ulike typer. Bli kjent med ulike 
idretter. 

3.trinn 

og 

  

4. trinn 

 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

1. Stafetter av ulike typer. Begrepstrening og 
geometriske figurer. Høyt/lavt, størst/minst osv. 
Lage geometriske figurer med kroppen. 

2. Inneleker som Røris, fryselek, stollek. 
Leker fra "før i tiden", som kongen befaler, 
boksen går, paradis og ta den ring. 

3. Friluftsgrupper 
4. Ballspill – alle typer. Capoeira. Svømming. 

Friidrett – 60m. lengdehopp, kaste ball, 
skiskyting mm. 
Skiskole – tilbud om å melde seg på 
skiforeningens skiskole. I tillegg vil vi ha 
vinteraktivitetsdager og gå på ski når det er snø. 

1. Basis-
ferdigheter

2. Lek
3. 

Friluftsliv
4. Idrett
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Vi tilrettelegger for forskjellige formingsaktiviteter. Maling, tegning, klipping, liming, bretting, 
strikking, søm, brodering med mer. Det vil bli forskjellige teknikker på forskjellige trinn, og vi 
ønsker at de fleste får prøvd noe nytt i løpet av skoleåret. Tegning, form og farge er et stort 
felt og det vil bli forskjellige aktiviteter på de forskjellige basene.  
 
FIOLIN PÅ 2. – 4.  TRINN 
Musikk- og fiolingrupper ble startet opp med stor suksess i fjor høst. Elevene 
vil få mulighet til å melde seg på når det begynner på 2. trinn, og delta på 
tilbudet ut 4. trinn. Vi sender ut ny påmelding hvert år slik at vi sikrer oss 
deltagelse fra alle som er interesserte. Fiolingruppene er i mindre grupper to 
ganger i uka. Formålet med musikkgruppene er at elevene gjennom 
instrumentalundervisning blant annet får trene på begreper, finmotorikk, 
rytmer, musikalitet, oppmerksomhet og utholdenhet. Gruppene ledes av Mari 
Y. Fjeldstad. Tilbudet har oppstart våren 2019. 

 
MUSIKKGRUPPER I GRATIS KJERNETID 
Alle elever på 1. -3. trinn skal gjennom året delta på et 8-ukerskurs. 1. trinn får kurs i ulike 
musikkaktiviteter. 2. trinn lærer å spille ukulele. 3. trinn får lære mer musikkteori og instrumenter. 
Kurset holdes hver fredag i forlengelse av undervisningen og er en del av tilbudet vår i gratis kjernetid. 
Kursholderne er musikkpedagoger fra Oslo Musikk og Kulturskole. 
 

EGNE KUNSTKURS 
Anne Lise (baseleder 4. trinn) vil gjennom året ha kunstkurs 
med diverse håndarbeidsteknikker som sentrale tema, som 
for eksempel broderi. Påmelding til kursene vil være gjennom 
året, alt etter hvor mange som melder seg på hvert tema.  
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t •MÅL: "Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få 

mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med 
ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlig kunst- og 
kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst og kulturuttrykk gjennom 
skoleåret for medelever og foresatte".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
•AKS tilrettelegger for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter.
•Presenterer ulike kunst- og kultuttrykk gjennom skoleåret for medelever 
og foresatte. 

•AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede måltider.
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Veiledende læringsmål i kunst og håndverk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1.2: Eleven skal kunne blande og bruke 
primærfarger i eget skapende arbeid.  
2.1: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander og former i papir og tekstil 
gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og 
flette. 
2.2: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander gjennom leire.  

1.2: Vi maler med primærfargene, og blander de for 
å få flere farger. Vi maler med svamper, 
tannbørster, gafler, sugerør og pensler.  
2.1: Vi vever, fletter og tvinner året rundt. Vi lager 
kunst av farget ark og silkepapir.  
 
2.2: Vi lager eventyrbokser; elevene, i små grupper, 
lager ulike eventyrfigurer som plasser i boksene. 
Boksene tas i bruk for å spille ut de ulike eventyrene 
i etterkant.  

2.trinn 

1.1.uttrykke egne opplevelser gjennom 
tegning 
1.2.blande og bruke primærfarger i eget 
skapende arbeid. 
2.1 Lage enkle gjenstander og former i 
papir og tekstil gjennom å rive, klippe, 
lime, tvinne og flette 
3.1. Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø 
og bruke dette som utg. pkt. for egne 
bilder og skulpturer. 

1.1 Vi tegner med forskjellige teknikker. 
2.1. Vi lager små figurer av steiner vi plukker ute. Vi 
sette på øyne og hår. Så bruker vi figurene i en 
eventyrproduksjon. 
2.2. og 3.1. Vi går til Trosterudvillaen, elevene velger 
en skulptur de vil kopiere først ved tegning og så 
modellering. 
 
Vi lager malerier ut av egenklipte geometriske 
figurer. Dette er i tråd med læringsmål i 
matematikk.  

 

3.trinn 

 

1.1: Eleven skal kunne lage enkle 
utstillinger av eget arbeid.  
2.1: Eleven skal kunne planlegge og lage 
enkle bruksgjenstander. 
4.2: Eleven skal kunne tegne hus og rom 
sett ovenfra, rett forfra og rett fra siden.  
 

1.1: Vi lager utstilling av arbeidet med 
bruksgjenstander og arbeidet med husene.  
2.1: Vi planlegger og lager gjenstander til bruk. 
Elevene tar del i planleggingen. 
4.2: Vi tegner og bygger hus sett fra ulike vinkler.  

 

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne visualisere og 
formidle egne inntrykk i ulike teknikker 
og materialer.  
2.1: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander gjennom å strikke, veve, 
filte, sy, spikre og skru ulike materialer.  

1.1: Vi maler ulike årstidsbilder.  
 
 
2.1: Vi har broderingskurs på høsten. Vi har jule- og 
påskeverksted der de får lage ulike ting.  

 

Veiledende læringsmål i norsk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 
1.1: Eleven skal kunne lytte, ta ordet 
etter tur og gi respons til andre i 
samtaler. 
1. 7: Eleven skal kunne sette ord på egne 

1.1: Vi bruker læringsmålet i samlingsstunden til 
daglig.  
 
1.7: Vi bruker følelsesplakater i mindre grupper, og 

1. Visuell 
kommu-
nikasjon

2. Design 3. Kunst
4. 

Arkitektur

1. Muntlig 
kommu-
nikasjon

2. Skriftlig 
kommu-
nikasjon

3. Språk, 
litteratur 
og kultur
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følelser og meninger. 
2.3: Eleven skal kunne lese store og små 
trykte bokstaver. 
2.8: Eleven skal kunne arbeide kreativt 
med tening og skriving i forbindelse med 
lesing.  
 

samtaler om ulike følelser. Vi leker mimeleken. 
2.3: Vi maler med store og små bokstaver. Vi leker 
memory. Vi klipper ut bokstaver. 
2.8: Vi har lesegrupper ukentlig. Vi tegner og skriver 
i forbindelse med lesing.  
  
 

2.trinn 

1.4: Eleven skal kunne leke, improvisere 
og eksperimentere med rim, rytme, 
språklyder, stavelser, meningsbærende 
elementer og ord.  
1.7. Eleven skal kunne sette ord på egne 
følelser og meninger.  
1.8. Eleven skal kunne uttrykke egne 
tekstopplevelser gjennom ord, tegning, 
sang og andre estetisk uttrykk. 
2.8. Eleven skal kunne samtale om 
personer og handling i eventyr og 
fortellinger.  
 

1.4: Vi leker ulike sang- og rimleker. 
 
 
1.7: Vi finner barn på plakater som er redde, 
overrasket, sinte, glade og triste.  
 
1.8: Vi skriver ord og tegner ut i fra ordet. 
 
2.8: Vi leser og tegner for fra ulike eventyrer. Vi 
snakker om eventyrene og karakterene vi  har lest 
om. Vi leser eventyr for en gruppe, og de lager ett 
sammendrag av eventyret i etterkant.  
 

3.trinn 

 

1.1: Eleven skal kunne lytte etter, 
gjenfortelle, forklare og reflektere over 
innholdet i muntlige tekster. 
1.4: Eleven skal kunne samhandle med 
andre gjennom lek, dramatisering, 
samtale og diskusjoner. 
2.10: Eleven skal kunne lage tekster som 
kombinerer ord, lyd og bilde, med og 
uten digitale verktøy. 
3.3: Eleven skal kunne beskrive eget 
talemål og sammenligne med andres.  

1.1: Vi har "hangman" med ukas ord. Vi har 
ordleker, og vi har høytlesning for elevene.  
1.4: Leke gamle og nye felles leker og å forklare 
reglene for hverandre. En må lytte aktivt før en kan 
si noe selv. Vi har adjektiv historier, og fysisk 
aktivitet ute.  
2.10: Vi bruker A-ball, salaby og andre faglige apper 
på Ipad.  
 
3.3: Vi har en lek der alle elevene har en 
papptallerken på ryggen, og man skal gå rundt å 
skrive hyggelig ting om hverandre.  

 

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne lytte etter, 
gjenfortelle, forklare og reflektere over 
innholdet i muntlige tekster. 
2.4: Eleven skal kunne lese, reflektere 
over og samtale om egne og andres 
tekster.  
2.11: Eleven skal kunne søke etter 
informasjon, skape, lagre og gjenfinne 
tekster ved hjelp av digitale verktøy.  
2.12: Eleven skal bruke biblioteket og 
internett til å finne stoff til egen skriving.  

1.1: Vi har høytlesning i samling. Og i adventstiden 
leser vi "Julemysteriet" av Jostein Gaarder.  
2.4: Vi skriver dikt og tekster. Vi leser for hverandre, 
og gir tilbakemeldinger.  
2.11: Vi benytter oss av Ipad, gjennom hele året, på 
ulike måter for å nå dette læringsmålet. 
2.12 Vi lager eget bibliotek på basen med 
"lånekasse". Elevene gir resyme av bøkene 
muntlig/skriftlig (gjennom hele året).  

 

Veiledende læringsmål i engelsk: 

 
Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1. trinn 

1.2. Eleven skal kunne finne ord og uttrykk 
som er felles på engelsk og på morsmålet. 
2.5: Eleven skal kunne hilse, stille og svare 
på enkle spørsmål og bruke noen 
høflighetsuttrykk.  

1.2: Vi lærer oss å danse "hode, skulder, kne og tå" 
på både norsk og engelsk.  
2.5: Vi jobber med dette i samling og ved spising. 
Der vi snakker på både engelsk og norsk.  

1. 
Språklæring

2. Muntlig 
kommu-
nikasjon

3. Skriftlig 
kommu-
nikasjon

4. Kultur, 
samfunn og 

litteratur
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2. trinn 

2.2: Eleven skal kunne lytte til og forstå 
enkle instruksjoner på engelsk.  
2. 5: Eleven skal hilse, stille  og svare på 
enkle spørsmål og bruke noen 
høflighetsuttrykk.  

2.2 og 2.5: Vi har engelsk lunsj. Vi lager engelsk 
fortelling sammen. Vi har aktivitet med mindre 
grupper der vi stiller og svarer på enkle spørsmål.  

3. trinn 

 

2.1: Eleven skal kunne bruke enkle lytte- 
og talestrategier.  
2.8: Eleven skal kunne forstå og bruke ord 
og uttrykk knyttet til priser, mengder, 
form og størrelser i kommunikasjon om 
dagligliv, fritid og interesser. 
4.1: Eleven skal kunne gi noen eksempler 
på engelskspråklige land og kjente 
personer derfra.  
 

2.1: Vi bruker enkle lytte- og talestrategier. Dette 
jobber vi med i grupper og i samling. 
2.8: Vi snakker engelsk rundt matbordet. Vi 
snakker om priser, mengder, form og størrelser på 
engelsk.  
 
4.1: Vi samtaler om engelskspråklige land 
personer. Vi benytter oss av quiz og memory til 
dette.  
 

4. trinn 

2.5: Eleven skal kunne bruke noen 
høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få 
hjelp til å forstå og bli forstått. 
2.6: Eleven skal kunne delta i dagligdagse 
samtaler knyttet til nære omgivelser og 
egne opplevelser.  

2.5: Vi har engelske "dager" på basen gjennom 
året, der vi snakker engelske under måltidet og i 
samling.  
2.6: Vi har dager hvor de må fortelle noe fra 
skoledagen på engelsk. Dette gjøres i samling eller 
under måltidet.  

 
 

Måltidet i Aktivitetsskolen ca. kl 13.45 
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. Matgruppene er en viktig arena for 
begrepstrening for barna. Personalet har våren 2016 vært på kurs hos Geitmyra 
matkultursenter og lært med om hvordan vi øver på begreper på kjøkkenet. 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. Gruppene starter opp våren 
2019. 
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se • MÅL: "Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som 
en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter".

• RETNINGSGIVENDE FØRINGER:

• AKS gir elevene kunnskap om måltidsvaner og skikker.
• Måltider fører til at elevene får fornyet energinivået slik at de blir i 

stand til aktiv deltakelse i samspill og aktiviteter.
• AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede 

måltider.
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Vi har nettopp fått skolekjøkken, 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 - konkretisering 

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

• Begrepstrening 
• Hygiene på kjøkkenet. 
• Regler og rutiner for måltidet. 
• Ordenselever. 
• Lage enkle matretter som; suppe, pizza, knekkebrød, scones. 
• Fruktsalat, med mange forskjellige og ”ukjente” frukter. 
• Bakegrupper: vi baker enkle bakverk som rundstykker og pepperkaker. 

 
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. 
 
Ved skolestart ser matukeplanene slik ut – det ulik plan per base pga timeplan og kapasitet: 
 

Paviljong – 1. trinn 
Serverer mat torsdag og fredag 

 
 
Base 2 – 2. trinn 
Serverer mat tirsdag og torsdag 

 
 
 

Mandag 
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Tirsdag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Fredag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Mandag 
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Tirsdag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Fredag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk
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Base 1 – 3. trinn 
Serverer mat mandag og tirsdag 

 
 
Base 3 – 4. trinn 
Serverer mat mandag og tirsdag 
 

 
 

Mandag 
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Tirsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Onsdag

Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Torsdag
Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Fredag
Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Mandag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Tirsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Fredag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk
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På Trosterud skole organiseres leksehjelpstilbudet i samarbeid med skole og aktivitetsskole. 
Leksehjelpen foregår på skolens bibliotek før skolestart fra kl. 08.00-08.30.   

6. 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. Tidligere skoleår har disse ukene 
vært en kjempesuksess. 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 gjennomgås på trinnet.  
Vi har som mål å følge oppsatt plan, men vil justere ukene i løpet av året om det er behov. I 
fjor flyttet vi f.eks. på fordypningsuke i matematikk slik at vi kunne ha den samme uka som 
skolen avholdt matematikkdag for alle trinn.  
 
Oversikt over fordypningsukene 
 

 

UKE 39: Naturfagsuke 
(Målområde 1)

UKE 40: Høstferie, 
Fysisk aktivitet og 

natur (Målområde 2 
og 1)

UKE 47 og 48: 
Tekstskaping 

(Målområde 3)

UKE 48, 49, 50, 51: 
Mattejulekalender 

(Målområde 1)

UKE 49, 50, 51: 
Juleverksted på 

basene (Målområde 3)

UKE 4: Fysisk aktivitet 
(Målområde 2)

UKE 7: Kunstuke 
(Målområde 3)

UKE 8: 
Vintersportsaktiviteter 

(Målområde 2)

UKE 11: Mattemoro 
(Målområde 1)

UKE 15: Påskeverksted 
(Målområde 3)

UKE 22: Matuke 
(Målområde 4)
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g •MÅL: "Gjennom leksehjelpstilbud og faglig fordypning skal elevene gis mulighet for 
faglig utvikling og progresjon".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:

•Skole og aktivitetsskolen samarbeider om organiseringen av leksehjelpstilbudet.
•AKS har rutiner som sikrer at leksehjelpstilbudet når alle elevene, og gis til de som 
ønsker det.

•Leksehjelpstilbudet har egnede lokaler og kvalifisert personale.
•AKS tilrettelegger for at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder
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7. Arbeid med 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. For nærmere oversikt, se oppslag på basen til ditt barn eller skolens hjemmeside --> 
trosterud.osloskolen.no.   
 

8. Ukeplan aktiviteter:  
Hver avdeling legger detaljplaner for sin base. Denne planen koordineres med innhold og 
aktiviteter i undervisningen. Vi følger derfor en fast ukeplan per base. Der ser du hvilke faste 
aktiviteter med foreldrepåmelding som er per uke samt hvilke tema/hovedområder de andre 
aktivitetene våre er innenfor. Kjernetiden for elevenes valgfrie aktiviteter er frem til kl. 15.30. 
Påmeldingsaktiviteter går utover dette tidspunktet. Etter 15.30 legger vi hovedsakelig opp til 
frilek og selvvalgte aktiviteter.  
 
Ukeplanene ser du i eget hefte for ukeplaner sendt ut tidligere i høst. De ligger også på 
nettsiden og henger på basene.  
 
 
 
 

 
Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 
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9. Året rundt: 

August 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
31     1 2 3 4 5 
32 6 7 8 9 10 11 12 
33 13 14 15 16 17 18 19 
34 20 21 22 23 24 25 26 
35 27 28 29 30 31 

 
 

 

• Oppstart skoleåret. 
• Rutineinnkjøring av basene – atferdsregler med mer. 

• TEMA: "Empati" – "Selvkontroll" og "Lek, glede og humor" 
 

September 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
35           1 2 
36 3 4 5 6 7 8 9 
37 10 11 12 13 14 15 16 
38 17 18 19 20 21 22 23 
39 24 25 26 27 28 29 30 

 

• Fortløpende oppstart av foreldrepåmeldingsaktiviteter 
• Innlæring brannrutiner. 
TEMA: "Empati" – "Selvkontroll" og "Lek, glede og humor"  
• Oppstart musikkgrupper og ukulelegrupper 07.09. 
• Oppstart judo 13.09.  

• Oppstart kunstkurs 19.09. 
• Oppstart svømming 21.09.  
 
Fordypningsuke– uke 39 – Naturfagsuke egen plan.  

Oktober 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
40 1 2 3 4 5 6 7 
41 8 9 10 11 12 13 14 
42 15 16 17 18 19 20 21 
43 22 23 24 25 26 27 28 
44 29 30 31         

 

Høstferie uke 40 -  heldagsåpent med egen plan. 
 
TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 

• Oppstart sjakk 30.10. 
• Oppstart smykkekurs 24.10.  

 

November 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
44       1 2 3 4 
45 5 6 7 8 9 10 11 
46 12 13 14 15 16 17 18 
47 19 20 21 22 23 24 25 
48 26 27 28 29 30     

 

• Brannøvelse 
TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
Fordypningsuke – uke 47 og 48 – Tekstskaping 

Desember 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
48           1 2 
49 3 4 5 6 7 8 9 
50 10 1112 13 14 15 16 
51 17 1819 20 21 22 23 
52 24 2526 27 28 29 30 
1 31            

 

TEMA: Adventsaktiviteter og matematikkjulekalender på alle 
baser. 
• Invitasjon til å oppleve mer av høstens aktiviteter kommer før 

jul.  
• Nissegrøt – fredag 21. desember. 
 
Fordypningsuker – uke 49, 50 og 51: Juleverksted 
 

Juleferie – fra og med 21. desember til og med 2. januar 2019. 
AKS er heldagsåpnet på de dagene med lilla farge.   
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Januar 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
1   1 2 3 4 5 6 
2 7 8 9 10 11 12 13 
3 14 1516 17 18 19 20 
4 21 2223 24 25 26 27 
5 28 2930 31       

 

Skolestart 3. januar 2019 
• Heldagsåpent 2. januar 
• Videreføring av aktivitetstilbud 

 
• Oppstart skiskole 16. januar 2019.  

 
 

Februar 2019  
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
5         1 2 3 
6 4 5 6 7 8 9 10 
7 11 1213 14 15 16 17 
8 18 1920 21 22 23 24 
9 25 2627 28      

 
 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
Fordypningsuke 7 – Kunst og håndverk – se egen plan. 
 
Vinterferie - uke 8 - heldagsåpent med eget program. 
 

Mars 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
9         1 2 3 
10 4 5 6 7 8 9 10 
11 11 1213 14 15 16 17 
12 18 1920 21 22 23 24 
13 25 2627 28 29 30 31 

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 

• Uteaktiviteter for alle trinn.  
 

Fordypningsuke uke 11 – mattemoro.  

April 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
14 1 2 3 4 5 6 7 
15 8 9 10 11 12 13 14 
16 15 1617 18 19 20 21 
17 22 2324 25 26 27 28 
18 29 30         

 
 

TEMA: Påske.  
 
Fordypningsuke uke 13 og 14. Påskeverksted.  
 
Påskeferie i uke 15 (skolestengt fra og med 8.4 og til og med 15. 
april). Heldagsåpent på dagene med gul farge.  

Mai 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
18     1 2 3 4 5 
19 6 7 8 9 10 11 12 
20 13 1415 16 17 18 19 
21 20 2122 23 24 25 26 
22 27 2829 30 31   

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
 

Stengt 1. mai, 17. mai og 30. mai.  
Undervisningsfri 31. mai, AKS heldagsåpent.  

Juni 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
22           1 2 
23 3 4 5 6 7 8 9 
24 10 1112 13 14 15 16 
25 17 1819 20 21 22 23 
26 24 2526 27 28 29 30 

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 

• Fordypningsuke "matuke". 
• Siste skoledag 21. juni.  
• Sommeråpent med ferieklubb. Siste dag 28. juni.  

 
Stengt 10. juni.  
 

Juli 2019 Stengt 1.-31. juli 2019.  
August 2019  

Uke ma ti  on to  fr  lø Sø
31       1 2 3 4 
32 5 6 7 8 9 10 11 
33 12 1314 15 16 17 18 
34 19 2021 22 23 24 25 
35 26 2728 29 30 31  

 

• Ferieklubb for 2.-4. klasse med mange spennende aktiviteter og 
turer fra 1. august.  

• Velkommen til alle nye 1. klassinger.  
• Skolestart 19. juni 2019.  
• Rutineinnkjøring på basene – atferdsregler med mer.  
• I uke 33 vil AKS holde stengt en dag for å ha planlegging av 

skoleåret sammen med skolens pedagoger og ledelse. 
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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 
 
NETTSIDE: https://trosterud.osloskolen.no/ 
Trosterud skole: 23 17 70 70 
Paviljong: 477 10 453 
Base 1: 917 83 247 
Base 2: 915 41 003 
Base 3: 950 72 728 
 
Haugerud helsestasjon, Besøksadresse: Haugerudsenteret 1-7 Telefon: 23 42 01 62 
Helsesøster (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  
 
 

 
 
 

Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 

 

 



   

  

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Trosterud Skole og Aktivitetsskole
  

 

 

 

Aktivitetsskolen    
Besøksadresse: Postadresse: Faktura adresse:  
Tvetenveien 181 Postboks 25 Haugerud Utdanningsetaten/ Oslo kommune 

fakturasentral 
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Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 
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1. Hovedmål  
for Aktivitetsskolen Trosterud 

 
 
Faglige mål: 
Aktivitetsskolen Trosterud er læringsstøttene. 

• Temabasert faglig støtte innenfor praktisk- og lekpreget metode. 
• AKS/Undervisning er i tett dialog vedrørende satsnings- og fokusområder for undervisningen. 
• AKS lager periodeplaner hvor læringsmålene er konkretisert. 
• Fordypningsuker innenfor de forskjellige basisfagene. 
• AKS har læringsstøttene vegger, hvor arbeidet innenfor de forskjellige fagområdene presenteres. 

 
Aktivitetsskolen Trosterud er en Aktivitetsskole! 

• AKS tilrettelegger for, og gjennomfører, aktiviteter innenfor alle 5 målområder. 
• 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 Empati, Selvkontroll og Lek, glede og humor. 
• 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 rektor fatter vedtak 
ved begrunnet bekymring.  

 
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)? 
 
Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som skal styrke elevenes faglige og sosiale 
utvikling gjennom lek. På Aktivitetsskolen på Trosterud vil dere ofte høre at vi har et 
læringsstøttende tilbud. Det vil si at elevene får praktisk mengdetrening i alle skolefagene.  
 
Hvordan vet AKS hva det fokuseres på i den teoretiske undervisningen? 
Kontakt- og faglærere kartlegger og tilpasser undervisningen til sine elever kontinuerlig. 
Lærere på trinn, undervisningsinspektør, rektor, AKS-leder og sosiallærer samles til 
analysemøter hvert halvår der disse resultatene blir analysert. Dette er et verktøy for at AKS 
kan legge til rette for aktiviteter parallelt med trinnene.  
 
MerLærer 1-4 
AKS-personalet samarbeider tett med lærerne på 1. – 4. trinn. På 1. – 4. trinn har vi også en 
MerLærer per trinn. MerLæreren har ukentlige møter med baselederne på AKS, der de bl.a. 
utveksler informasjon og utarbeider læringsstøttende aktiviteter. Da kan vi tilby elevene 
aktiviteter der de får trene på grunnleggende ferdigheter, fag fra sitt trinn og sosial 
kompetanse gjennom praktiske oppgaver og lek. Når elevene får oppleve og erfare kunnskap 
de kjenner igjen fra klasserommet på AKS, vil de få et enda større læringsutbytte. Målet vårt 
er at skole og AKS sammen gir elevene den beste opplæringen! 
 
Grunnlag for læring for AKS 
Aktiviteter og tiltak i Aktivitetsskolen er tilpasset de samme veiledende læringsmålene som 
den teoretiske undervisningen er basert på. Kompetansemålene er hentet fra Kunnskapsløftet 
-06. AKS drifter også etter "Rammeplan for Aktivitetsskolen" og har våre målområder som 
styrer driften. Vi har derfor lagt forskjellige fagområder fra kunnskapsløftet inn i tilsvarende 
målområde etter AKS rammeplan. Dette kan dere se lengere bak i planen. Der er hvert 
målområde i AKS presentert og vi har satt inn en tabell som viser sammenhengen mellom 
kunnskapsløftet og det konkrete AKS arbeidet. 
 
Aktivitetstilbudet vårt er tverrfaglig, og vi kombinerer alle målområdene med forskjellige 
temaer. Dette tydeliggjør vi i egne planer underveis i skoleåret, der hovedfokuset vårt er "Hva 
lærer elevene av aktiviteten?". Årsplanen har utspring i ”rammeplan for aktivitetsskolen” 
(denne ligger på våre nettsider). Og læringsmålene ligger derfor under hovedområdene 

1. Natur, teknikk og design.  Skolefag: Naturfag og matematikk. 
2. Fysisk aktivitet og lek.   Skolefag: Kroppsøving og samfunnsfag 
3. Kunst, kultur og kreativitet.  Skolefag: Norsk, engelsk, kunst og håndverk. 
4. Mat og helse.    De 5 grunnleggende ferdighetene:  
5. Fordypning.    - Lese, regne, skrive, muntlighet, IKT.  

 
Årsplanen er skrevet av AKS-leder i samarbeid med personalet på AKS, og er et verktøy vi 
arbeider etter gjennom skoleåret. Det er personalet på basene som har valgt fokusområder og 
aktiviteter for sine trinn innenfor hvert målområde. 
 
Gratis kjernetid 
Høsten 2016 ble "Gratis kjernetid" innført på AKS Trosterud. Formålet er å øke deltakelsen i 
AKS og styrke språkkompetansen til alle våre elever. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid 
med skolen. Med dette skal vi også heve kvaliteten på tilbudet vårt ytterligere, da vi forventer 
at alle elever fra 1. og 2. trinn er på AKS etter skolen og får delta på det samme.  
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Basene skoleåret 2018/2019 

Elever Personal 
Paviljongen har elever fra 1 trinn. 
Det vil bli ca. 65 elever her.  

Kontaktpersoner 
Baseleder: Rachida Taibi  
Hanifa Ayoubi, Mikael Kråkenes og Karolina Kotus 
Lærling: Jovana Donic 

 
Base 1 har elever fra 3. trinn 
Det vil bli ca. 65 elever her. 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Vigdis Malsten 
Hao Nguyen, Hanif Ziayi, Celine Hamang, Ulrik Hansen 
og Trine Støvind 

 
Base 2 har elever fra 2. trinn 
 
Det vil bli ca. 55 elever her. 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Murtaza Ali  
Katarina Myren, Sivert Bjelland, og Almas Ali, Saba Arif  
 

 
Base 3 har elever fra 4. trinn.  
Totalt vil det bli ca. 25 elever her. 
 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Anne Lise Sundsbø 
Sedat Algunerhan  

Andre ansatte 
 

Lars Göran Hedstrøm – svømmelærer 
Mari Ystanes Fjeldstad – Musikkgrupper 

 
Dette må du vite: 
• Avtaleskjemaet for gjeldende skoleår må returneres snarest. Vær nøye med utfyllingen. 
• Telefonbeskjeder ringes eller sendes med SMS til basens mobiltelefon. Se baksiden. 
• 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. 
 
Skolens ferier og undervisningsfrie dager 
I disse periodene 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 beskjed dersom dere tar fri i disse feriene.  
 
Halvdagsplass i feriene 
Elever med halvplass har ikke utvidet tid i skolens ferier. DVS dere har kun 12 timer per uke til 
disposisjon. Dere bestemmer selv når disse skal brukes, men vi ber om en skriftlig beskjed på 
dette. Ta kontakt med undertegnede dersom dere lurer på noe rundt dette. 
 
Gratis kjernetid i feriene 
Elever på 1. trinn, 2. trinn og 3. trinn med gratis kjernetid kan kun delta 2 dager i skolens 
ferier, og disse er lagt til tirsdag og onsdag. Ved ønske om flere timer, må dere søke over til 
heldagsplass (også til redusert pris). 
 
      
 
 
    
Astrid Marie Johnsruud 
Aktivitetsskolen Trosterud, avdelingsleder   
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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 i Aktivitetsskolen Trosterud 
2018-2019 

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

1-21/8 
Sommer 
august 
 

Komp.mål:  
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] 

22/8 - 30/9  
Innkjøring 
 
Tema: 
Empati, 
selvkontroll 
og lek, glede 
og humor. 

Sosial kompetanse – «Det samarbeidande mennesket» [Kunnskapsløftet-06] 
«Personlege evner og identitet utviklar seg i samspelet med andre – mennesket 
blir forma av omgivnadene samtidig som det er med på å forme dei.» 
«Formålet med dette er å utvikle innlevingsevne og følsemd for andre, å gi 
praksis i å vurdere sosiale situasjonar og å fremje ansvar for andres tarv. Dei 
som ikkje er tilstrekkelig stimulerte frå heim eller grannelag, må få sjanse til 
vokster i eit læringsmiljø der elevane tek ansvar for utviklinga åt kvarande. Å 
vere med og utvikle eit sosialt fellesskap medverkar til personleg vokster, 
særleg når det krev samarbeid mellom menneske på ulike trinn eller med ulike 
anlegg og ressursar.» 

Naturfagsuke  
(uke 39) 
Fordypning, 
målområde 1. 

1. trinn – Tema: 
Kroppen 

"Eleven skal kunne 

sette navn på og 

beskrive funksjonen 

til noen ytre og indre 

deler av 

menneskekroppen." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

2. trinn – Tema:  
Kroppen 
"Eleven skal kunne 

sette navn på og 

beskrive funksjonen 

til noen ytre og 

indre deler av 

menneskekroppen." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

3. trinn - Tema:  
"Eleven skal 

kunne registrere 

og beskrive egne 

observasjoner av 

vær, måle 

temperatur og 

nedbør." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

4. trinn – Tema: 
Mangfold i naturen 

"Eleven skal kunne 

beskrive hva som 

kan gjøres for å ta 

vare på naturen i 

nærområdet, og 

argumentere for 

omsorgsfull 

framferd i naturen" 
[Kunnskapsløftet-
06] 

Høstferien 
(uke 40) 
 

Lek, aktivitet og felles opplevelser. 
Turer og utflukter. 

Eget program med påmelding sendes ut ca. 20/09 

 
Uke 41 - 47 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Menneskekroppen.  
*Planter- og 
dyrearter.  
*Bokstaver. 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Menneskekroppen 
*Dobling og 
halvering. 
*Lagspill. 

Temaer denne 
perioden: 
*Skjelettet. 
* Dyr og 
dyrevelferd.  
*Seasons.  

Temaer denne 
perioden: 
*Plassverdi- 
systemet. 
*Statistikk 
*Håndarbeid.  

 
Tekstskaping 
(uke 47 og 48) 
Fordypning, 
målområde 3 

Eventyr: 
*Vi skal jobbe med å 
lage egne eventyr  
*Vi lager figurer av 
naturmateriale og 
skaper et eventyr. 

Historiefortelling: 
*Vi samler steiner, 
skaper figurer av 
dem og lager en 
historie der 
steinfigurene har 
ulike roller. 

Fortelling: 
*Vi lager 
ansiktsmasker. 
*Inni masken 
skriver vi 
fortellinger. 
*Vi ser på og 
snakker om 
innholdet i 
filmer. 

Dikt/Sketsjer: 
*Vi jobber med 
dikt og skriver 
egne. 
*Vi tar tak i 
hverdagen og 
lager sketsjer. 
*Presentasjon 
 

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. 
Juleferie  I juleferien er vi på basen. Rolig aktiviteter. 
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21/12 -2/1 Påmelding til juleferien sendes ut ca. 8/12 

Periode 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 
Uke 2-6 Temaer denne 

perioden: 
*Enkle ord og 
uttrykk på engelsk.  
*Sangleker. 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Eventyrkarakterer. 
*Enkle ord og 
uttrykk på engelsk. 
*Tiere og enere.  

Temaer denne 
perioden: 
*Verdensrommet. 
*Stjernebilder. 
*Nordlyset.  
*Clock 
*Islykter 

Temaer denne 
perioden: 
*Dyrevelferd 
*Maling  
*The clock 

Felles for alle 
januar/februar 

Fysisk aktivitet (vinteraktiviteter) prioriteres etter vær. 

K&H-uke 
(uke 7) 
Fordypning, 
målområde 
  

Kreative verksted: 
*Pomponger 
*Skifigurer 
*Kunst (male 
bilde) 
*Snømann av papp 

Skulpturer: 
*Vi lager skulpturer 
av melkekartonger, 
f.eks. iglo 
*farger og 
fargeblanding 

Garndusker: 
*Vi lager dyr av 
garndusker og 
pinner. 
*Klipping og 
liming.  
*Klippe deler og 
sette sammen til 
et ferdig produkt. 

Bilde: 
*Vi lager hvert 
vårt bilde og 
setter sammen til 
ett stort ett. 
Tema: 3D 

Uke 9-12 Temaer denne 
perioden: 
*Solsystemet 
*Forming med 
plastelina. 

Temaer denne 
perioden: 
*Turer – med fokus 
på dyrearter.  
*Dyr på engelsk 

Temaer denne 
perioden: 
*Leke butikk. 
*Pengeverdi. 
*Kjøp- og salg.  
 

Temaer denne 
perioden: 
*Leseforståelse. 
*Årstider. 

Matteuke 
(Uke 11) 
Fordypning, 
målområde 

Lek med tall: 
*Tallvenner 
*Talljakt 
*Geometri-
konkurranser 
*Tallbilde med 
kroppen 
 

Lek med telling: 
*Rebus 
*Quiz 
*Telleleker 

Rutediagram: 
*Vi lærer oss å 
brukte 
rutediagrammer. 
*Vi spiller spill. 
*Vi lærer oss 
tallrekker og telle 
bakover i 
aktiviteter 
ute/inne. 

Mattemoro: 
*Vi spiller spill 
*Vi lager ulike 
diagram om f.eks. 
alder, høyde, 
øyefarge etc.  

Uke 13-17 Temaer denne 
perioden: 
*Enkle samtaler på 
engelsk.  
*Fysiske 
aktiviteter. 

Temaer denne 
perioden: 
*Kunst 
*Stafetter 
*The week 

Temaer denne 
perioden: 
*Stafetter 
*Tre på rad 
(m/barn) 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Biblioteket. 
*Kunst 
*Seasons 

Uke 15 Påskeverksted 
Matuke 
(uke 22) 
Fordypning,  
målområde  

Spennende 
grønnsaker og 
kjøkkkenredskaper 
*Kims lek 
*ulike oppgaver 
*smaksprøver 

Kokkeverksted: 
*Vi lager scones, 
knekkebrød og 
pitapizza.  

Måling: 
*Vi lager mat og 
har fokus på 
måling og veiing.  
*Vi lærer å dekke 
pent på og av.  
*Hygiene. 

Frukt: 
*Mat med frukt 
*Kosthold - sunn 
mat og vitaminer 

Uke 17-25 Temaer denne 
perioden: 
*Sanser 
*Colours 

Temaer denne 
perioden: 
*Dager, måneder 
og år. 
*Klokka.  

Temaer denne 
perioden: 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Regnestrategier. 
*Fysiske 
aktiviteter.  
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5. Lokale planer  
for aktiviteter og faglig innhold 

Læringsstøttende aktiviteter 
For å gi et godt aktivitetstilbud har vi satt sammen mål- og fagområder med aktiviteter, og vi 
er bevisste på hva elevene skal lære av aktiviteter de deltar på. Samtidig er det 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, men de ansatte er bevisst aktivitetenes læringsmål. 
 
I denne delen av planen vil du se hvilke fagområder og temaer vi arbeider med hele året. 
Halvårsplanen lenger bak i heftet viser når vi gjør hva. Flere ganger i året har et tema eller fag i 
en hel uke på alle baser. Dette kaller vi fordypningsuker. Tidligere skoleår har disse ukene 
vært stor suksess, og det er derfor noe vi gjør mer av dette året.  

Mål- og fagområder: 
 

 
 

De 5 grunnleggende ferdighetene vi øver på: 

  

Målområde 1: 

Natur, 
teknikk og 

miljø

Målområde 2:

Fysisk 
aktivitet og 

lek

Målområde 3:

Kunst, 
kultur og 

kreativitet

Målområde 4:

Mat og 
helse

Målområde 5:

lekser og 
forypning

Lese

Skrive

Regne

Muntlig

IKT

Kompetansemål fra naturfag, matematikk, kroppsøving, kunst og 
håndverk, musikk norsk og engelsk. 
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Vi har flere fordypningsuker i naturfag og matematikk gjennom året. Se målområde 5; I 
fordypningsukene vil alle trinnene jobbe med samme tema, men trinnvis. Planene for disse 
ukene vil bli sendt ut nærmere gjennomføring. 
 
Vi viderefører arbeidet med Nysgjerrigper metoden. Elevene skal bli kjent med og gjøre 
forskjellige enkle forsøk i naturen, og det skal legges til rette for undring og refleksjon. Med 
utgangspunkt i elevenes egen interesse håper vi å få mange morsomme og spennende 
utflukter i naturen.  
 

 
Veiledende læringsmål i naturfag: 

 

 
Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1. trinn 

3.1: Eleven skal kunne sette navn på og beskrive 
funksjonen til noen ytre og indre deler av 
menneskekroppen. 
3.2: Eleven skal kunne samtale om grensesetting, 
forståelse og respekt for egen og andres kropp.  
2.3: Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive noen 
plante- og dyrearter i nærområdet og sortere dem i 
grupper.  
4.1: Eleven skal kunne beskrive og illustrere hvordan 
jorda, månen og sola beveger seg i forhold til 
hverandre og fortelle om årstider, døgn og 
månefaser.  
 

3.1 Vi tegner noen av elevene på store 
ark på gulvet, og tegner på de indre 
organene. Vi samtaler om emnet i 
mindre grupper.  
3.2 Snakke om emnet i samlingsstunder.  
2.3: Ukentlige turgrupper der vi 
observerer planter og insekter.  
Vi googler og ser hva som lever i skogen 
av dyr. Vi printer ut arbeidsark om dyr 
og planter.  
4.1: Vi ser film på youtube. Vi lager alle 
planetene. VI maler sola ute. Vi har 
samtaler i grupper om årstider, døgn og 
månefaser.  
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ø •MÅL: "Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for 
undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk 
samt oppøve en økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte 
læringsaktiviteter i natur. og nærmiljø, som vil fremme matematiske og 
naturfaglige ferdigheter".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
•AKS har tilbud om varierte læringsaktiviteter i naturen
•AKS følger opp skolens kriterier for kildesortering
•AKS tilrettelegger for aktiviteter som fremmer matematiske og 
naturfaglige ferdigheter

1. Foresker-
spiren

2. Mangfold 
i naturen

3. Kropp og 
helse

4. 
Fenomener 
og stoffer

5. 
Teknologi 
og design
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2. trinn 

3.1: Eleven skal kunne sette navn på og beskrive 
funksjonen til noen ytre og indre deler av 
menneskekroppen. 
3.3: Eleven skal kunne samtale om grensesetting, 
forståelse og respekt for egen og andres kropp.  
4.1: Eleven skal kunne beskrive og illustrere hvordan 
jorda, månen og sola beveger seg i forhold til 
hverandre, og fortelle om årstider, døgn og 
månefaser.  

3.1: Vi bruker modell av 
menneskekroppen, ta ut og plassere 
deler. Vi bruker kopieringsoriginal over 
organer, som elevene må fylle ut. 
3.2: Vi snakker om grenser og respekt 
for andres og egen kropp i 
samlingsstund og i grupper.  
4.1: Vi lager planeter av plastelina, og 
snakker om hvordan de går i bane rundt 
sola, og hvordan månen går rundt jorda. 
Vi lager plakater over måneder og år. Vi 
snakker om hvordan månefasene er i 
sammenheng med dette.  

3. trinn 

 

2.4: Eleven skal kunne fortelle om dyr i nærområdet, 
diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger.  
3.3: Eleven skal kunne beskrive skjelettet og muskler 
og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg.  
4.2: Eleven skal kunne gjenkjenne og utpeke noen 
stjernebilder, og samtale om nordlys.  
 
 

2.4: Samtale om dyr og dyrevelferd, og 
allemannsretten.  
3.3: Beskrive skjelettet og muskler. 
Samtale om sanser, og gjøre aktiviteter 
der ulike sanser tas i bruk.  
4.2. Samtale om stjernehimmel og 
nordlys. Lage stjernebilder i taket på 
basen.  

 

4. trinn 

2.4: Eleven skal kunne fortelle om dyr i nærområdet, 
diskutere velferd og skille mellom meninger. Eleven 
skal kunne beskrive og observere hva som skjer i 
naturen gjennom året.  
3.5: Eleven skal kunne observere og beskrive 
hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og 
samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner. 
4.1: Eleven skal kunne lage en digital sammensatt 
tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å 
finne informasjon. 

2.2 og 2.4: Gå flere turer i 
nærmiljøet/skogen gjennom hele året. 
Samtale rundt emnet. 
 
3.5: Ulike leker i innkjøringsperioden på 
høsten. Samtaler om emnet i samling 
(gjennom hele året).   
4.1: Lage en digital plakat med tekst om 
vårt solsystem.  

 
Veiledende læringsmål i matematikk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1.4: Eleven skal kunne utvikle, bruke og samtale 
om varierte regnestrategier for addisjon og 
subtraksjon av tosifra tall. 
1.5: Eleven skal kunne doble og halvere.  
2.3: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster, både med og uten 
digitale verktøy, og beskrive dem muntlig.   
3.3: Eleven skal kunne nevne dager, måneder og 
enkle klokkeslett.  
3.4: Eleven skal kunne kjenne igjen norske 
mynter og sedler opp til 100 og bruke de i kjøp 
og salg.  

1.4: Vi spiller ulike spill der vi snakker om 
regneformen, og hvordan det er lurt å løse 
et regnestykke.   
1.5: Vi spiller ulike spill for å lære oss å 
doble og halvere.  
2.3: Vi gjemmer geometriske figurer der 
elevene får beskjed om å finne de. Vi lager 
geometriske figurer.  
3.3: Vi snakker om dager og måned i 
samling. Vi lager klokker av papir og 
benytter oss av de.  
3.4: Vi leker butikk, og benytter oss av 
norske lekepenger. Vi lager priser på varer, 
vi betaler og veksler med riktig mengde 
penger.  

1. Tall
2. 

Geometri
3. Måling

4. 
Statistikk
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2.trinn 

1.1: Eleven skal kunne telle til 100, dele opp og 
bygge mengder opp til 10,  
sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 
100 og dele tosifrede tall i tiere og enere. 
1.4: Eleven skal kunne utvikle, bruke og samtale 
om varierte regnestrategier for addisjon og 
subtraksjon av tosifra tall.  
1.5: Eleven skal kunne doble og halvere. 
2.3: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster. 
3.2: Eleven skal kunne nevne dager, måneder og 
enkle klokkeslett.  
 

1.1, 1.5 og 1.6: Vi leker med tall, vi teller og 
deler, jobber med nabotall og med 
begrepene dobbel og halvparten. Vi har 
stafetter og lag, samarbeid og individuelle 
oppgaver. Vi bruker elevenes bursdags 
datoer til mye av dette. I tillegg lager vi 
tellesnorer, tom tallinje, spill, terninger.  Vi 
bruker også måling ute, hvor vi deler opp 
og bygger mengder med ti.  
2.3: Vi jobber med tall og geometri i små 
grupper, på ipad. Vi printer ut geometriske 
former, som barna på tegne på ipad, og 
sette navn på figurene.  
3.2: Vi lager pappklokke og årshjul, som vi 
benytter oss av i samling. Vi snakker om 
årstidene og månedene i samling året 
rundt.  

3. trinn 

 

2.5: Eleven skal kunne lese av, plassere og bruke 
posisjoner i rutenett, på kart og i 
koordinatsystem.  
3.1: Eleven skal kunne gjøre overslag over og 
måle volum, masse, temperatur og tid, og 
samtale om resultatene.  
3.4: Eleven skal kunne løse praktiske oppgaver 
som gjelder kjøp og salg.  
 
4.1. Eleven skal kunne samle, sortere, notere og 
illustrere data på hensiktsmessige måter med 
tellestreker, tabeller og søylediagram,  
med og uten digitale verktøy, og samtale om 
prosess og framstilling. 

2.5: Vi jobber med å forstå rutenett. Vi gjør 
aktiviteter som gir forståelse for 
koordinatsystem.  
3.1: Vi lærer oss å måle temperatur. Vi har 
mataktiviteter der vi følger oppskrifter, og 
lærer oss målenheter. Vi jobber med klokka 
og øver på sekunder, minutter, timer og 
døgn. 
 
4.1. Vi lager diagrammer over forskjellige 
ting, eks øyenfarge. Vi spiller mattespill.  

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne beskrive og bruke 
plassverdisystemet for hele tall.  
1.5: Eleven skal kunne finne informasjon i 
tekster eller praktiske sammenhenger, velge 
regneart og begrunne valget.  
2.4: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster og beskrive dem muntlig. 
3.4: Eleven skal kunne løse praktiske oppgaver 
som gjelder kjøp og salg.  
 

1.1: Faste dager med mattespill som øker 
forståelsen for plassverdisystemet.  
1.5: Ha bake- og matlagingsgrupper 
gjennom hele året.  
 
2.4: Vi lager tegninger med to- og 
tredimensjonale figurer.  
3.4: Vi benytter oss av spill og oppgaver på 
Ipad. 
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Vi tilrettelegger for både spontane og styrte aktiviteter inne og ute hele året igjennom. Vi 
bruker nærmiljøet, hallen, banen og skolegården. Fysisk aktivitet er en veldig morsom arena 
for å trene på temaer i alle fag, og vi er bevisste på hvordan vi kan styrke og utfordre ditt barn 
i alt fra telling til geografi i fysisk aktivitet. 
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sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å 
etablere og utvikle vennskap".

• RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
• AKS gir daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne. 
• AKS gir elevene mulighet for valg av aktiviteter på ulike 

læringsarenaer.
• Det søkes samarbeid med lokale aktører og frivillige 

organisasjoner.

Et stort 
utvalg av 

faste 
aktiviteter

1) 
Friluftsgrupper

2) Svømming

3) Valgfri lek

4) Aball1

5) 
Skiforeningens 

skiskole

6) Sjakk

7) Judo

8) Allidrett
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1) Friluftsgrupper 

Når vi har bemanning til dette setter vi i gang friluftsgrupper. Det gjør vi i perioder gjennom 
året for ulike trinn. Denne høsten har 3. trinn fått tilbudet. Dette gjør vi av flere grunner; vi 
ønsker å komme ut av skolegården, vi ser at elevene trives godt i "nye" grupperelasjoner, vi 
skal på "oppdagelsesferd" eller plukke naturmaterialer til kunstaktiviteter. Noen ganger er vi 
"nysgjerrige" og har noe å utforske, og andre ganger skal vi lære mer om hvordan vi kan 
overleve i naturen og hvordan vi behandler naturen. Felles for alle turene er at barna koser 
seg, opplever å lære og å mestre, og at de kommer litt ut av skolegården. Fellesskap og 
samhold er viktig. Vi tar med oss matpakke og drar så fort vi har fått samlet gruppen.  

2) Svømming 
Flere av elevene på skolen har vært lite i vann og vi ser at mye av tiden de får på 4. trinn går til 
å bli kjent med vannet. AKS tilbyr derfor vannlek – slik at elevene får mulighet til å bli trygge i 
vann før svømmeundervisningen starter. På høsten får 1. og 3. trinn tilbudet frem til alle elever 
har som er påmeldt har deltatt, deretter får 2. og 4. trinn tilbudet. Reglene for antall elever per 
lærer er sentralt styrt og kan ikke overskrides. Det er 15 elever per to godkjente livreddere.  

3) Valgfri lek er viktig. 
Vi har god erfaring med utsagnet "gode lekere gjør det godt i skolen". 
Påstanden kan forklares slik: Elever som leker godt, har mange å spille på. Eleven lærer seg å 
mestre seier og nederlag i små og store saker. "Hvilken bil skal hvem ha, alle vil ha den 
samme…” Laget mitt vant, men de andre ble veldig lei seg”. Empati og innlevelse/forståelse for 
andre. En elev som mestrer dette, får også mye positivt tilbake fra de andre. Dette gir grunnlag 
for utvikling av en god selvtillit og trygghet i læresituasjonen, som igjen kan føre til at elevene 
tør å prøve for så å oppnå skolefaglig læring. Vi kommer derfor til å tilrettelegge mye for valgfri 
lek i tillegg til å tilrettelegge for styrte aktiviteter. 

4) Aball1 
Aball1 kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og morsom oppgaveløsing i fellesskap. 
Med Aball1 øver vi på samarbeid, fysikk og innlæring av fag. Elevene løser konkrete oppgaver 
sammen. Alle på laget får brukt sine ferdigheter til hjelp for laget. Alle blir med på aktiviteten, 
og alle får mestringsfølelse. Alle får styrket egenverd. Aball1 gir bedre kondisjon, motorikk, 
hurtighet, ballfølelse og teknikk ved at du må løpe, kaste, føre, rulle, hoppe og sparke ballen. 
Aball1 er en morsom metode for læring på en utradisjonell måte. Aktivitetene gir trening i å 
lese og skrive, bokstav- og tallforståelse, mønsterforståelse. Vi øver på å vinne og tape på lag 
med andre.  

5) Skiforeningens skiskole 
Foresatte vil få tilbud om å melde barna sine på Skiforeningens skiskole. Denne har en ekstra 
kostnad som betales til skiforeningen. Vi tilbyr oss å følge barna på denne aktiviteten, men det 
er skiforeningen som står for tilbudet. Mer informasjon kommer til vinteren. 

6) Sjakk 
AKS samarbeider med Haugerud IF og instruktør Arne-Birger Lund om sjakkurs for elever på 
alle trinn.  

7) Judo 
Trosterud AKS og Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb (NJJK) tilbyr elevene mulighet til å delta på 
judokurs. Judokurset foregår i lokalene til judoklubben, på Haugerud skole. På judokurset 
lærer man fallteknikk og noen morsomme judoteknikker. Hovedinnholdet i kurset vil være på 
koordinasjon, kroppsbeherskelse, balanse, disiplin og lek. Judo inneholder ingen slag eller 
spark. Alle barn får låne judodrakt av klubben, og etter kurset kan barn som ønsker å prøve 
judo i judoklubben komme på gratis prøvetime. AKS betaler for tilbudet.  

8) Allidrett 
På 3. og 4. trinn vil vi i løpet av året tilby allidrett. 4. trinn organiserer dette selv på egen 
avdeling. 3. trinn venter i spenning på om Haugerud IF får videreført midler til å organisere 
tilbudet for oss. I mellomtiden organiserer vi allsidig fysisk aktivitet på egen base.  
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Veiledende læringsmål i kroppsøving: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

1. Hinderløype med matter, tau, ringer, 
balansebenk osv. 
Vi spiller fotball (gutter/jenter). 

2. Sangleker; slå på ring, bjørnen sover, sherifflek, 
stiv heks, haien kommer, fallskjerm mm 

3. vi forsker på innsekter med forstørrelsesglass, 
lager herbarium og følger fra larve til 
sommerfugl. Vi ser på marihøna og livet under 
en stein. 

4. tilbud om skiskole. Enkle skiaktiviteter på 
skolen. Diverse friidrett, hoppe lengde, høyde 
kaste m ball ol. Svømming. Lek med ball, 
dribling, kaste 7'ern, Dødball osv. 
Trafikkbevissthet. 

2.trinn 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

 

1. Ballspill, hoppe, hinke, kaste, og samarbeide i 
spill og lek. Knutemor, sangleker, Twister, 
Sprellemann. 

2. Stafetter, hinderløype, små konkurranser, Røris, 
bevegelse til musikk. 

3. Turer i skog og mark, Hvilke dyr finnes i vårt 
nærmiljø. Leke Tarzan i skogen. 
Vi forsker på innsekter med forstørrelsesglass, 
lager herbarium og følger fra larve til 
sommerfugl. Vi ser på marihøna og livet under 
en stein. 

4. Lagspill, innebandy, fotball, håndball. Lære 
regler og samarbeid. Svømming. Røris. Dans, 
folkedans. Friidrett, egne dager og stasjonslek i 
gymsalen/skogen. Vinteridrett, ski og skøyter. 
Enkel kunnskap om kroppen. 
Stafetter av ulike typer. Bli kjent med ulike 
idretter. 

3.trinn 

og 

  

4. trinn 

 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

1. Stafetter av ulike typer. Begrepstrening og 
geometriske figurer. Høyt/lavt, størst/minst osv. 
Lage geometriske figurer med kroppen. 

2. Inneleker som Røris, fryselek, stollek. 
Leker fra "før i tiden", som kongen befaler, 
boksen går, paradis og ta den ring. 

3. Friluftsgrupper 
4. Ballspill – alle typer. Capoeira. Svømming. 

Friidrett – 60m. lengdehopp, kaste ball, 
skiskyting mm. 
Skiskole – tilbud om å melde seg på 
skiforeningens skiskole. I tillegg vil vi ha 
vinteraktivitetsdager og gå på ski når det er snø. 

1. Basis-
ferdigheter

2. Lek
3. 

Friluftsliv
4. Idrett
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Vi tilrettelegger for forskjellige formingsaktiviteter. Maling, tegning, klipping, liming, bretting, 
strikking, søm, brodering med mer. Det vil bli forskjellige teknikker på forskjellige trinn, og vi 
ønsker at de fleste får prøvd noe nytt i løpet av skoleåret. Tegning, form og farge er et stort 
felt og det vil bli forskjellige aktiviteter på de forskjellige basene.  
 
FIOLIN PÅ 2. – 4.  TRINN 
Musikk- og fiolingrupper ble startet opp med stor suksess i fjor høst. Elevene 
vil få mulighet til å melde seg på når det begynner på 2. trinn, og delta på 
tilbudet ut 4. trinn. Vi sender ut ny påmelding hvert år slik at vi sikrer oss 
deltagelse fra alle som er interesserte. Fiolingruppene er i mindre grupper to 
ganger i uka. Formålet med musikkgruppene er at elevene gjennom 
instrumentalundervisning blant annet får trene på begreper, finmotorikk, 
rytmer, musikalitet, oppmerksomhet og utholdenhet. Gruppene ledes av Mari 
Y. Fjeldstad. Tilbudet har oppstart våren 2019. 

 
MUSIKKGRUPPER I GRATIS KJERNETID 
Alle elever på 1. -3. trinn skal gjennom året delta på et 8-ukerskurs. 1. trinn får kurs i ulike 
musikkaktiviteter. 2. trinn lærer å spille ukulele. 3. trinn får lære mer musikkteori og instrumenter. 
Kurset holdes hver fredag i forlengelse av undervisningen og er en del av tilbudet vår i gratis kjernetid. 
Kursholderne er musikkpedagoger fra Oslo Musikk og Kulturskole. 
 

EGNE KUNSTKURS 
Anne Lise (baseleder 4. trinn) vil gjennom året ha kunstkurs 
med diverse håndarbeidsteknikker som sentrale tema, som 
for eksempel broderi. Påmelding til kursene vil være gjennom 
året, alt etter hvor mange som melder seg på hvert tema.  
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t •MÅL: "Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få 

mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med 
ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlig kunst- og 
kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst og kulturuttrykk gjennom 
skoleåret for medelever og foresatte".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
•AKS tilrettelegger for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter.
•Presenterer ulike kunst- og kultuttrykk gjennom skoleåret for medelever 
og foresatte. 

•AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede måltider.
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Veiledende læringsmål i kunst og håndverk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1.2: Eleven skal kunne blande og bruke 
primærfarger i eget skapende arbeid.  
2.1: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander og former i papir og tekstil 
gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og 
flette. 
2.2: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander gjennom leire.  

1.2: Vi maler med primærfargene, og blander de for 
å få flere farger. Vi maler med svamper, 
tannbørster, gafler, sugerør og pensler.  
2.1: Vi vever, fletter og tvinner året rundt. Vi lager 
kunst av farget ark og silkepapir.  
 
2.2: Vi lager eventyrbokser; elevene, i små grupper, 
lager ulike eventyrfigurer som plasser i boksene. 
Boksene tas i bruk for å spille ut de ulike eventyrene 
i etterkant.  

2.trinn 

1.1.uttrykke egne opplevelser gjennom 
tegning 
1.2.blande og bruke primærfarger i eget 
skapende arbeid. 
2.1 Lage enkle gjenstander og former i 
papir og tekstil gjennom å rive, klippe, 
lime, tvinne og flette 
3.1. Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø 
og bruke dette som utg. pkt. for egne 
bilder og skulpturer. 

1.1 Vi tegner med forskjellige teknikker. 
2.1. Vi lager små figurer av steiner vi plukker ute. Vi 
sette på øyne og hår. Så bruker vi figurene i en 
eventyrproduksjon. 
2.2. og 3.1. Vi går til Trosterudvillaen, elevene velger 
en skulptur de vil kopiere først ved tegning og så 
modellering. 
 
Vi lager malerier ut av egenklipte geometriske 
figurer. Dette er i tråd med læringsmål i 
matematikk.  

 

3.trinn 

 

1.1: Eleven skal kunne lage enkle 
utstillinger av eget arbeid.  
2.1: Eleven skal kunne planlegge og lage 
enkle bruksgjenstander. 
4.2: Eleven skal kunne tegne hus og rom 
sett ovenfra, rett forfra og rett fra siden.  
 

1.1: Vi lager utstilling av arbeidet med 
bruksgjenstander og arbeidet med husene.  
2.1: Vi planlegger og lager gjenstander til bruk. 
Elevene tar del i planleggingen. 
4.2: Vi tegner og bygger hus sett fra ulike vinkler.  

 

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne visualisere og 
formidle egne inntrykk i ulike teknikker 
og materialer.  
2.1: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander gjennom å strikke, veve, 
filte, sy, spikre og skru ulike materialer.  

1.1: Vi maler ulike årstidsbilder.  
 
 
2.1: Vi har broderingskurs på høsten. Vi har jule- og 
påskeverksted der de får lage ulike ting.  

 

Veiledende læringsmål i norsk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 
1.1: Eleven skal kunne lytte, ta ordet 
etter tur og gi respons til andre i 
samtaler. 
1. 7: Eleven skal kunne sette ord på egne 

1.1: Vi bruker læringsmålet i samlingsstunden til 
daglig.  
 
1.7: Vi bruker følelsesplakater i mindre grupper, og 

1. Visuell 
kommu-
nikasjon

2. Design 3. Kunst
4. 

Arkitektur

1. Muntlig 
kommu-
nikasjon

2. Skriftlig 
kommu-
nikasjon

3. Språk, 
litteratur 
og kultur
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følelser og meninger. 
2.3: Eleven skal kunne lese store og små 
trykte bokstaver. 
2.8: Eleven skal kunne arbeide kreativt 
med tening og skriving i forbindelse med 
lesing.  
 

samtaler om ulike følelser. Vi leker mimeleken. 
2.3: Vi maler med store og små bokstaver. Vi leker 
memory. Vi klipper ut bokstaver. 
2.8: Vi har lesegrupper ukentlig. Vi tegner og skriver 
i forbindelse med lesing.  
  
 

2.trinn 

1.4: Eleven skal kunne leke, improvisere 
og eksperimentere med rim, rytme, 
språklyder, stavelser, meningsbærende 
elementer og ord.  
1.7. Eleven skal kunne sette ord på egne 
følelser og meninger.  
1.8. Eleven skal kunne uttrykke egne 
tekstopplevelser gjennom ord, tegning, 
sang og andre estetisk uttrykk. 
2.8. Eleven skal kunne samtale om 
personer og handling i eventyr og 
fortellinger.  
 

1.4: Vi leker ulike sang- og rimleker. 
 
 
1.7: Vi finner barn på plakater som er redde, 
overrasket, sinte, glade og triste.  
 
1.8: Vi skriver ord og tegner ut i fra ordet. 
 
2.8: Vi leser og tegner for fra ulike eventyrer. Vi 
snakker om eventyrene og karakterene vi  har lest 
om. Vi leser eventyr for en gruppe, og de lager ett 
sammendrag av eventyret i etterkant.  
 

3.trinn 

 

1.1: Eleven skal kunne lytte etter, 
gjenfortelle, forklare og reflektere over 
innholdet i muntlige tekster. 
1.4: Eleven skal kunne samhandle med 
andre gjennom lek, dramatisering, 
samtale og diskusjoner. 
2.10: Eleven skal kunne lage tekster som 
kombinerer ord, lyd og bilde, med og 
uten digitale verktøy. 
3.3: Eleven skal kunne beskrive eget 
talemål og sammenligne med andres.  

1.1: Vi har "hangman" med ukas ord. Vi har 
ordleker, og vi har høytlesning for elevene.  
1.4: Leke gamle og nye felles leker og å forklare 
reglene for hverandre. En må lytte aktivt før en kan 
si noe selv. Vi har adjektiv historier, og fysisk 
aktivitet ute.  
2.10: Vi bruker A-ball, salaby og andre faglige apper 
på Ipad.  
 
3.3: Vi har en lek der alle elevene har en 
papptallerken på ryggen, og man skal gå rundt å 
skrive hyggelig ting om hverandre.  

 

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne lytte etter, 
gjenfortelle, forklare og reflektere over 
innholdet i muntlige tekster. 
2.4: Eleven skal kunne lese, reflektere 
over og samtale om egne og andres 
tekster.  
2.11: Eleven skal kunne søke etter 
informasjon, skape, lagre og gjenfinne 
tekster ved hjelp av digitale verktøy.  
2.12: Eleven skal bruke biblioteket og 
internett til å finne stoff til egen skriving.  

1.1: Vi har høytlesning i samling. Og i adventstiden 
leser vi "Julemysteriet" av Jostein Gaarder.  
2.4: Vi skriver dikt og tekster. Vi leser for hverandre, 
og gir tilbakemeldinger.  
2.11: Vi benytter oss av Ipad, gjennom hele året, på 
ulike måter for å nå dette læringsmålet. 
2.12 Vi lager eget bibliotek på basen med 
"lånekasse". Elevene gir resyme av bøkene 
muntlig/skriftlig (gjennom hele året).  

 

Veiledende læringsmål i engelsk: 

 
Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1. trinn 

1.2. Eleven skal kunne finne ord og uttrykk 
som er felles på engelsk og på morsmålet. 
2.5: Eleven skal kunne hilse, stille og svare 
på enkle spørsmål og bruke noen 
høflighetsuttrykk.  

1.2: Vi lærer oss å danse "hode, skulder, kne og tå" 
på både norsk og engelsk.  
2.5: Vi jobber med dette i samling og ved spising. 
Der vi snakker på både engelsk og norsk.  

1. 
Språklæring

2. Muntlig 
kommu-
nikasjon

3. Skriftlig 
kommu-
nikasjon

4. Kultur, 
samfunn og 

litteratur
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2. trinn 

2.2: Eleven skal kunne lytte til og forstå 
enkle instruksjoner på engelsk.  
2. 5: Eleven skal hilse, stille  og svare på 
enkle spørsmål og bruke noen 
høflighetsuttrykk.  

2.2 og 2.5: Vi har engelsk lunsj. Vi lager engelsk 
fortelling sammen. Vi har aktivitet med mindre 
grupper der vi stiller og svarer på enkle spørsmål.  

3. trinn 

 

2.1: Eleven skal kunne bruke enkle lytte- 
og talestrategier.  
2.8: Eleven skal kunne forstå og bruke ord 
og uttrykk knyttet til priser, mengder, 
form og størrelser i kommunikasjon om 
dagligliv, fritid og interesser. 
4.1: Eleven skal kunne gi noen eksempler 
på engelskspråklige land og kjente 
personer derfra.  
 

2.1: Vi bruker enkle lytte- og talestrategier. Dette 
jobber vi med i grupper og i samling. 
2.8: Vi snakker engelsk rundt matbordet. Vi 
snakker om priser, mengder, form og størrelser på 
engelsk.  
 
4.1: Vi samtaler om engelskspråklige land 
personer. Vi benytter oss av quiz og memory til 
dette.  
 

4. trinn 

2.5: Eleven skal kunne bruke noen 
høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få 
hjelp til å forstå og bli forstått. 
2.6: Eleven skal kunne delta i dagligdagse 
samtaler knyttet til nære omgivelser og 
egne opplevelser.  

2.5: Vi har engelske "dager" på basen gjennom 
året, der vi snakker engelske under måltidet og i 
samling.  
2.6: Vi har dager hvor de må fortelle noe fra 
skoledagen på engelsk. Dette gjøres i samling eller 
under måltidet.  

 
 

Måltidet i Aktivitetsskolen ca. kl 13.45 
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. Matgruppene er en viktig arena for 
begrepstrening for barna. Personalet har våren 2016 vært på kurs hos Geitmyra 
matkultursenter og lært med om hvordan vi øver på begreper på kjøkkenet. 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. Gruppene starter opp våren 
2019. 
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se • MÅL: "Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som 
en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter".

• RETNINGSGIVENDE FØRINGER:

• AKS gir elevene kunnskap om måltidsvaner og skikker.
• Måltider fører til at elevene får fornyet energinivået slik at de blir i 

stand til aktiv deltakelse i samspill og aktiviteter.
• AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede 

måltider.
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Vi har nettopp fått skolekjøkken, 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 - konkretisering 

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

• Begrepstrening 
• Hygiene på kjøkkenet. 
• Regler og rutiner for måltidet. 
• Ordenselever. 
• Lage enkle matretter som; suppe, pizza, knekkebrød, scones. 
• Fruktsalat, med mange forskjellige og ”ukjente” frukter. 
• Bakegrupper: vi baker enkle bakverk som rundstykker og pepperkaker. 

 
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. 
 
Ved skolestart ser matukeplanene slik ut – det ulik plan per base pga timeplan og kapasitet: 
 

Paviljong – 1. trinn 
Serverer mat torsdag og fredag 

 
 
Base 2 – 2. trinn 
Serverer mat tirsdag og torsdag 

 
 
 

Mandag 
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Tirsdag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Fredag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Mandag 
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Tirsdag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Fredag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk
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Base 1 – 3. trinn 
Serverer mat mandag og tirsdag 

 
 
Base 3 – 4. trinn 
Serverer mat mandag og tirsdag 
 

 
 

Mandag 
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Tirsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Onsdag

Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Torsdag
Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Fredag
Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Mandag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Tirsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Fredag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk
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På Trosterud skole organiseres leksehjelpstilbudet i samarbeid med skole og aktivitetsskole. 
Leksehjelpen foregår på skolens bibliotek før skolestart fra kl. 08.00-08.30.   

6. 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. Tidligere skoleår har disse ukene 
vært en kjempesuksess. 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 gjennomgås på trinnet.  
Vi har som mål å følge oppsatt plan, men vil justere ukene i løpet av året om det er behov. I 
fjor flyttet vi f.eks. på fordypningsuke i matematikk slik at vi kunne ha den samme uka som 
skolen avholdt matematikkdag for alle trinn.  
 
Oversikt over fordypningsukene 
 

 

UKE 39: Naturfagsuke 
(Målområde 1)

UKE 40: Høstferie, 
Fysisk aktivitet og 

natur (Målområde 2 
og 1)

UKE 47 og 48: 
Tekstskaping 

(Målområde 3)

UKE 48, 49, 50, 51: 
Mattejulekalender 

(Målområde 1)

UKE 49, 50, 51: 
Juleverksted på 

basene (Målområde 3)

UKE 4: Fysisk aktivitet 
(Målområde 2)

UKE 7: Kunstuke 
(Målområde 3)

UKE 8: 
Vintersportsaktiviteter 

(Målområde 2)

UKE 11: Mattemoro 
(Målområde 1)

UKE 15: Påskeverksted 
(Målområde 3)

UKE 22: Matuke 
(Målområde 4)
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g •MÅL: "Gjennom leksehjelpstilbud og faglig fordypning skal elevene gis mulighet for 
faglig utvikling og progresjon".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:

•Skole og aktivitetsskolen samarbeider om organiseringen av leksehjelpstilbudet.
•AKS har rutiner som sikrer at leksehjelpstilbudet når alle elevene, og gis til de som 
ønsker det.

•Leksehjelpstilbudet har egnede lokaler og kvalifisert personale.
•AKS tilrettelegger for at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder
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7. Arbeid med 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. For nærmere oversikt, se oppslag på basen til ditt barn eller skolens hjemmeside --> 
trosterud.osloskolen.no.   
 

8. Ukeplan aktiviteter:  
Hver avdeling legger detaljplaner for sin base. Denne planen koordineres med innhold og 
aktiviteter i undervisningen. Vi følger derfor en fast ukeplan per base. Der ser du hvilke faste 
aktiviteter med foreldrepåmelding som er per uke samt hvilke tema/hovedområder de andre 
aktivitetene våre er innenfor. Kjernetiden for elevenes valgfrie aktiviteter er frem til kl. 15.30. 
Påmeldingsaktiviteter går utover dette tidspunktet. Etter 15.30 legger vi hovedsakelig opp til 
frilek og selvvalgte aktiviteter.  
 
Ukeplanene ser du i eget hefte for ukeplaner sendt ut tidligere i høst. De ligger også på 
nettsiden og henger på basene.  
 
 
 
 

 
Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 
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9. Året rundt: 

August 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
31     1 2 3 4 5 
32 6 7 8 9 10 11 12 
33 13 14 15 16 17 18 19 
34 20 21 22 23 24 25 26 
35 27 28 29 30 31 

 
 

 

• Oppstart skoleåret. 
• Rutineinnkjøring av basene – atferdsregler med mer. 

• TEMA: "Empati" – "Selvkontroll" og "Lek, glede og humor" 
 

September 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
35           1 2 
36 3 4 5 6 7 8 9 
37 10 11 12 13 14 15 16 
38 17 18 19 20 21 22 23 
39 24 25 26 27 28 29 30 

 

• Fortløpende oppstart av foreldrepåmeldingsaktiviteter 
• Innlæring brannrutiner. 
TEMA: "Empati" – "Selvkontroll" og "Lek, glede og humor"  
• Oppstart musikkgrupper og ukulelegrupper 07.09. 
• Oppstart judo 13.09.  

• Oppstart kunstkurs 19.09. 
• Oppstart svømming 21.09.  
 
Fordypningsuke– uke 39 – Naturfagsuke egen plan.  

Oktober 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
40 1 2 3 4 5 6 7 
41 8 9 10 11 12 13 14 
42 15 16 17 18 19 20 21 
43 22 23 24 25 26 27 28 
44 29 30 31         

 

Høstferie uke 40 -  heldagsåpent med egen plan. 
 
TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 

• Oppstart sjakk 30.10. 
• Oppstart smykkekurs 24.10.  

 

November 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
44       1 2 3 4 
45 5 6 7 8 9 10 11 
46 12 13 14 15 16 17 18 
47 19 20 21 22 23 24 25 
48 26 27 28 29 30     

 

• Brannøvelse 
TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
Fordypningsuke – uke 47 og 48 – Tekstskaping 

Desember 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
48           1 2 
49 3 4 5 6 7 8 9 
50 10 1112 13 14 15 16 
51 17 1819 20 21 22 23 
52 24 2526 27 28 29 30 
1 31            

 

TEMA: Adventsaktiviteter og matematikkjulekalender på alle 
baser. 
• Invitasjon til å oppleve mer av høstens aktiviteter kommer før 

jul.  
• Nissegrøt – fredag 21. desember. 
 
Fordypningsuker – uke 49, 50 og 51: Juleverksted 
 

Juleferie – fra og med 21. desember til og med 2. januar 2019. 
AKS er heldagsåpnet på de dagene med lilla farge.   
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Januar 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
1   1 2 3 4 5 6 
2 7 8 9 10 11 12 13 
3 14 1516 17 18 19 20 
4 21 2223 24 25 26 27 
5 28 2930 31       

 

Skolestart 3. januar 2019 
• Heldagsåpent 2. januar 
• Videreføring av aktivitetstilbud 

 
• Oppstart skiskole 16. januar 2019.  

 
 

Februar 2019  
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
5         1 2 3 
6 4 5 6 7 8 9 10 
7 11 1213 14 15 16 17 
8 18 1920 21 22 23 24 
9 25 2627 28      

 
 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
Fordypningsuke 7 – Kunst og håndverk – se egen plan. 
 
Vinterferie - uke 8 - heldagsåpent med eget program. 
 

Mars 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
9         1 2 3 
10 4 5 6 7 8 9 10 
11 11 1213 14 15 16 17 
12 18 1920 21 22 23 24 
13 25 2627 28 29 30 31 

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 

• Uteaktiviteter for alle trinn.  
 

Fordypningsuke uke 11 – mattemoro.  

April 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
14 1 2 3 4 5 6 7 
15 8 9 10 11 12 13 14 
16 15 1617 18 19 20 21 
17 22 2324 25 26 27 28 
18 29 30         

 
 

TEMA: Påske.  
 
Fordypningsuke uke 13 og 14. Påskeverksted.  
 
Påskeferie i uke 15 (skolestengt fra og med 8.4 og til og med 15. 
april). Heldagsåpent på dagene med gul farge.  

Mai 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
18     1 2 3 4 5 
19 6 7 8 9 10 11 12 
20 13 1415 16 17 18 19 
21 20 2122 23 24 25 26 
22 27 2829 30 31   

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
 

Stengt 1. mai, 17. mai og 30. mai.  
Undervisningsfri 31. mai, AKS heldagsåpent.  

Juni 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
22           1 2 
23 3 4 5 6 7 8 9 
24 10 1112 13 14 15 16 
25 17 1819 20 21 22 23 
26 24 2526 27 28 29 30 

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 

• Fordypningsuke "matuke". 
• Siste skoledag 21. juni.  
• Sommeråpent med ferieklubb. Siste dag 28. juni.  

 
Stengt 10. juni.  
 

Juli 2019 Stengt 1.-31. juli 2019.  
August 2019  

Uke ma ti  on to  fr  lø Sø
31       1 2 3 4 
32 5 6 7 8 9 10 11 
33 12 1314 15 16 17 18 
34 19 2021 22 23 24 25 
35 26 2728 29 30 31  

 

• Ferieklubb for 2.-4. klasse med mange spennende aktiviteter og 
turer fra 1. august.  

• Velkommen til alle nye 1. klassinger.  
• Skolestart 19. juni 2019.  
• Rutineinnkjøring på basene – atferdsregler med mer.  
• I uke 33 vil AKS holde stengt en dag for å ha planlegging av 

skoleåret sammen med skolens pedagoger og ledelse. 
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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 
 
NETTSIDE: https://trosterud.osloskolen.no/ 
Trosterud skole: 23 17 70 70 
Paviljong: 477 10 453 
Base 1: 917 83 247 
Base 2: 915 41 003 
Base 3: 950 72 728 
 
Haugerud helsestasjon, Besøksadresse: Haugerudsenteret 1-7 Telefon: 23 42 01 62 
Helsesøster (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  
 
 

 
 
 

Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 
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Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 
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1. Hovedmål  
for Aktivitetsskolen Trosterud 

 
 
Faglige mål: 
Aktivitetsskolen Trosterud er læringsstøttene. 

• Temabasert faglig støtte innenfor praktisk- og lekpreget metode. 
• AKS/Undervisning er i tett dialog vedrørende satsnings- og fokusområder for undervisningen. 
• AKS lager periodeplaner hvor læringsmålene er konkretisert. 
• Fordypningsuker innenfor de forskjellige basisfagene. 
• AKS har læringsstøttene vegger, hvor arbeidet innenfor de forskjellige fagområdene presenteres. 

 
Aktivitetsskolen Trosterud er en Aktivitetsskole! 

• AKS tilrettelegger for, og gjennomfører, aktiviteter innenfor alle 5 målområder. 
• 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 Empati, Selvkontroll og Lek, glede og humor. 
• 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 rektor fatter vedtak 
ved begrunnet bekymring.  

 
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)? 
 
Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som skal styrke elevenes faglige og sosiale 
utvikling gjennom lek. På Aktivitetsskolen på Trosterud vil dere ofte høre at vi har et 
læringsstøttende tilbud. Det vil si at elevene får praktisk mengdetrening i alle skolefagene.  
 
Hvordan vet AKS hva det fokuseres på i den teoretiske undervisningen? 
Kontakt- og faglærere kartlegger og tilpasser undervisningen til sine elever kontinuerlig. 
Lærere på trinn, undervisningsinspektør, rektor, AKS-leder og sosiallærer samles til 
analysemøter hvert halvår der disse resultatene blir analysert. Dette er et verktøy for at AKS 
kan legge til rette for aktiviteter parallelt med trinnene.  
 
MerLærer 1-4 
AKS-personalet samarbeider tett med lærerne på 1. – 4. trinn. På 1. – 4. trinn har vi også en 
MerLærer per trinn. MerLæreren har ukentlige møter med baselederne på AKS, der de bl.a. 
utveksler informasjon og utarbeider læringsstøttende aktiviteter. Da kan vi tilby elevene 
aktiviteter der de får trene på grunnleggende ferdigheter, fag fra sitt trinn og sosial 
kompetanse gjennom praktiske oppgaver og lek. Når elevene får oppleve og erfare kunnskap 
de kjenner igjen fra klasserommet på AKS, vil de få et enda større læringsutbytte. Målet vårt 
er at skole og AKS sammen gir elevene den beste opplæringen! 
 
Grunnlag for læring for AKS 
Aktiviteter og tiltak i Aktivitetsskolen er tilpasset de samme veiledende læringsmålene som 
den teoretiske undervisningen er basert på. Kompetansemålene er hentet fra Kunnskapsløftet 
-06. AKS drifter også etter "Rammeplan for Aktivitetsskolen" og har våre målområder som 
styrer driften. Vi har derfor lagt forskjellige fagområder fra kunnskapsløftet inn i tilsvarende 
målområde etter AKS rammeplan. Dette kan dere se lengere bak i planen. Der er hvert 
målområde i AKS presentert og vi har satt inn en tabell som viser sammenhengen mellom 
kunnskapsløftet og det konkrete AKS arbeidet. 
 
Aktivitetstilbudet vårt er tverrfaglig, og vi kombinerer alle målområdene med forskjellige 
temaer. Dette tydeliggjør vi i egne planer underveis i skoleåret, der hovedfokuset vårt er "Hva 
lærer elevene av aktiviteten?". Årsplanen har utspring i ”rammeplan for aktivitetsskolen” 
(denne ligger på våre nettsider). Og læringsmålene ligger derfor under hovedområdene 

1. Natur, teknikk og design.  Skolefag: Naturfag og matematikk. 
2. Fysisk aktivitet og lek.   Skolefag: Kroppsøving og samfunnsfag 
3. Kunst, kultur og kreativitet.  Skolefag: Norsk, engelsk, kunst og håndverk. 
4. Mat og helse.    De 5 grunnleggende ferdighetene:  
5. Fordypning.    - Lese, regne, skrive, muntlighet, IKT.  

 
Årsplanen er skrevet av AKS-leder i samarbeid med personalet på AKS, og er et verktøy vi 
arbeider etter gjennom skoleåret. Det er personalet på basene som har valgt fokusområder og 
aktiviteter for sine trinn innenfor hvert målområde. 
 
Gratis kjernetid 
Høsten 2016 ble "Gratis kjernetid" innført på AKS Trosterud. Formålet er å øke deltakelsen i 
AKS og styrke språkkompetansen til alle våre elever. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid 
med skolen. Med dette skal vi også heve kvaliteten på tilbudet vårt ytterligere, da vi forventer 
at alle elever fra 1. og 2. trinn er på AKS etter skolen og får delta på det samme.  
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Basene skoleåret 2018/2019 

Elever Personal 
Paviljongen har elever fra 1 trinn. 
Det vil bli ca. 65 elever her.  

Kontaktpersoner 
Baseleder: Rachida Taibi  
Hanifa Ayoubi, Mikael Kråkenes og Karolina Kotus 
Lærling: Jovana Donic 

 
Base 1 har elever fra 3. trinn 
Det vil bli ca. 65 elever her. 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Vigdis Malsten 
Hao Nguyen, Hanif Ziayi, Celine Hamang, Ulrik Hansen 
og Trine Støvind 

 
Base 2 har elever fra 2. trinn 
 
Det vil bli ca. 55 elever her. 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Murtaza Ali  
Katarina Myren, Sivert Bjelland, og Almas Ali, Saba Arif  
 

 
Base 3 har elever fra 4. trinn.  
Totalt vil det bli ca. 25 elever her. 
 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Anne Lise Sundsbø 
Sedat Algunerhan  

Andre ansatte 
 

Lars Göran Hedstrøm – svømmelærer 
Mari Ystanes Fjeldstad – Musikkgrupper 

 
Dette må du vite: 
• Avtaleskjemaet for gjeldende skoleår må returneres snarest. Vær nøye med utfyllingen. 
• Telefonbeskjeder ringes eller sendes med SMS til basens mobiltelefon. Se baksiden. 
• 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. 
 
Skolens ferier og undervisningsfrie dager 
I disse periodene 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 beskjed dersom dere tar fri i disse feriene.  
 
Halvdagsplass i feriene 
Elever med halvplass har ikke utvidet tid i skolens ferier. DVS dere har kun 12 timer per uke til 
disposisjon. Dere bestemmer selv når disse skal brukes, men vi ber om en skriftlig beskjed på 
dette. Ta kontakt med undertegnede dersom dere lurer på noe rundt dette. 
 
Gratis kjernetid i feriene 
Elever på 1. trinn, 2. trinn og 3. trinn med gratis kjernetid kan kun delta 2 dager i skolens 
ferier, og disse er lagt til tirsdag og onsdag. Ved ønske om flere timer, må dere søke over til 
heldagsplass (også til redusert pris). 
 
      
 
 
    
Astrid Marie Johnsruud 
Aktivitetsskolen Trosterud, avdelingsleder   
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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 i Aktivitetsskolen Trosterud 
2018-2019 

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

1-21/8 
Sommer 
august 
 

Komp.mål:  
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] 

22/8 - 30/9  
Innkjøring 
 
Tema: 
Empati, 
selvkontroll 
og lek, glede 
og humor. 

Sosial kompetanse – «Det samarbeidande mennesket» [Kunnskapsløftet-06] 
«Personlege evner og identitet utviklar seg i samspelet med andre – mennesket 
blir forma av omgivnadene samtidig som det er med på å forme dei.» 
«Formålet med dette er å utvikle innlevingsevne og følsemd for andre, å gi 
praksis i å vurdere sosiale situasjonar og å fremje ansvar for andres tarv. Dei 
som ikkje er tilstrekkelig stimulerte frå heim eller grannelag, må få sjanse til 
vokster i eit læringsmiljø der elevane tek ansvar for utviklinga åt kvarande. Å 
vere med og utvikle eit sosialt fellesskap medverkar til personleg vokster, 
særleg når det krev samarbeid mellom menneske på ulike trinn eller med ulike 
anlegg og ressursar.» 

Naturfagsuke  
(uke 39) 
Fordypning, 
målområde 1. 

1. trinn – Tema: 
Kroppen 

"Eleven skal kunne 

sette navn på og 

beskrive funksjonen 

til noen ytre og indre 

deler av 

menneskekroppen." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

2. trinn – Tema:  
Kroppen 
"Eleven skal kunne 

sette navn på og 

beskrive funksjonen 

til noen ytre og 

indre deler av 

menneskekroppen." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

3. trinn - Tema:  
"Eleven skal 

kunne registrere 

og beskrive egne 

observasjoner av 

vær, måle 

temperatur og 

nedbør." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

4. trinn – Tema: 
Mangfold i naturen 

"Eleven skal kunne 

beskrive hva som 

kan gjøres for å ta 

vare på naturen i 

nærområdet, og 

argumentere for 

omsorgsfull 

framferd i naturen" 
[Kunnskapsløftet-
06] 

Høstferien 
(uke 40) 
 

Lek, aktivitet og felles opplevelser. 
Turer og utflukter. 

Eget program med påmelding sendes ut ca. 20/09 

 
Uke 41 - 47 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Menneskekroppen.  
*Planter- og 
dyrearter.  
*Bokstaver. 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Menneskekroppen 
*Dobling og 
halvering. 
*Lagspill. 

Temaer denne 
perioden: 
*Skjelettet. 
* Dyr og 
dyrevelferd.  
*Seasons.  

Temaer denne 
perioden: 
*Plassverdi- 
systemet. 
*Statistikk 
*Håndarbeid.  

 
Tekstskaping 
(uke 47 og 48) 
Fordypning, 
målområde 3 

Eventyr: 
*Vi skal jobbe med å 
lage egne eventyr  
*Vi lager figurer av 
naturmateriale og 
skaper et eventyr. 

Historiefortelling: 
*Vi samler steiner, 
skaper figurer av 
dem og lager en 
historie der 
steinfigurene har 
ulike roller. 

Fortelling: 
*Vi lager 
ansiktsmasker. 
*Inni masken 
skriver vi 
fortellinger. 
*Vi ser på og 
snakker om 
innholdet i 
filmer. 

Dikt/Sketsjer: 
*Vi jobber med 
dikt og skriver 
egne. 
*Vi tar tak i 
hverdagen og 
lager sketsjer. 
*Presentasjon 
 

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. 
Juleferie  I juleferien er vi på basen. Rolig aktiviteter. 
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21/12 -2/1 Påmelding til juleferien sendes ut ca. 8/12 

Periode 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 
Uke 2-6 Temaer denne 

perioden: 
*Enkle ord og 
uttrykk på engelsk.  
*Sangleker. 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Eventyrkarakterer. 
*Enkle ord og 
uttrykk på engelsk. 
*Tiere og enere.  

Temaer denne 
perioden: 
*Verdensrommet. 
*Stjernebilder. 
*Nordlyset.  
*Clock 
*Islykter 

Temaer denne 
perioden: 
*Dyrevelferd 
*Maling  
*The clock 

Felles for alle 
januar/februar 

Fysisk aktivitet (vinteraktiviteter) prioriteres etter vær. 

K&H-uke 
(uke 7) 
Fordypning, 
målområde 
  

Kreative verksted: 
*Pomponger 
*Skifigurer 
*Kunst (male 
bilde) 
*Snømann av papp 

Skulpturer: 
*Vi lager skulpturer 
av melkekartonger, 
f.eks. iglo 
*farger og 
fargeblanding 

Garndusker: 
*Vi lager dyr av 
garndusker og 
pinner. 
*Klipping og 
liming.  
*Klippe deler og 
sette sammen til 
et ferdig produkt. 

Bilde: 
*Vi lager hvert 
vårt bilde og 
setter sammen til 
ett stort ett. 
Tema: 3D 

Uke 9-12 Temaer denne 
perioden: 
*Solsystemet 
*Forming med 
plastelina. 

Temaer denne 
perioden: 
*Turer – med fokus 
på dyrearter.  
*Dyr på engelsk 

Temaer denne 
perioden: 
*Leke butikk. 
*Pengeverdi. 
*Kjøp- og salg.  
 

Temaer denne 
perioden: 
*Leseforståelse. 
*Årstider. 

Matteuke 
(Uke 11) 
Fordypning, 
målområde 

Lek med tall: 
*Tallvenner 
*Talljakt 
*Geometri-
konkurranser 
*Tallbilde med 
kroppen 
 

Lek med telling: 
*Rebus 
*Quiz 
*Telleleker 

Rutediagram: 
*Vi lærer oss å 
brukte 
rutediagrammer. 
*Vi spiller spill. 
*Vi lærer oss 
tallrekker og telle 
bakover i 
aktiviteter 
ute/inne. 

Mattemoro: 
*Vi spiller spill 
*Vi lager ulike 
diagram om f.eks. 
alder, høyde, 
øyefarge etc.  

Uke 13-17 Temaer denne 
perioden: 
*Enkle samtaler på 
engelsk.  
*Fysiske 
aktiviteter. 

Temaer denne 
perioden: 
*Kunst 
*Stafetter 
*The week 

Temaer denne 
perioden: 
*Stafetter 
*Tre på rad 
(m/barn) 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Biblioteket. 
*Kunst 
*Seasons 

Uke 15 Påskeverksted 
Matuke 
(uke 22) 
Fordypning,  
målområde  

Spennende 
grønnsaker og 
kjøkkkenredskaper 
*Kims lek 
*ulike oppgaver 
*smaksprøver 

Kokkeverksted: 
*Vi lager scones, 
knekkebrød og 
pitapizza.  

Måling: 
*Vi lager mat og 
har fokus på 
måling og veiing.  
*Vi lærer å dekke 
pent på og av.  
*Hygiene. 

Frukt: 
*Mat med frukt 
*Kosthold - sunn 
mat og vitaminer 

Uke 17-25 Temaer denne 
perioden: 
*Sanser 
*Colours 

Temaer denne 
perioden: 
*Dager, måneder 
og år. 
*Klokka.  

Temaer denne 
perioden: 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Regnestrategier. 
*Fysiske 
aktiviteter.  
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5. Lokale planer  
for aktiviteter og faglig innhold 

Læringsstøttende aktiviteter 
For å gi et godt aktivitetstilbud har vi satt sammen mål- og fagområder med aktiviteter, og vi 
er bevisste på hva elevene skal lære av aktiviteter de deltar på. Samtidig er det 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, men de ansatte er bevisst aktivitetenes læringsmål. 
 
I denne delen av planen vil du se hvilke fagområder og temaer vi arbeider med hele året. 
Halvårsplanen lenger bak i heftet viser når vi gjør hva. Flere ganger i året har et tema eller fag i 
en hel uke på alle baser. Dette kaller vi fordypningsuker. Tidligere skoleår har disse ukene 
vært stor suksess, og det er derfor noe vi gjør mer av dette året.  

Mål- og fagområder: 
 

 
 

De 5 grunnleggende ferdighetene vi øver på: 

  

Målområde 1: 

Natur, 
teknikk og 

miljø

Målområde 2:

Fysisk 
aktivitet og 

lek

Målområde 3:

Kunst, 
kultur og 

kreativitet

Målområde 4:

Mat og 
helse

Målområde 5:

lekser og 
forypning

Lese

Skrive

Regne

Muntlig

IKT

Kompetansemål fra naturfag, matematikk, kroppsøving, kunst og 
håndverk, musikk norsk og engelsk. 
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Vi har flere fordypningsuker i naturfag og matematikk gjennom året. Se målområde 5; I 
fordypningsukene vil alle trinnene jobbe med samme tema, men trinnvis. Planene for disse 
ukene vil bli sendt ut nærmere gjennomføring. 
 
Vi viderefører arbeidet med Nysgjerrigper metoden. Elevene skal bli kjent med og gjøre 
forskjellige enkle forsøk i naturen, og det skal legges til rette for undring og refleksjon. Med 
utgangspunkt i elevenes egen interesse håper vi å få mange morsomme og spennende 
utflukter i naturen.  
 

 
Veiledende læringsmål i naturfag: 

 

 
Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1. trinn 

3.1: Eleven skal kunne sette navn på og beskrive 
funksjonen til noen ytre og indre deler av 
menneskekroppen. 
3.2: Eleven skal kunne samtale om grensesetting, 
forståelse og respekt for egen og andres kropp.  
2.3: Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive noen 
plante- og dyrearter i nærområdet og sortere dem i 
grupper.  
4.1: Eleven skal kunne beskrive og illustrere hvordan 
jorda, månen og sola beveger seg i forhold til 
hverandre og fortelle om årstider, døgn og 
månefaser.  
 

3.1 Vi tegner noen av elevene på store 
ark på gulvet, og tegner på de indre 
organene. Vi samtaler om emnet i 
mindre grupper.  
3.2 Snakke om emnet i samlingsstunder.  
2.3: Ukentlige turgrupper der vi 
observerer planter og insekter.  
Vi googler og ser hva som lever i skogen 
av dyr. Vi printer ut arbeidsark om dyr 
og planter.  
4.1: Vi ser film på youtube. Vi lager alle 
planetene. VI maler sola ute. Vi har 
samtaler i grupper om årstider, døgn og 
månefaser.  

M
ål

o
m

rå
d

e 
1:

 

N
at

u
r, 

te
kn

ik
k 

o
g 

m
ilj

ø •MÅL: "Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for 
undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk 
samt oppøve en økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte 
læringsaktiviteter i natur. og nærmiljø, som vil fremme matematiske og 
naturfaglige ferdigheter".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
•AKS har tilbud om varierte læringsaktiviteter i naturen
•AKS følger opp skolens kriterier for kildesortering
•AKS tilrettelegger for aktiviteter som fremmer matematiske og 
naturfaglige ferdigheter

1. Foresker-
spiren

2. Mangfold 
i naturen

3. Kropp og 
helse

4. 
Fenomener 
og stoffer

5. 
Teknologi 
og design
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2. trinn 

3.1: Eleven skal kunne sette navn på og beskrive 
funksjonen til noen ytre og indre deler av 
menneskekroppen. 
3.3: Eleven skal kunne samtale om grensesetting, 
forståelse og respekt for egen og andres kropp.  
4.1: Eleven skal kunne beskrive og illustrere hvordan 
jorda, månen og sola beveger seg i forhold til 
hverandre, og fortelle om årstider, døgn og 
månefaser.  

3.1: Vi bruker modell av 
menneskekroppen, ta ut og plassere 
deler. Vi bruker kopieringsoriginal over 
organer, som elevene må fylle ut. 
3.2: Vi snakker om grenser og respekt 
for andres og egen kropp i 
samlingsstund og i grupper.  
4.1: Vi lager planeter av plastelina, og 
snakker om hvordan de går i bane rundt 
sola, og hvordan månen går rundt jorda. 
Vi lager plakater over måneder og år. Vi 
snakker om hvordan månefasene er i 
sammenheng med dette.  

3. trinn 

 

2.4: Eleven skal kunne fortelle om dyr i nærområdet, 
diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger.  
3.3: Eleven skal kunne beskrive skjelettet og muskler 
og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg.  
4.2: Eleven skal kunne gjenkjenne og utpeke noen 
stjernebilder, og samtale om nordlys.  
 
 

2.4: Samtale om dyr og dyrevelferd, og 
allemannsretten.  
3.3: Beskrive skjelettet og muskler. 
Samtale om sanser, og gjøre aktiviteter 
der ulike sanser tas i bruk.  
4.2. Samtale om stjernehimmel og 
nordlys. Lage stjernebilder i taket på 
basen.  

 

4. trinn 

2.4: Eleven skal kunne fortelle om dyr i nærområdet, 
diskutere velferd og skille mellom meninger. Eleven 
skal kunne beskrive og observere hva som skjer i 
naturen gjennom året.  
3.5: Eleven skal kunne observere og beskrive 
hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og 
samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner. 
4.1: Eleven skal kunne lage en digital sammensatt 
tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å 
finne informasjon. 

2.2 og 2.4: Gå flere turer i 
nærmiljøet/skogen gjennom hele året. 
Samtale rundt emnet. 
 
3.5: Ulike leker i innkjøringsperioden på 
høsten. Samtaler om emnet i samling 
(gjennom hele året).   
4.1: Lage en digital plakat med tekst om 
vårt solsystem.  

 
Veiledende læringsmål i matematikk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1.4: Eleven skal kunne utvikle, bruke og samtale 
om varierte regnestrategier for addisjon og 
subtraksjon av tosifra tall. 
1.5: Eleven skal kunne doble og halvere.  
2.3: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster, både med og uten 
digitale verktøy, og beskrive dem muntlig.   
3.3: Eleven skal kunne nevne dager, måneder og 
enkle klokkeslett.  
3.4: Eleven skal kunne kjenne igjen norske 
mynter og sedler opp til 100 og bruke de i kjøp 
og salg.  

1.4: Vi spiller ulike spill der vi snakker om 
regneformen, og hvordan det er lurt å løse 
et regnestykke.   
1.5: Vi spiller ulike spill for å lære oss å 
doble og halvere.  
2.3: Vi gjemmer geometriske figurer der 
elevene får beskjed om å finne de. Vi lager 
geometriske figurer.  
3.3: Vi snakker om dager og måned i 
samling. Vi lager klokker av papir og 
benytter oss av de.  
3.4: Vi leker butikk, og benytter oss av 
norske lekepenger. Vi lager priser på varer, 
vi betaler og veksler med riktig mengde 
penger.  

1. Tall
2. 

Geometri
3. Måling

4. 
Statistikk
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2.trinn 

1.1: Eleven skal kunne telle til 100, dele opp og 
bygge mengder opp til 10,  
sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 
100 og dele tosifrede tall i tiere og enere. 
1.4: Eleven skal kunne utvikle, bruke og samtale 
om varierte regnestrategier for addisjon og 
subtraksjon av tosifra tall.  
1.5: Eleven skal kunne doble og halvere. 
2.3: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster. 
3.2: Eleven skal kunne nevne dager, måneder og 
enkle klokkeslett.  
 

1.1, 1.5 og 1.6: Vi leker med tall, vi teller og 
deler, jobber med nabotall og med 
begrepene dobbel og halvparten. Vi har 
stafetter og lag, samarbeid og individuelle 
oppgaver. Vi bruker elevenes bursdags 
datoer til mye av dette. I tillegg lager vi 
tellesnorer, tom tallinje, spill, terninger.  Vi 
bruker også måling ute, hvor vi deler opp 
og bygger mengder med ti.  
2.3: Vi jobber med tall og geometri i små 
grupper, på ipad. Vi printer ut geometriske 
former, som barna på tegne på ipad, og 
sette navn på figurene.  
3.2: Vi lager pappklokke og årshjul, som vi 
benytter oss av i samling. Vi snakker om 
årstidene og månedene i samling året 
rundt.  

3. trinn 

 

2.5: Eleven skal kunne lese av, plassere og bruke 
posisjoner i rutenett, på kart og i 
koordinatsystem.  
3.1: Eleven skal kunne gjøre overslag over og 
måle volum, masse, temperatur og tid, og 
samtale om resultatene.  
3.4: Eleven skal kunne løse praktiske oppgaver 
som gjelder kjøp og salg.  
 
4.1. Eleven skal kunne samle, sortere, notere og 
illustrere data på hensiktsmessige måter med 
tellestreker, tabeller og søylediagram,  
med og uten digitale verktøy, og samtale om 
prosess og framstilling. 

2.5: Vi jobber med å forstå rutenett. Vi gjør 
aktiviteter som gir forståelse for 
koordinatsystem.  
3.1: Vi lærer oss å måle temperatur. Vi har 
mataktiviteter der vi følger oppskrifter, og 
lærer oss målenheter. Vi jobber med klokka 
og øver på sekunder, minutter, timer og 
døgn. 
 
4.1. Vi lager diagrammer over forskjellige 
ting, eks øyenfarge. Vi spiller mattespill.  

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne beskrive og bruke 
plassverdisystemet for hele tall.  
1.5: Eleven skal kunne finne informasjon i 
tekster eller praktiske sammenhenger, velge 
regneart og begrunne valget.  
2.4: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster og beskrive dem muntlig. 
3.4: Eleven skal kunne løse praktiske oppgaver 
som gjelder kjøp og salg.  
 

1.1: Faste dager med mattespill som øker 
forståelsen for plassverdisystemet.  
1.5: Ha bake- og matlagingsgrupper 
gjennom hele året.  
 
2.4: Vi lager tegninger med to- og 
tredimensjonale figurer.  
3.4: Vi benytter oss av spill og oppgaver på 
Ipad. 
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Vi tilrettelegger for både spontane og styrte aktiviteter inne og ute hele året igjennom. Vi 
bruker nærmiljøet, hallen, banen og skolegården. Fysisk aktivitet er en veldig morsom arena 
for å trene på temaer i alle fag, og vi er bevisste på hvordan vi kan styrke og utfordre ditt barn 
i alt fra telling til geografi i fysisk aktivitet. 
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k • MÅL: "Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle 

sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å 
etablere og utvikle vennskap".

• RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
• AKS gir daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne. 
• AKS gir elevene mulighet for valg av aktiviteter på ulike 

læringsarenaer.
• Det søkes samarbeid med lokale aktører og frivillige 

organisasjoner.

Et stort 
utvalg av 

faste 
aktiviteter

1) 
Friluftsgrupper

2) Svømming

3) Valgfri lek

4) Aball1

5) 
Skiforeningens 

skiskole

6) Sjakk

7) Judo

8) Allidrett



 
 

 14

 
 
1) Friluftsgrupper 

Når vi har bemanning til dette setter vi i gang friluftsgrupper. Det gjør vi i perioder gjennom 
året for ulike trinn. Denne høsten har 3. trinn fått tilbudet. Dette gjør vi av flere grunner; vi 
ønsker å komme ut av skolegården, vi ser at elevene trives godt i "nye" grupperelasjoner, vi 
skal på "oppdagelsesferd" eller plukke naturmaterialer til kunstaktiviteter. Noen ganger er vi 
"nysgjerrige" og har noe å utforske, og andre ganger skal vi lære mer om hvordan vi kan 
overleve i naturen og hvordan vi behandler naturen. Felles for alle turene er at barna koser 
seg, opplever å lære og å mestre, og at de kommer litt ut av skolegården. Fellesskap og 
samhold er viktig. Vi tar med oss matpakke og drar så fort vi har fått samlet gruppen.  

2) Svømming 
Flere av elevene på skolen har vært lite i vann og vi ser at mye av tiden de får på 4. trinn går til 
å bli kjent med vannet. AKS tilbyr derfor vannlek – slik at elevene får mulighet til å bli trygge i 
vann før svømmeundervisningen starter. På høsten får 1. og 3. trinn tilbudet frem til alle elever 
har som er påmeldt har deltatt, deretter får 2. og 4. trinn tilbudet. Reglene for antall elever per 
lærer er sentralt styrt og kan ikke overskrides. Det er 15 elever per to godkjente livreddere.  

3) Valgfri lek er viktig. 
Vi har god erfaring med utsagnet "gode lekere gjør det godt i skolen". 
Påstanden kan forklares slik: Elever som leker godt, har mange å spille på. Eleven lærer seg å 
mestre seier og nederlag i små og store saker. "Hvilken bil skal hvem ha, alle vil ha den 
samme…” Laget mitt vant, men de andre ble veldig lei seg”. Empati og innlevelse/forståelse for 
andre. En elev som mestrer dette, får også mye positivt tilbake fra de andre. Dette gir grunnlag 
for utvikling av en god selvtillit og trygghet i læresituasjonen, som igjen kan føre til at elevene 
tør å prøve for så å oppnå skolefaglig læring. Vi kommer derfor til å tilrettelegge mye for valgfri 
lek i tillegg til å tilrettelegge for styrte aktiviteter. 

4) Aball1 
Aball1 kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og morsom oppgaveløsing i fellesskap. 
Med Aball1 øver vi på samarbeid, fysikk og innlæring av fag. Elevene løser konkrete oppgaver 
sammen. Alle på laget får brukt sine ferdigheter til hjelp for laget. Alle blir med på aktiviteten, 
og alle får mestringsfølelse. Alle får styrket egenverd. Aball1 gir bedre kondisjon, motorikk, 
hurtighet, ballfølelse og teknikk ved at du må løpe, kaste, føre, rulle, hoppe og sparke ballen. 
Aball1 er en morsom metode for læring på en utradisjonell måte. Aktivitetene gir trening i å 
lese og skrive, bokstav- og tallforståelse, mønsterforståelse. Vi øver på å vinne og tape på lag 
med andre.  

5) Skiforeningens skiskole 
Foresatte vil få tilbud om å melde barna sine på Skiforeningens skiskole. Denne har en ekstra 
kostnad som betales til skiforeningen. Vi tilbyr oss å følge barna på denne aktiviteten, men det 
er skiforeningen som står for tilbudet. Mer informasjon kommer til vinteren. 

6) Sjakk 
AKS samarbeider med Haugerud IF og instruktør Arne-Birger Lund om sjakkurs for elever på 
alle trinn.  

7) Judo 
Trosterud AKS og Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb (NJJK) tilbyr elevene mulighet til å delta på 
judokurs. Judokurset foregår i lokalene til judoklubben, på Haugerud skole. På judokurset 
lærer man fallteknikk og noen morsomme judoteknikker. Hovedinnholdet i kurset vil være på 
koordinasjon, kroppsbeherskelse, balanse, disiplin og lek. Judo inneholder ingen slag eller 
spark. Alle barn får låne judodrakt av klubben, og etter kurset kan barn som ønsker å prøve 
judo i judoklubben komme på gratis prøvetime. AKS betaler for tilbudet.  

8) Allidrett 
På 3. og 4. trinn vil vi i løpet av året tilby allidrett. 4. trinn organiserer dette selv på egen 
avdeling. 3. trinn venter i spenning på om Haugerud IF får videreført midler til å organisere 
tilbudet for oss. I mellomtiden organiserer vi allsidig fysisk aktivitet på egen base.  
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Veiledende læringsmål i kroppsøving: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

1. Hinderløype med matter, tau, ringer, 
balansebenk osv. 
Vi spiller fotball (gutter/jenter). 

2. Sangleker; slå på ring, bjørnen sover, sherifflek, 
stiv heks, haien kommer, fallskjerm mm 

3. vi forsker på innsekter med forstørrelsesglass, 
lager herbarium og følger fra larve til 
sommerfugl. Vi ser på marihøna og livet under 
en stein. 

4. tilbud om skiskole. Enkle skiaktiviteter på 
skolen. Diverse friidrett, hoppe lengde, høyde 
kaste m ball ol. Svømming. Lek med ball, 
dribling, kaste 7'ern, Dødball osv. 
Trafikkbevissthet. 

2.trinn 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

 

1. Ballspill, hoppe, hinke, kaste, og samarbeide i 
spill og lek. Knutemor, sangleker, Twister, 
Sprellemann. 

2. Stafetter, hinderløype, små konkurranser, Røris, 
bevegelse til musikk. 

3. Turer i skog og mark, Hvilke dyr finnes i vårt 
nærmiljø. Leke Tarzan i skogen. 
Vi forsker på innsekter med forstørrelsesglass, 
lager herbarium og følger fra larve til 
sommerfugl. Vi ser på marihøna og livet under 
en stein. 

4. Lagspill, innebandy, fotball, håndball. Lære 
regler og samarbeid. Svømming. Røris. Dans, 
folkedans. Friidrett, egne dager og stasjonslek i 
gymsalen/skogen. Vinteridrett, ski og skøyter. 
Enkel kunnskap om kroppen. 
Stafetter av ulike typer. Bli kjent med ulike 
idretter. 

3.trinn 

og 

  

4. trinn 

 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

1. Stafetter av ulike typer. Begrepstrening og 
geometriske figurer. Høyt/lavt, størst/minst osv. 
Lage geometriske figurer med kroppen. 

2. Inneleker som Røris, fryselek, stollek. 
Leker fra "før i tiden", som kongen befaler, 
boksen går, paradis og ta den ring. 

3. Friluftsgrupper 
4. Ballspill – alle typer. Capoeira. Svømming. 

Friidrett – 60m. lengdehopp, kaste ball, 
skiskyting mm. 
Skiskole – tilbud om å melde seg på 
skiforeningens skiskole. I tillegg vil vi ha 
vinteraktivitetsdager og gå på ski når det er snø. 

1. Basis-
ferdigheter

2. Lek
3. 

Friluftsliv
4. Idrett
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Vi tilrettelegger for forskjellige formingsaktiviteter. Maling, tegning, klipping, liming, bretting, 
strikking, søm, brodering med mer. Det vil bli forskjellige teknikker på forskjellige trinn, og vi 
ønsker at de fleste får prøvd noe nytt i løpet av skoleåret. Tegning, form og farge er et stort 
felt og det vil bli forskjellige aktiviteter på de forskjellige basene.  
 
FIOLIN PÅ 2. – 4.  TRINN 
Musikk- og fiolingrupper ble startet opp med stor suksess i fjor høst. Elevene 
vil få mulighet til å melde seg på når det begynner på 2. trinn, og delta på 
tilbudet ut 4. trinn. Vi sender ut ny påmelding hvert år slik at vi sikrer oss 
deltagelse fra alle som er interesserte. Fiolingruppene er i mindre grupper to 
ganger i uka. Formålet med musikkgruppene er at elevene gjennom 
instrumentalundervisning blant annet får trene på begreper, finmotorikk, 
rytmer, musikalitet, oppmerksomhet og utholdenhet. Gruppene ledes av Mari 
Y. Fjeldstad. Tilbudet har oppstart våren 2019. 

 
MUSIKKGRUPPER I GRATIS KJERNETID 
Alle elever på 1. -3. trinn skal gjennom året delta på et 8-ukerskurs. 1. trinn får kurs i ulike 
musikkaktiviteter. 2. trinn lærer å spille ukulele. 3. trinn får lære mer musikkteori og instrumenter. 
Kurset holdes hver fredag i forlengelse av undervisningen og er en del av tilbudet vår i gratis kjernetid. 
Kursholderne er musikkpedagoger fra Oslo Musikk og Kulturskole. 
 

EGNE KUNSTKURS 
Anne Lise (baseleder 4. trinn) vil gjennom året ha kunstkurs 
med diverse håndarbeidsteknikker som sentrale tema, som 
for eksempel broderi. Påmelding til kursene vil være gjennom 
året, alt etter hvor mange som melder seg på hvert tema.  
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t •MÅL: "Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få 

mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med 
ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlig kunst- og 
kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst og kulturuttrykk gjennom 
skoleåret for medelever og foresatte".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
•AKS tilrettelegger for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter.
•Presenterer ulike kunst- og kultuttrykk gjennom skoleåret for medelever 
og foresatte. 

•AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede måltider.
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Veiledende læringsmål i kunst og håndverk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1.2: Eleven skal kunne blande og bruke 
primærfarger i eget skapende arbeid.  
2.1: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander og former i papir og tekstil 
gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og 
flette. 
2.2: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander gjennom leire.  

1.2: Vi maler med primærfargene, og blander de for 
å få flere farger. Vi maler med svamper, 
tannbørster, gafler, sugerør og pensler.  
2.1: Vi vever, fletter og tvinner året rundt. Vi lager 
kunst av farget ark og silkepapir.  
 
2.2: Vi lager eventyrbokser; elevene, i små grupper, 
lager ulike eventyrfigurer som plasser i boksene. 
Boksene tas i bruk for å spille ut de ulike eventyrene 
i etterkant.  

2.trinn 

1.1.uttrykke egne opplevelser gjennom 
tegning 
1.2.blande og bruke primærfarger i eget 
skapende arbeid. 
2.1 Lage enkle gjenstander og former i 
papir og tekstil gjennom å rive, klippe, 
lime, tvinne og flette 
3.1. Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø 
og bruke dette som utg. pkt. for egne 
bilder og skulpturer. 

1.1 Vi tegner med forskjellige teknikker. 
2.1. Vi lager små figurer av steiner vi plukker ute. Vi 
sette på øyne og hår. Så bruker vi figurene i en 
eventyrproduksjon. 
2.2. og 3.1. Vi går til Trosterudvillaen, elevene velger 
en skulptur de vil kopiere først ved tegning og så 
modellering. 
 
Vi lager malerier ut av egenklipte geometriske 
figurer. Dette er i tråd med læringsmål i 
matematikk.  

 

3.trinn 

 

1.1: Eleven skal kunne lage enkle 
utstillinger av eget arbeid.  
2.1: Eleven skal kunne planlegge og lage 
enkle bruksgjenstander. 
4.2: Eleven skal kunne tegne hus og rom 
sett ovenfra, rett forfra og rett fra siden.  
 

1.1: Vi lager utstilling av arbeidet med 
bruksgjenstander og arbeidet med husene.  
2.1: Vi planlegger og lager gjenstander til bruk. 
Elevene tar del i planleggingen. 
4.2: Vi tegner og bygger hus sett fra ulike vinkler.  

 

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne visualisere og 
formidle egne inntrykk i ulike teknikker 
og materialer.  
2.1: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander gjennom å strikke, veve, 
filte, sy, spikre og skru ulike materialer.  

1.1: Vi maler ulike årstidsbilder.  
 
 
2.1: Vi har broderingskurs på høsten. Vi har jule- og 
påskeverksted der de får lage ulike ting.  

 

Veiledende læringsmål i norsk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 
1.1: Eleven skal kunne lytte, ta ordet 
etter tur og gi respons til andre i 
samtaler. 
1. 7: Eleven skal kunne sette ord på egne 

1.1: Vi bruker læringsmålet i samlingsstunden til 
daglig.  
 
1.7: Vi bruker følelsesplakater i mindre grupper, og 

1. Visuell 
kommu-
nikasjon

2. Design 3. Kunst
4. 

Arkitektur

1. Muntlig 
kommu-
nikasjon

2. Skriftlig 
kommu-
nikasjon

3. Språk, 
litteratur 
og kultur
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følelser og meninger. 
2.3: Eleven skal kunne lese store og små 
trykte bokstaver. 
2.8: Eleven skal kunne arbeide kreativt 
med tening og skriving i forbindelse med 
lesing.  
 

samtaler om ulike følelser. Vi leker mimeleken. 
2.3: Vi maler med store og små bokstaver. Vi leker 
memory. Vi klipper ut bokstaver. 
2.8: Vi har lesegrupper ukentlig. Vi tegner og skriver 
i forbindelse med lesing.  
  
 

2.trinn 

1.4: Eleven skal kunne leke, improvisere 
og eksperimentere med rim, rytme, 
språklyder, stavelser, meningsbærende 
elementer og ord.  
1.7. Eleven skal kunne sette ord på egne 
følelser og meninger.  
1.8. Eleven skal kunne uttrykke egne 
tekstopplevelser gjennom ord, tegning, 
sang og andre estetisk uttrykk. 
2.8. Eleven skal kunne samtale om 
personer og handling i eventyr og 
fortellinger.  
 

1.4: Vi leker ulike sang- og rimleker. 
 
 
1.7: Vi finner barn på plakater som er redde, 
overrasket, sinte, glade og triste.  
 
1.8: Vi skriver ord og tegner ut i fra ordet. 
 
2.8: Vi leser og tegner for fra ulike eventyrer. Vi 
snakker om eventyrene og karakterene vi  har lest 
om. Vi leser eventyr for en gruppe, og de lager ett 
sammendrag av eventyret i etterkant.  
 

3.trinn 

 

1.1: Eleven skal kunne lytte etter, 
gjenfortelle, forklare og reflektere over 
innholdet i muntlige tekster. 
1.4: Eleven skal kunne samhandle med 
andre gjennom lek, dramatisering, 
samtale og diskusjoner. 
2.10: Eleven skal kunne lage tekster som 
kombinerer ord, lyd og bilde, med og 
uten digitale verktøy. 
3.3: Eleven skal kunne beskrive eget 
talemål og sammenligne med andres.  

1.1: Vi har "hangman" med ukas ord. Vi har 
ordleker, og vi har høytlesning for elevene.  
1.4: Leke gamle og nye felles leker og å forklare 
reglene for hverandre. En må lytte aktivt før en kan 
si noe selv. Vi har adjektiv historier, og fysisk 
aktivitet ute.  
2.10: Vi bruker A-ball, salaby og andre faglige apper 
på Ipad.  
 
3.3: Vi har en lek der alle elevene har en 
papptallerken på ryggen, og man skal gå rundt å 
skrive hyggelig ting om hverandre.  

 

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne lytte etter, 
gjenfortelle, forklare og reflektere over 
innholdet i muntlige tekster. 
2.4: Eleven skal kunne lese, reflektere 
over og samtale om egne og andres 
tekster.  
2.11: Eleven skal kunne søke etter 
informasjon, skape, lagre og gjenfinne 
tekster ved hjelp av digitale verktøy.  
2.12: Eleven skal bruke biblioteket og 
internett til å finne stoff til egen skriving.  

1.1: Vi har høytlesning i samling. Og i adventstiden 
leser vi "Julemysteriet" av Jostein Gaarder.  
2.4: Vi skriver dikt og tekster. Vi leser for hverandre, 
og gir tilbakemeldinger.  
2.11: Vi benytter oss av Ipad, gjennom hele året, på 
ulike måter for å nå dette læringsmålet. 
2.12 Vi lager eget bibliotek på basen med 
"lånekasse". Elevene gir resyme av bøkene 
muntlig/skriftlig (gjennom hele året).  

 

Veiledende læringsmål i engelsk: 

 
Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1. trinn 

1.2. Eleven skal kunne finne ord og uttrykk 
som er felles på engelsk og på morsmålet. 
2.5: Eleven skal kunne hilse, stille og svare 
på enkle spørsmål og bruke noen 
høflighetsuttrykk.  

1.2: Vi lærer oss å danse "hode, skulder, kne og tå" 
på både norsk og engelsk.  
2.5: Vi jobber med dette i samling og ved spising. 
Der vi snakker på både engelsk og norsk.  

1. 
Språklæring

2. Muntlig 
kommu-
nikasjon

3. Skriftlig 
kommu-
nikasjon

4. Kultur, 
samfunn og 

litteratur
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2. trinn 

2.2: Eleven skal kunne lytte til og forstå 
enkle instruksjoner på engelsk.  
2. 5: Eleven skal hilse, stille  og svare på 
enkle spørsmål og bruke noen 
høflighetsuttrykk.  

2.2 og 2.5: Vi har engelsk lunsj. Vi lager engelsk 
fortelling sammen. Vi har aktivitet med mindre 
grupper der vi stiller og svarer på enkle spørsmål.  

3. trinn 

 

2.1: Eleven skal kunne bruke enkle lytte- 
og talestrategier.  
2.8: Eleven skal kunne forstå og bruke ord 
og uttrykk knyttet til priser, mengder, 
form og størrelser i kommunikasjon om 
dagligliv, fritid og interesser. 
4.1: Eleven skal kunne gi noen eksempler 
på engelskspråklige land og kjente 
personer derfra.  
 

2.1: Vi bruker enkle lytte- og talestrategier. Dette 
jobber vi med i grupper og i samling. 
2.8: Vi snakker engelsk rundt matbordet. Vi 
snakker om priser, mengder, form og størrelser på 
engelsk.  
 
4.1: Vi samtaler om engelskspråklige land 
personer. Vi benytter oss av quiz og memory til 
dette.  
 

4. trinn 

2.5: Eleven skal kunne bruke noen 
høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få 
hjelp til å forstå og bli forstått. 
2.6: Eleven skal kunne delta i dagligdagse 
samtaler knyttet til nære omgivelser og 
egne opplevelser.  

2.5: Vi har engelske "dager" på basen gjennom 
året, der vi snakker engelske under måltidet og i 
samling.  
2.6: Vi har dager hvor de må fortelle noe fra 
skoledagen på engelsk. Dette gjøres i samling eller 
under måltidet.  

 
 

Måltidet i Aktivitetsskolen ca. kl 13.45 
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. Matgruppene er en viktig arena for 
begrepstrening for barna. Personalet har våren 2016 vært på kurs hos Geitmyra 
matkultursenter og lært med om hvordan vi øver på begreper på kjøkkenet. 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. Gruppene starter opp våren 
2019. 
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se • MÅL: "Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som 
en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter".

• RETNINGSGIVENDE FØRINGER:

• AKS gir elevene kunnskap om måltidsvaner og skikker.
• Måltider fører til at elevene får fornyet energinivået slik at de blir i 

stand til aktiv deltakelse i samspill og aktiviteter.
• AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede 

måltider.
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Vi har nettopp fått skolekjøkken, 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 - konkretisering 

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

• Begrepstrening 
• Hygiene på kjøkkenet. 
• Regler og rutiner for måltidet. 
• Ordenselever. 
• Lage enkle matretter som; suppe, pizza, knekkebrød, scones. 
• Fruktsalat, med mange forskjellige og ”ukjente” frukter. 
• Bakegrupper: vi baker enkle bakverk som rundstykker og pepperkaker. 

 
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. 
 
Ved skolestart ser matukeplanene slik ut – det ulik plan per base pga timeplan og kapasitet: 
 

Paviljong – 1. trinn 
Serverer mat torsdag og fredag 

 
 
Base 2 – 2. trinn 
Serverer mat tirsdag og torsdag 

 
 
 

Mandag 
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Tirsdag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Fredag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Mandag 
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Tirsdag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Fredag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk
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Base 1 – 3. trinn 
Serverer mat mandag og tirsdag 

 
 
Base 3 – 4. trinn 
Serverer mat mandag og tirsdag 
 

 
 

Mandag 
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Tirsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Onsdag

Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Torsdag
Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Fredag
Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Mandag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Tirsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Fredag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk
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På Trosterud skole organiseres leksehjelpstilbudet i samarbeid med skole og aktivitetsskole. 
Leksehjelpen foregår på skolens bibliotek før skolestart fra kl. 08.00-08.30.   

6. 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. Tidligere skoleår har disse ukene 
vært en kjempesuksess. 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 gjennomgås på trinnet.  
Vi har som mål å følge oppsatt plan, men vil justere ukene i løpet av året om det er behov. I 
fjor flyttet vi f.eks. på fordypningsuke i matematikk slik at vi kunne ha den samme uka som 
skolen avholdt matematikkdag for alle trinn.  
 
Oversikt over fordypningsukene 
 

 

UKE 39: Naturfagsuke 
(Målområde 1)

UKE 40: Høstferie, 
Fysisk aktivitet og 

natur (Målområde 2 
og 1)

UKE 47 og 48: 
Tekstskaping 

(Målområde 3)

UKE 48, 49, 50, 51: 
Mattejulekalender 

(Målområde 1)

UKE 49, 50, 51: 
Juleverksted på 

basene (Målområde 3)

UKE 4: Fysisk aktivitet 
(Målområde 2)

UKE 7: Kunstuke 
(Målområde 3)

UKE 8: 
Vintersportsaktiviteter 

(Målområde 2)

UKE 11: Mattemoro 
(Målområde 1)

UKE 15: Påskeverksted 
(Målområde 3)

UKE 22: Matuke 
(Målområde 4)
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g •MÅL: "Gjennom leksehjelpstilbud og faglig fordypning skal elevene gis mulighet for 
faglig utvikling og progresjon".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:

•Skole og aktivitetsskolen samarbeider om organiseringen av leksehjelpstilbudet.
•AKS har rutiner som sikrer at leksehjelpstilbudet når alle elevene, og gis til de som 
ønsker det.

•Leksehjelpstilbudet har egnede lokaler og kvalifisert personale.
•AKS tilrettelegger for at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder
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7. Arbeid med 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. For nærmere oversikt, se oppslag på basen til ditt barn eller skolens hjemmeside --> 
trosterud.osloskolen.no.   
 

8. Ukeplan aktiviteter:  
Hver avdeling legger detaljplaner for sin base. Denne planen koordineres med innhold og 
aktiviteter i undervisningen. Vi følger derfor en fast ukeplan per base. Der ser du hvilke faste 
aktiviteter med foreldrepåmelding som er per uke samt hvilke tema/hovedområder de andre 
aktivitetene våre er innenfor. Kjernetiden for elevenes valgfrie aktiviteter er frem til kl. 15.30. 
Påmeldingsaktiviteter går utover dette tidspunktet. Etter 15.30 legger vi hovedsakelig opp til 
frilek og selvvalgte aktiviteter.  
 
Ukeplanene ser du i eget hefte for ukeplaner sendt ut tidligere i høst. De ligger også på 
nettsiden og henger på basene.  
 
 
 
 

 
Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 
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9. Året rundt: 

August 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
31     1 2 3 4 5 
32 6 7 8 9 10 11 12 
33 13 14 15 16 17 18 19 
34 20 21 22 23 24 25 26 
35 27 28 29 30 31 

 
 

 

• Oppstart skoleåret. 
• Rutineinnkjøring av basene – atferdsregler med mer. 

• TEMA: "Empati" – "Selvkontroll" og "Lek, glede og humor" 
 

September 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
35           1 2 
36 3 4 5 6 7 8 9 
37 10 11 12 13 14 15 16 
38 17 18 19 20 21 22 23 
39 24 25 26 27 28 29 30 

 

• Fortløpende oppstart av foreldrepåmeldingsaktiviteter 
• Innlæring brannrutiner. 
TEMA: "Empati" – "Selvkontroll" og "Lek, glede og humor"  
• Oppstart musikkgrupper og ukulelegrupper 07.09. 
• Oppstart judo 13.09.  

• Oppstart kunstkurs 19.09. 
• Oppstart svømming 21.09.  
 
Fordypningsuke– uke 39 – Naturfagsuke egen plan.  

Oktober 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
40 1 2 3 4 5 6 7 
41 8 9 10 11 12 13 14 
42 15 16 17 18 19 20 21 
43 22 23 24 25 26 27 28 
44 29 30 31         

 

Høstferie uke 40 -  heldagsåpent med egen plan. 
 
TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 

• Oppstart sjakk 30.10. 
• Oppstart smykkekurs 24.10.  

 

November 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
44       1 2 3 4 
45 5 6 7 8 9 10 11 
46 12 13 14 15 16 17 18 
47 19 20 21 22 23 24 25 
48 26 27 28 29 30     

 

• Brannøvelse 
TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
Fordypningsuke – uke 47 og 48 – Tekstskaping 

Desember 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
48           1 2 
49 3 4 5 6 7 8 9 
50 10 1112 13 14 15 16 
51 17 1819 20 21 22 23 
52 24 2526 27 28 29 30 
1 31            

 

TEMA: Adventsaktiviteter og matematikkjulekalender på alle 
baser. 
• Invitasjon til å oppleve mer av høstens aktiviteter kommer før 

jul.  
• Nissegrøt – fredag 21. desember. 
 
Fordypningsuker – uke 49, 50 og 51: Juleverksted 
 

Juleferie – fra og med 21. desember til og med 2. januar 2019. 
AKS er heldagsåpnet på de dagene med lilla farge.   
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Januar 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
1   1 2 3 4 5 6 
2 7 8 9 10 11 12 13 
3 14 1516 17 18 19 20 
4 21 2223 24 25 26 27 
5 28 2930 31       

 

Skolestart 3. januar 2019 
• Heldagsåpent 2. januar 
• Videreføring av aktivitetstilbud 

 
• Oppstart skiskole 16. januar 2019.  

 
 

Februar 2019  
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
5         1 2 3 
6 4 5 6 7 8 9 10 
7 11 1213 14 15 16 17 
8 18 1920 21 22 23 24 
9 25 2627 28      

 
 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
Fordypningsuke 7 – Kunst og håndverk – se egen plan. 
 
Vinterferie - uke 8 - heldagsåpent med eget program. 
 

Mars 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
9         1 2 3 
10 4 5 6 7 8 9 10 
11 11 1213 14 15 16 17 
12 18 1920 21 22 23 24 
13 25 2627 28 29 30 31 

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 

• Uteaktiviteter for alle trinn.  
 

Fordypningsuke uke 11 – mattemoro.  

April 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
14 1 2 3 4 5 6 7 
15 8 9 10 11 12 13 14 
16 15 1617 18 19 20 21 
17 22 2324 25 26 27 28 
18 29 30         

 
 

TEMA: Påske.  
 
Fordypningsuke uke 13 og 14. Påskeverksted.  
 
Påskeferie i uke 15 (skolestengt fra og med 8.4 og til og med 15. 
april). Heldagsåpent på dagene med gul farge.  

Mai 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
18     1 2 3 4 5 
19 6 7 8 9 10 11 12 
20 13 1415 16 17 18 19 
21 20 2122 23 24 25 26 
22 27 2829 30 31   

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
 

Stengt 1. mai, 17. mai og 30. mai.  
Undervisningsfri 31. mai, AKS heldagsåpent.  

Juni 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
22           1 2 
23 3 4 5 6 7 8 9 
24 10 1112 13 14 15 16 
25 17 1819 20 21 22 23 
26 24 2526 27 28 29 30 

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 

• Fordypningsuke "matuke". 
• Siste skoledag 21. juni.  
• Sommeråpent med ferieklubb. Siste dag 28. juni.  

 
Stengt 10. juni.  
 

Juli 2019 Stengt 1.-31. juli 2019.  
August 2019  

Uke ma ti  on to  fr  lø Sø
31       1 2 3 4 
32 5 6 7 8 9 10 11 
33 12 1314 15 16 17 18 
34 19 2021 22 23 24 25 
35 26 2728 29 30 31  

 

• Ferieklubb for 2.-4. klasse med mange spennende aktiviteter og 
turer fra 1. august.  

• Velkommen til alle nye 1. klassinger.  
• Skolestart 19. juni 2019.  
• Rutineinnkjøring på basene – atferdsregler med mer.  
• I uke 33 vil AKS holde stengt en dag for å ha planlegging av 

skoleåret sammen med skolens pedagoger og ledelse. 
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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 
 
NETTSIDE: https://trosterud.osloskolen.no/ 
Trosterud skole: 23 17 70 70 
Paviljong: 477 10 453 
Base 1: 917 83 247 
Base 2: 915 41 003 
Base 3: 950 72 728 
 
Haugerud helsestasjon, Besøksadresse: Haugerudsenteret 1-7 Telefon: 23 42 01 62 
Helsesøster (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  
 
 

 
 
 

Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 
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Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 
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1. Hovedmål  
for Aktivitetsskolen Trosterud 

 
 
Faglige mål: 
Aktivitetsskolen Trosterud er læringsstøttene. 

• Temabasert faglig støtte innenfor praktisk- og lekpreget metode. 
• AKS/Undervisning er i tett dialog vedrørende satsnings- og fokusområder for undervisningen. 
• AKS lager periodeplaner hvor læringsmålene er konkretisert. 
• Fordypningsuker innenfor de forskjellige basisfagene. 
• AKS har læringsstøttene vegger, hvor arbeidet innenfor de forskjellige fagområdene presenteres. 

 
Aktivitetsskolen Trosterud er en Aktivitetsskole! 

• AKS tilrettelegger for, og gjennomfører, aktiviteter innenfor alle 5 målområder. 
• 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 Empati, Selvkontroll og Lek, glede og humor. 
• 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 rektor fatter vedtak 
ved begrunnet bekymring.  

 
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)? 
 
Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som skal styrke elevenes faglige og sosiale 
utvikling gjennom lek. På Aktivitetsskolen på Trosterud vil dere ofte høre at vi har et 
læringsstøttende tilbud. Det vil si at elevene får praktisk mengdetrening i alle skolefagene.  
 
Hvordan vet AKS hva det fokuseres på i den teoretiske undervisningen? 
Kontakt- og faglærere kartlegger og tilpasser undervisningen til sine elever kontinuerlig. 
Lærere på trinn, undervisningsinspektør, rektor, AKS-leder og sosiallærer samles til 
analysemøter hvert halvår der disse resultatene blir analysert. Dette er et verktøy for at AKS 
kan legge til rette for aktiviteter parallelt med trinnene.  
 
MerLærer 1-4 
AKS-personalet samarbeider tett med lærerne på 1. – 4. trinn. På 1. – 4. trinn har vi også en 
MerLærer per trinn. MerLæreren har ukentlige møter med baselederne på AKS, der de bl.a. 
utveksler informasjon og utarbeider læringsstøttende aktiviteter. Da kan vi tilby elevene 
aktiviteter der de får trene på grunnleggende ferdigheter, fag fra sitt trinn og sosial 
kompetanse gjennom praktiske oppgaver og lek. Når elevene får oppleve og erfare kunnskap 
de kjenner igjen fra klasserommet på AKS, vil de få et enda større læringsutbytte. Målet vårt 
er at skole og AKS sammen gir elevene den beste opplæringen! 
 
Grunnlag for læring for AKS 
Aktiviteter og tiltak i Aktivitetsskolen er tilpasset de samme veiledende læringsmålene som 
den teoretiske undervisningen er basert på. Kompetansemålene er hentet fra Kunnskapsløftet 
-06. AKS drifter også etter "Rammeplan for Aktivitetsskolen" og har våre målområder som 
styrer driften. Vi har derfor lagt forskjellige fagområder fra kunnskapsløftet inn i tilsvarende 
målområde etter AKS rammeplan. Dette kan dere se lengere bak i planen. Der er hvert 
målområde i AKS presentert og vi har satt inn en tabell som viser sammenhengen mellom 
kunnskapsløftet og det konkrete AKS arbeidet. 
 
Aktivitetstilbudet vårt er tverrfaglig, og vi kombinerer alle målområdene med forskjellige 
temaer. Dette tydeliggjør vi i egne planer underveis i skoleåret, der hovedfokuset vårt er "Hva 
lærer elevene av aktiviteten?". Årsplanen har utspring i ”rammeplan for aktivitetsskolen” 
(denne ligger på våre nettsider). Og læringsmålene ligger derfor under hovedområdene 

1. Natur, teknikk og design.  Skolefag: Naturfag og matematikk. 
2. Fysisk aktivitet og lek.   Skolefag: Kroppsøving og samfunnsfag 
3. Kunst, kultur og kreativitet.  Skolefag: Norsk, engelsk, kunst og håndverk. 
4. Mat og helse.    De 5 grunnleggende ferdighetene:  
5. Fordypning.    - Lese, regne, skrive, muntlighet, IKT.  

 
Årsplanen er skrevet av AKS-leder i samarbeid med personalet på AKS, og er et verktøy vi 
arbeider etter gjennom skoleåret. Det er personalet på basene som har valgt fokusområder og 
aktiviteter for sine trinn innenfor hvert målområde. 
 
Gratis kjernetid 
Høsten 2016 ble "Gratis kjernetid" innført på AKS Trosterud. Formålet er å øke deltakelsen i 
AKS og styrke språkkompetansen til alle våre elever. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid 
med skolen. Med dette skal vi også heve kvaliteten på tilbudet vårt ytterligere, da vi forventer 
at alle elever fra 1. og 2. trinn er på AKS etter skolen og får delta på det samme.  
 



 
 

 5

 
 
Basene skoleåret 2018/2019 

Elever Personal 
Paviljongen har elever fra 1 trinn. 
Det vil bli ca. 65 elever her.  

Kontaktpersoner 
Baseleder: Rachida Taibi  
Hanifa Ayoubi, Mikael Kråkenes og Karolina Kotus 
Lærling: Jovana Donic 

 
Base 1 har elever fra 3. trinn 
Det vil bli ca. 65 elever her. 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Vigdis Malsten 
Hao Nguyen, Hanif Ziayi, Celine Hamang, Ulrik Hansen 
og Trine Støvind 

 
Base 2 har elever fra 2. trinn 
 
Det vil bli ca. 55 elever her. 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Murtaza Ali  
Katarina Myren, Sivert Bjelland, og Almas Ali, Saba Arif  
 

 
Base 3 har elever fra 4. trinn.  
Totalt vil det bli ca. 25 elever her. 
 

Kontaktpersoner 
Baseleder: Anne Lise Sundsbø 
Sedat Algunerhan  

Andre ansatte 
 

Lars Göran Hedstrøm – svømmelærer 
Mari Ystanes Fjeldstad – Musikkgrupper 

 
Dette må du vite: 
• Avtaleskjemaet for gjeldende skoleår må returneres snarest. Vær nøye med utfyllingen. 
• Telefonbeskjeder ringes eller sendes med SMS til basens mobiltelefon. Se baksiden. 
• 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. 
 
Skolens ferier og undervisningsfrie dager 
I disse periodene 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 beskjed dersom dere tar fri i disse feriene.  
 
Halvdagsplass i feriene 
Elever med halvplass har ikke utvidet tid i skolens ferier. DVS dere har kun 12 timer per uke til 
disposisjon. Dere bestemmer selv når disse skal brukes, men vi ber om en skriftlig beskjed på 
dette. Ta kontakt med undertegnede dersom dere lurer på noe rundt dette. 
 
Gratis kjernetid i feriene 
Elever på 1. trinn, 2. trinn og 3. trinn med gratis kjernetid kan kun delta 2 dager i skolens 
ferier, og disse er lagt til tirsdag og onsdag. Ved ønske om flere timer, må dere søke over til 
heldagsplass (også til redusert pris). 
 
      
 
 
    
Astrid Marie Johnsruud 
Aktivitetsskolen Trosterud, avdelingsleder   
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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 i Aktivitetsskolen Trosterud 
2018-2019 

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

1-21/8 
Sommer 
august 
 

Komp.mål:  
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] 

22/8 - 30/9  
Innkjøring 
 
Tema: 
Empati, 
selvkontroll 
og lek, glede 
og humor. 

Sosial kompetanse – «Det samarbeidande mennesket» [Kunnskapsløftet-06] 
«Personlege evner og identitet utviklar seg i samspelet med andre – mennesket 
blir forma av omgivnadene samtidig som det er med på å forme dei.» 
«Formålet med dette er å utvikle innlevingsevne og følsemd for andre, å gi 
praksis i å vurdere sosiale situasjonar og å fremje ansvar for andres tarv. Dei 
som ikkje er tilstrekkelig stimulerte frå heim eller grannelag, må få sjanse til 
vokster i eit læringsmiljø der elevane tek ansvar for utviklinga åt kvarande. Å 
vere med og utvikle eit sosialt fellesskap medverkar til personleg vokster, 
særleg når det krev samarbeid mellom menneske på ulike trinn eller med ulike 
anlegg og ressursar.» 

Naturfagsuke  
(uke 39) 
Fordypning, 
målområde 1. 

1. trinn – Tema: 
Kroppen 

"Eleven skal kunne 

sette navn på og 

beskrive funksjonen 

til noen ytre og indre 

deler av 

menneskekroppen." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

2. trinn – Tema:  
Kroppen 
"Eleven skal kunne 

sette navn på og 

beskrive funksjonen 

til noen ytre og 

indre deler av 

menneskekroppen." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

3. trinn - Tema:  
"Eleven skal 

kunne registrere 

og beskrive egne 

observasjoner av 

vær, måle 

temperatur og 

nedbør." 

[Kunnskapsløftet-
06] 

4. trinn – Tema: 
Mangfold i naturen 

"Eleven skal kunne 

beskrive hva som 

kan gjøres for å ta 

vare på naturen i 

nærområdet, og 

argumentere for 

omsorgsfull 

framferd i naturen" 
[Kunnskapsløftet-
06] 

Høstferien 
(uke 40) 
 

Lek, aktivitet og felles opplevelser. 
Turer og utflukter. 

Eget program med påmelding sendes ut ca. 20/09 

 
Uke 41 - 47 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Menneskekroppen.  
*Planter- og 
dyrearter.  
*Bokstaver. 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Menneskekroppen 
*Dobling og 
halvering. 
*Lagspill. 

Temaer denne 
perioden: 
*Skjelettet. 
* Dyr og 
dyrevelferd.  
*Seasons.  

Temaer denne 
perioden: 
*Plassverdi- 
systemet. 
*Statistikk 
*Håndarbeid.  

 
Tekstskaping 
(uke 47 og 48) 
Fordypning, 
målområde 3 

Eventyr: 
*Vi skal jobbe med å 
lage egne eventyr  
*Vi lager figurer av 
naturmateriale og 
skaper et eventyr. 

Historiefortelling: 
*Vi samler steiner, 
skaper figurer av 
dem og lager en 
historie der 
steinfigurene har 
ulike roller. 

Fortelling: 
*Vi lager 
ansiktsmasker. 
*Inni masken 
skriver vi 
fortellinger. 
*Vi ser på og 
snakker om 
innholdet i 
filmer. 

Dikt/Sketsjer: 
*Vi jobber med 
dikt og skriver 
egne. 
*Vi tar tak i 
hverdagen og 
lager sketsjer. 
*Presentasjon 
 

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. 
Juleferie  I juleferien er vi på basen. Rolig aktiviteter. 
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21/12 -2/1 Påmelding til juleferien sendes ut ca. 8/12 

Periode 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 
Uke 2-6 Temaer denne 

perioden: 
*Enkle ord og 
uttrykk på engelsk.  
*Sangleker. 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Eventyrkarakterer. 
*Enkle ord og 
uttrykk på engelsk. 
*Tiere og enere.  

Temaer denne 
perioden: 
*Verdensrommet. 
*Stjernebilder. 
*Nordlyset.  
*Clock 
*Islykter 

Temaer denne 
perioden: 
*Dyrevelferd 
*Maling  
*The clock 

Felles for alle 
januar/februar 

Fysisk aktivitet (vinteraktiviteter) prioriteres etter vær. 

K&H-uke 
(uke 7) 
Fordypning, 
målområde 
  

Kreative verksted: 
*Pomponger 
*Skifigurer 
*Kunst (male 
bilde) 
*Snømann av papp 

Skulpturer: 
*Vi lager skulpturer 
av melkekartonger, 
f.eks. iglo 
*farger og 
fargeblanding 

Garndusker: 
*Vi lager dyr av 
garndusker og 
pinner. 
*Klipping og 
liming.  
*Klippe deler og 
sette sammen til 
et ferdig produkt. 

Bilde: 
*Vi lager hvert 
vårt bilde og 
setter sammen til 
ett stort ett. 
Tema: 3D 

Uke 9-12 Temaer denne 
perioden: 
*Solsystemet 
*Forming med 
plastelina. 

Temaer denne 
perioden: 
*Turer – med fokus 
på dyrearter.  
*Dyr på engelsk 

Temaer denne 
perioden: 
*Leke butikk. 
*Pengeverdi. 
*Kjøp- og salg.  
 

Temaer denne 
perioden: 
*Leseforståelse. 
*Årstider. 

Matteuke 
(Uke 11) 
Fordypning, 
målområde 

Lek med tall: 
*Tallvenner 
*Talljakt 
*Geometri-
konkurranser 
*Tallbilde med 
kroppen 
 

Lek med telling: 
*Rebus 
*Quiz 
*Telleleker 

Rutediagram: 
*Vi lærer oss å 
brukte 
rutediagrammer. 
*Vi spiller spill. 
*Vi lærer oss 
tallrekker og telle 
bakover i 
aktiviteter 
ute/inne. 

Mattemoro: 
*Vi spiller spill 
*Vi lager ulike 
diagram om f.eks. 
alder, høyde, 
øyefarge etc.  

Uke 13-17 Temaer denne 
perioden: 
*Enkle samtaler på 
engelsk.  
*Fysiske 
aktiviteter. 

Temaer denne 
perioden: 
*Kunst 
*Stafetter 
*The week 

Temaer denne 
perioden: 
*Stafetter 
*Tre på rad 
(m/barn) 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Biblioteket. 
*Kunst 
*Seasons 

Uke 15 Påskeverksted 
Matuke 
(uke 22) 
Fordypning,  
målområde  

Spennende 
grønnsaker og 
kjøkkkenredskaper 
*Kims lek 
*ulike oppgaver 
*smaksprøver 

Kokkeverksted: 
*Vi lager scones, 
knekkebrød og 
pitapizza.  

Måling: 
*Vi lager mat og 
har fokus på 
måling og veiing.  
*Vi lærer å dekke 
pent på og av.  
*Hygiene. 

Frukt: 
*Mat med frukt 
*Kosthold - sunn 
mat og vitaminer 

Uke 17-25 Temaer denne 
perioden: 
*Sanser 
*Colours 

Temaer denne 
perioden: 
*Dager, måneder 
og år. 
*Klokka.  

Temaer denne 
perioden: 
 

Temaer denne 
perioden: 
*Regnestrategier. 
*Fysiske 
aktiviteter.  



 
 

 9

5. Lokale planer  
for aktiviteter og faglig innhold 

Læringsstøttende aktiviteter 
For å gi et godt aktivitetstilbud har vi satt sammen mål- og fagområder med aktiviteter, og vi 
er bevisste på hva elevene skal lære av aktiviteter de deltar på. Samtidig er det 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, men de ansatte er bevisst aktivitetenes læringsmål. 
 
I denne delen av planen vil du se hvilke fagområder og temaer vi arbeider med hele året. 
Halvårsplanen lenger bak i heftet viser når vi gjør hva. Flere ganger i året har et tema eller fag i 
en hel uke på alle baser. Dette kaller vi fordypningsuker. Tidligere skoleår har disse ukene 
vært stor suksess, og det er derfor noe vi gjør mer av dette året.  

Mål- og fagområder: 
 

 
 

De 5 grunnleggende ferdighetene vi øver på: 

  

Målområde 1: 

Natur, 
teknikk og 

miljø

Målområde 2:

Fysisk 
aktivitet og 

lek

Målområde 3:

Kunst, 
kultur og 

kreativitet

Målområde 4:

Mat og 
helse

Målområde 5:

lekser og 
forypning

Lese

Skrive

Regne

Muntlig

IKT

Kompetansemål fra naturfag, matematikk, kroppsøving, kunst og 
håndverk, musikk norsk og engelsk. 
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Vi har flere fordypningsuker i naturfag og matematikk gjennom året. Se målområde 5; I 
fordypningsukene vil alle trinnene jobbe med samme tema, men trinnvis. Planene for disse 
ukene vil bli sendt ut nærmere gjennomføring. 
 
Vi viderefører arbeidet med Nysgjerrigper metoden. Elevene skal bli kjent med og gjøre 
forskjellige enkle forsøk i naturen, og det skal legges til rette for undring og refleksjon. Med 
utgangspunkt i elevenes egen interesse håper vi å få mange morsomme og spennende 
utflukter i naturen.  
 

 
Veiledende læringsmål i naturfag: 

 

 
Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1. trinn 

3.1: Eleven skal kunne sette navn på og beskrive 
funksjonen til noen ytre og indre deler av 
menneskekroppen. 
3.2: Eleven skal kunne samtale om grensesetting, 
forståelse og respekt for egen og andres kropp.  
2.3: Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive noen 
plante- og dyrearter i nærområdet og sortere dem i 
grupper.  
4.1: Eleven skal kunne beskrive og illustrere hvordan 
jorda, månen og sola beveger seg i forhold til 
hverandre og fortelle om årstider, døgn og 
månefaser.  
 

3.1 Vi tegner noen av elevene på store 
ark på gulvet, og tegner på de indre 
organene. Vi samtaler om emnet i 
mindre grupper.  
3.2 Snakke om emnet i samlingsstunder.  
2.3: Ukentlige turgrupper der vi 
observerer planter og insekter.  
Vi googler og ser hva som lever i skogen 
av dyr. Vi printer ut arbeidsark om dyr 
og planter.  
4.1: Vi ser film på youtube. Vi lager alle 
planetene. VI maler sola ute. Vi har 
samtaler i grupper om årstider, døgn og 
månefaser.  

M
ål
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rå
d

e 
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ø •MÅL: "Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for 
undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk 
samt oppøve en økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte 
læringsaktiviteter i natur. og nærmiljø, som vil fremme matematiske og 
naturfaglige ferdigheter".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
•AKS har tilbud om varierte læringsaktiviteter i naturen
•AKS følger opp skolens kriterier for kildesortering
•AKS tilrettelegger for aktiviteter som fremmer matematiske og 
naturfaglige ferdigheter

1. Foresker-
spiren

2. Mangfold 
i naturen

3. Kropp og 
helse

4. 
Fenomener 
og stoffer

5. 
Teknologi 
og design
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2. trinn 

3.1: Eleven skal kunne sette navn på og beskrive 
funksjonen til noen ytre og indre deler av 
menneskekroppen. 
3.3: Eleven skal kunne samtale om grensesetting, 
forståelse og respekt for egen og andres kropp.  
4.1: Eleven skal kunne beskrive og illustrere hvordan 
jorda, månen og sola beveger seg i forhold til 
hverandre, og fortelle om årstider, døgn og 
månefaser.  

3.1: Vi bruker modell av 
menneskekroppen, ta ut og plassere 
deler. Vi bruker kopieringsoriginal over 
organer, som elevene må fylle ut. 
3.2: Vi snakker om grenser og respekt 
for andres og egen kropp i 
samlingsstund og i grupper.  
4.1: Vi lager planeter av plastelina, og 
snakker om hvordan de går i bane rundt 
sola, og hvordan månen går rundt jorda. 
Vi lager plakater over måneder og år. Vi 
snakker om hvordan månefasene er i 
sammenheng med dette.  

3. trinn 

 

2.4: Eleven skal kunne fortelle om dyr i nærområdet, 
diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger.  
3.3: Eleven skal kunne beskrive skjelettet og muskler 
og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg.  
4.2: Eleven skal kunne gjenkjenne og utpeke noen 
stjernebilder, og samtale om nordlys.  
 
 

2.4: Samtale om dyr og dyrevelferd, og 
allemannsretten.  
3.3: Beskrive skjelettet og muskler. 
Samtale om sanser, og gjøre aktiviteter 
der ulike sanser tas i bruk.  
4.2. Samtale om stjernehimmel og 
nordlys. Lage stjernebilder i taket på 
basen.  

 

4. trinn 

2.4: Eleven skal kunne fortelle om dyr i nærområdet, 
diskutere velferd og skille mellom meninger. Eleven 
skal kunne beskrive og observere hva som skjer i 
naturen gjennom året.  
3.5: Eleven skal kunne observere og beskrive 
hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og 
samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner. 
4.1: Eleven skal kunne lage en digital sammensatt 
tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å 
finne informasjon. 

2.2 og 2.4: Gå flere turer i 
nærmiljøet/skogen gjennom hele året. 
Samtale rundt emnet. 
 
3.5: Ulike leker i innkjøringsperioden på 
høsten. Samtaler om emnet i samling 
(gjennom hele året).   
4.1: Lage en digital plakat med tekst om 
vårt solsystem.  

 
Veiledende læringsmål i matematikk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1.4: Eleven skal kunne utvikle, bruke og samtale 
om varierte regnestrategier for addisjon og 
subtraksjon av tosifra tall. 
1.5: Eleven skal kunne doble og halvere.  
2.3: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster, både med og uten 
digitale verktøy, og beskrive dem muntlig.   
3.3: Eleven skal kunne nevne dager, måneder og 
enkle klokkeslett.  
3.4: Eleven skal kunne kjenne igjen norske 
mynter og sedler opp til 100 og bruke de i kjøp 
og salg.  

1.4: Vi spiller ulike spill der vi snakker om 
regneformen, og hvordan det er lurt å løse 
et regnestykke.   
1.5: Vi spiller ulike spill for å lære oss å 
doble og halvere.  
2.3: Vi gjemmer geometriske figurer der 
elevene får beskjed om å finne de. Vi lager 
geometriske figurer.  
3.3: Vi snakker om dager og måned i 
samling. Vi lager klokker av papir og 
benytter oss av de.  
3.4: Vi leker butikk, og benytter oss av 
norske lekepenger. Vi lager priser på varer, 
vi betaler og veksler med riktig mengde 
penger.  

1. Tall
2. 

Geometri
3. Måling

4. 
Statistikk
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2.trinn 

1.1: Eleven skal kunne telle til 100, dele opp og 
bygge mengder opp til 10,  
sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 
100 og dele tosifrede tall i tiere og enere. 
1.4: Eleven skal kunne utvikle, bruke og samtale 
om varierte regnestrategier for addisjon og 
subtraksjon av tosifra tall.  
1.5: Eleven skal kunne doble og halvere. 
2.3: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster. 
3.2: Eleven skal kunne nevne dager, måneder og 
enkle klokkeslett.  
 

1.1, 1.5 og 1.6: Vi leker med tall, vi teller og 
deler, jobber med nabotall og med 
begrepene dobbel og halvparten. Vi har 
stafetter og lag, samarbeid og individuelle 
oppgaver. Vi bruker elevenes bursdags 
datoer til mye av dette. I tillegg lager vi 
tellesnorer, tom tallinje, spill, terninger.  Vi 
bruker også måling ute, hvor vi deler opp 
og bygger mengder med ti.  
2.3: Vi jobber med tall og geometri i små 
grupper, på ipad. Vi printer ut geometriske 
former, som barna på tegne på ipad, og 
sette navn på figurene.  
3.2: Vi lager pappklokke og årshjul, som vi 
benytter oss av i samling. Vi snakker om 
årstidene og månedene i samling året 
rundt.  

3. trinn 

 

2.5: Eleven skal kunne lese av, plassere og bruke 
posisjoner i rutenett, på kart og i 
koordinatsystem.  
3.1: Eleven skal kunne gjøre overslag over og 
måle volum, masse, temperatur og tid, og 
samtale om resultatene.  
3.4: Eleven skal kunne løse praktiske oppgaver 
som gjelder kjøp og salg.  
 
4.1. Eleven skal kunne samle, sortere, notere og 
illustrere data på hensiktsmessige måter med 
tellestreker, tabeller og søylediagram,  
med og uten digitale verktøy, og samtale om 
prosess og framstilling. 

2.5: Vi jobber med å forstå rutenett. Vi gjør 
aktiviteter som gir forståelse for 
koordinatsystem.  
3.1: Vi lærer oss å måle temperatur. Vi har 
mataktiviteter der vi følger oppskrifter, og 
lærer oss målenheter. Vi jobber med klokka 
og øver på sekunder, minutter, timer og 
døgn. 
 
4.1. Vi lager diagrammer over forskjellige 
ting, eks øyenfarge. Vi spiller mattespill.  

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne beskrive og bruke 
plassverdisystemet for hele tall.  
1.5: Eleven skal kunne finne informasjon i 
tekster eller praktiske sammenhenger, velge 
regneart og begrunne valget.  
2.4: Eleven skal kunne lage og utforske 
geometriske mønster og beskrive dem muntlig. 
3.4: Eleven skal kunne løse praktiske oppgaver 
som gjelder kjøp og salg.  
 

1.1: Faste dager med mattespill som øker 
forståelsen for plassverdisystemet.  
1.5: Ha bake- og matlagingsgrupper 
gjennom hele året.  
 
2.4: Vi lager tegninger med to- og 
tredimensjonale figurer.  
3.4: Vi benytter oss av spill og oppgaver på 
Ipad. 
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Vi tilrettelegger for både spontane og styrte aktiviteter inne og ute hele året igjennom. Vi 
bruker nærmiljøet, hallen, banen og skolegården. Fysisk aktivitet er en veldig morsom arena 
for å trene på temaer i alle fag, og vi er bevisste på hvordan vi kan styrke og utfordre ditt barn 
i alt fra telling til geografi i fysisk aktivitet. 
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k • MÅL: "Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle 

sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å 
etablere og utvikle vennskap".

• RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
• AKS gir daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne. 
• AKS gir elevene mulighet for valg av aktiviteter på ulike 

læringsarenaer.
• Det søkes samarbeid med lokale aktører og frivillige 

organisasjoner.

Et stort 
utvalg av 

faste 
aktiviteter

1) 
Friluftsgrupper

2) Svømming

3) Valgfri lek

4) Aball1

5) 
Skiforeningens 

skiskole

6) Sjakk

7) Judo

8) Allidrett
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1) Friluftsgrupper 

Når vi har bemanning til dette setter vi i gang friluftsgrupper. Det gjør vi i perioder gjennom 
året for ulike trinn. Denne høsten har 3. trinn fått tilbudet. Dette gjør vi av flere grunner; vi 
ønsker å komme ut av skolegården, vi ser at elevene trives godt i "nye" grupperelasjoner, vi 
skal på "oppdagelsesferd" eller plukke naturmaterialer til kunstaktiviteter. Noen ganger er vi 
"nysgjerrige" og har noe å utforske, og andre ganger skal vi lære mer om hvordan vi kan 
overleve i naturen og hvordan vi behandler naturen. Felles for alle turene er at barna koser 
seg, opplever å lære og å mestre, og at de kommer litt ut av skolegården. Fellesskap og 
samhold er viktig. Vi tar med oss matpakke og drar så fort vi har fått samlet gruppen.  

2) Svømming 
Flere av elevene på skolen har vært lite i vann og vi ser at mye av tiden de får på 4. trinn går til 
å bli kjent med vannet. AKS tilbyr derfor vannlek – slik at elevene får mulighet til å bli trygge i 
vann før svømmeundervisningen starter. På høsten får 1. og 3. trinn tilbudet frem til alle elever 
har som er påmeldt har deltatt, deretter får 2. og 4. trinn tilbudet. Reglene for antall elever per 
lærer er sentralt styrt og kan ikke overskrides. Det er 15 elever per to godkjente livreddere.  

3) Valgfri lek er viktig. 
Vi har god erfaring med utsagnet "gode lekere gjør det godt i skolen". 
Påstanden kan forklares slik: Elever som leker godt, har mange å spille på. Eleven lærer seg å 
mestre seier og nederlag i små og store saker. "Hvilken bil skal hvem ha, alle vil ha den 
samme…” Laget mitt vant, men de andre ble veldig lei seg”. Empati og innlevelse/forståelse for 
andre. En elev som mestrer dette, får også mye positivt tilbake fra de andre. Dette gir grunnlag 
for utvikling av en god selvtillit og trygghet i læresituasjonen, som igjen kan føre til at elevene 
tør å prøve for så å oppnå skolefaglig læring. Vi kommer derfor til å tilrettelegge mye for valgfri 
lek i tillegg til å tilrettelegge for styrte aktiviteter. 

4) Aball1 
Aball1 kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og morsom oppgaveløsing i fellesskap. 
Med Aball1 øver vi på samarbeid, fysikk og innlæring av fag. Elevene løser konkrete oppgaver 
sammen. Alle på laget får brukt sine ferdigheter til hjelp for laget. Alle blir med på aktiviteten, 
og alle får mestringsfølelse. Alle får styrket egenverd. Aball1 gir bedre kondisjon, motorikk, 
hurtighet, ballfølelse og teknikk ved at du må løpe, kaste, føre, rulle, hoppe og sparke ballen. 
Aball1 er en morsom metode for læring på en utradisjonell måte. Aktivitetene gir trening i å 
lese og skrive, bokstav- og tallforståelse, mønsterforståelse. Vi øver på å vinne og tape på lag 
med andre.  

5) Skiforeningens skiskole 
Foresatte vil få tilbud om å melde barna sine på Skiforeningens skiskole. Denne har en ekstra 
kostnad som betales til skiforeningen. Vi tilbyr oss å følge barna på denne aktiviteten, men det 
er skiforeningen som står for tilbudet. Mer informasjon kommer til vinteren. 

6) Sjakk 
AKS samarbeider med Haugerud IF og instruktør Arne-Birger Lund om sjakkurs for elever på 
alle trinn.  

7) Judo 
Trosterud AKS og Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb (NJJK) tilbyr elevene mulighet til å delta på 
judokurs. Judokurset foregår i lokalene til judoklubben, på Haugerud skole. På judokurset 
lærer man fallteknikk og noen morsomme judoteknikker. Hovedinnholdet i kurset vil være på 
koordinasjon, kroppsbeherskelse, balanse, disiplin og lek. Judo inneholder ingen slag eller 
spark. Alle barn får låne judodrakt av klubben, og etter kurset kan barn som ønsker å prøve 
judo i judoklubben komme på gratis prøvetime. AKS betaler for tilbudet.  

8) Allidrett 
På 3. og 4. trinn vil vi i løpet av året tilby allidrett. 4. trinn organiserer dette selv på egen 
avdeling. 3. trinn venter i spenning på om Haugerud IF får videreført midler til å organisere 
tilbudet for oss. I mellomtiden organiserer vi allsidig fysisk aktivitet på egen base.  
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Veiledende læringsmål i kroppsøving: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

1. Hinderløype med matter, tau, ringer, 
balansebenk osv. 
Vi spiller fotball (gutter/jenter). 

2. Sangleker; slå på ring, bjørnen sover, sherifflek, 
stiv heks, haien kommer, fallskjerm mm 

3. vi forsker på innsekter med forstørrelsesglass, 
lager herbarium og følger fra larve til 
sommerfugl. Vi ser på marihøna og livet under 
en stein. 

4. tilbud om skiskole. Enkle skiaktiviteter på 
skolen. Diverse friidrett, hoppe lengde, høyde 
kaste m ball ol. Svømming. Lek med ball, 
dribling, kaste 7'ern, Dødball osv. 
Trafikkbevissthet. 

2.trinn 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

 

1. Ballspill, hoppe, hinke, kaste, og samarbeide i 
spill og lek. Knutemor, sangleker, Twister, 
Sprellemann. 

2. Stafetter, hinderløype, små konkurranser, Røris, 
bevegelse til musikk. 

3. Turer i skog og mark, Hvilke dyr finnes i vårt 
nærmiljø. Leke Tarzan i skogen. 
Vi forsker på innsekter med forstørrelsesglass, 
lager herbarium og følger fra larve til 
sommerfugl. Vi ser på marihøna og livet under 
en stein. 

4. Lagspill, innebandy, fotball, håndball. Lære 
regler og samarbeid. Svømming. Røris. Dans, 
folkedans. Friidrett, egne dager og stasjonslek i 
gymsalen/skogen. Vinteridrett, ski og skøyter. 
Enkel kunnskap om kroppen. 
Stafetter av ulike typer. Bli kjent med ulike 
idretter. 

3.trinn 

og 

  

4. trinn 

 

1. Basisferdigheter 
2. Lek 
3. Friluftsliv 
4. Idrett 

1. Stafetter av ulike typer. Begrepstrening og 
geometriske figurer. Høyt/lavt, størst/minst osv. 
Lage geometriske figurer med kroppen. 

2. Inneleker som Røris, fryselek, stollek. 
Leker fra "før i tiden", som kongen befaler, 
boksen går, paradis og ta den ring. 

3. Friluftsgrupper 
4. Ballspill – alle typer. Capoeira. Svømming. 

Friidrett – 60m. lengdehopp, kaste ball, 
skiskyting mm. 
Skiskole – tilbud om å melde seg på 
skiforeningens skiskole. I tillegg vil vi ha 
vinteraktivitetsdager og gå på ski når det er snø. 

1. Basis-
ferdigheter

2. Lek
3. 

Friluftsliv
4. Idrett
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Vi tilrettelegger for forskjellige formingsaktiviteter. Maling, tegning, klipping, liming, bretting, 
strikking, søm, brodering med mer. Det vil bli forskjellige teknikker på forskjellige trinn, og vi 
ønsker at de fleste får prøvd noe nytt i løpet av skoleåret. Tegning, form og farge er et stort 
felt og det vil bli forskjellige aktiviteter på de forskjellige basene.  
 
FIOLIN PÅ 2. – 4.  TRINN 
Musikk- og fiolingrupper ble startet opp med stor suksess i fjor høst. Elevene 
vil få mulighet til å melde seg på når det begynner på 2. trinn, og delta på 
tilbudet ut 4. trinn. Vi sender ut ny påmelding hvert år slik at vi sikrer oss 
deltagelse fra alle som er interesserte. Fiolingruppene er i mindre grupper to 
ganger i uka. Formålet med musikkgruppene er at elevene gjennom 
instrumentalundervisning blant annet får trene på begreper, finmotorikk, 
rytmer, musikalitet, oppmerksomhet og utholdenhet. Gruppene ledes av Mari 
Y. Fjeldstad. Tilbudet har oppstart våren 2019. 

 
MUSIKKGRUPPER I GRATIS KJERNETID 
Alle elever på 1. -3. trinn skal gjennom året delta på et 8-ukerskurs. 1. trinn får kurs i ulike 
musikkaktiviteter. 2. trinn lærer å spille ukulele. 3. trinn får lære mer musikkteori og instrumenter. 
Kurset holdes hver fredag i forlengelse av undervisningen og er en del av tilbudet vår i gratis kjernetid. 
Kursholderne er musikkpedagoger fra Oslo Musikk og Kulturskole. 
 

EGNE KUNSTKURS 
Anne Lise (baseleder 4. trinn) vil gjennom året ha kunstkurs 
med diverse håndarbeidsteknikker som sentrale tema, som 
for eksempel broderi. Påmelding til kursene vil være gjennom 
året, alt etter hvor mange som melder seg på hvert tema.  
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t •MÅL: "Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få 

mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med 
ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlig kunst- og 
kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst og kulturuttrykk gjennom 
skoleåret for medelever og foresatte".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:
•AKS tilrettelegger for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter.
•Presenterer ulike kunst- og kultuttrykk gjennom skoleåret for medelever 
og foresatte. 

•AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede måltider.
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Veiledende læringsmål i kunst og håndverk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 

1.2: Eleven skal kunne blande og bruke 
primærfarger i eget skapende arbeid.  
2.1: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander og former i papir og tekstil 
gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og 
flette. 
2.2: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander gjennom leire.  

1.2: Vi maler med primærfargene, og blander de for 
å få flere farger. Vi maler med svamper, 
tannbørster, gafler, sugerør og pensler.  
2.1: Vi vever, fletter og tvinner året rundt. Vi lager 
kunst av farget ark og silkepapir.  
 
2.2: Vi lager eventyrbokser; elevene, i små grupper, 
lager ulike eventyrfigurer som plasser i boksene. 
Boksene tas i bruk for å spille ut de ulike eventyrene 
i etterkant.  

2.trinn 

1.1.uttrykke egne opplevelser gjennom 
tegning 
1.2.blande og bruke primærfarger i eget 
skapende arbeid. 
2.1 Lage enkle gjenstander og former i 
papir og tekstil gjennom å rive, klippe, 
lime, tvinne og flette 
3.1. Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø 
og bruke dette som utg. pkt. for egne 
bilder og skulpturer. 

1.1 Vi tegner med forskjellige teknikker. 
2.1. Vi lager små figurer av steiner vi plukker ute. Vi 
sette på øyne og hår. Så bruker vi figurene i en 
eventyrproduksjon. 
2.2. og 3.1. Vi går til Trosterudvillaen, elevene velger 
en skulptur de vil kopiere først ved tegning og så 
modellering. 
 
Vi lager malerier ut av egenklipte geometriske 
figurer. Dette er i tråd med læringsmål i 
matematikk.  

 

3.trinn 

 

1.1: Eleven skal kunne lage enkle 
utstillinger av eget arbeid.  
2.1: Eleven skal kunne planlegge og lage 
enkle bruksgjenstander. 
4.2: Eleven skal kunne tegne hus og rom 
sett ovenfra, rett forfra og rett fra siden.  
 

1.1: Vi lager utstilling av arbeidet med 
bruksgjenstander og arbeidet med husene.  
2.1: Vi planlegger og lager gjenstander til bruk. 
Elevene tar del i planleggingen. 
4.2: Vi tegner og bygger hus sett fra ulike vinkler.  

 

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne visualisere og 
formidle egne inntrykk i ulike teknikker 
og materialer.  
2.1: Eleven skal kunne lage enkle 
gjenstander gjennom å strikke, veve, 
filte, sy, spikre og skru ulike materialer.  

1.1: Vi maler ulike årstidsbilder.  
 
 
2.1: Vi har broderingskurs på høsten. Vi har jule- og 
påskeverksted der de får lage ulike ting.  

 

Veiledende læringsmål i norsk: 

 
 

Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1.trinn 
1.1: Eleven skal kunne lytte, ta ordet 
etter tur og gi respons til andre i 
samtaler. 
1. 7: Eleven skal kunne sette ord på egne 

1.1: Vi bruker læringsmålet i samlingsstunden til 
daglig.  
 
1.7: Vi bruker følelsesplakater i mindre grupper, og 

1. Visuell 
kommu-
nikasjon

2. Design 3. Kunst
4. 

Arkitektur

1. Muntlig 
kommu-
nikasjon

2. Skriftlig 
kommu-
nikasjon

3. Språk, 
litteratur 
og kultur
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følelser og meninger. 
2.3: Eleven skal kunne lese store og små 
trykte bokstaver. 
2.8: Eleven skal kunne arbeide kreativt 
med tening og skriving i forbindelse med 
lesing.  
 

samtaler om ulike følelser. Vi leker mimeleken. 
2.3: Vi maler med store og små bokstaver. Vi leker 
memory. Vi klipper ut bokstaver. 
2.8: Vi har lesegrupper ukentlig. Vi tegner og skriver 
i forbindelse med lesing.  
  
 

2.trinn 

1.4: Eleven skal kunne leke, improvisere 
og eksperimentere med rim, rytme, 
språklyder, stavelser, meningsbærende 
elementer og ord.  
1.7. Eleven skal kunne sette ord på egne 
følelser og meninger.  
1.8. Eleven skal kunne uttrykke egne 
tekstopplevelser gjennom ord, tegning, 
sang og andre estetisk uttrykk. 
2.8. Eleven skal kunne samtale om 
personer og handling i eventyr og 
fortellinger.  
 

1.4: Vi leker ulike sang- og rimleker. 
 
 
1.7: Vi finner barn på plakater som er redde, 
overrasket, sinte, glade og triste.  
 
1.8: Vi skriver ord og tegner ut i fra ordet. 
 
2.8: Vi leser og tegner for fra ulike eventyrer. Vi 
snakker om eventyrene og karakterene vi  har lest 
om. Vi leser eventyr for en gruppe, og de lager ett 
sammendrag av eventyret i etterkant.  
 

3.trinn 

 

1.1: Eleven skal kunne lytte etter, 
gjenfortelle, forklare og reflektere over 
innholdet i muntlige tekster. 
1.4: Eleven skal kunne samhandle med 
andre gjennom lek, dramatisering, 
samtale og diskusjoner. 
2.10: Eleven skal kunne lage tekster som 
kombinerer ord, lyd og bilde, med og 
uten digitale verktøy. 
3.3: Eleven skal kunne beskrive eget 
talemål og sammenligne med andres.  

1.1: Vi har "hangman" med ukas ord. Vi har 
ordleker, og vi har høytlesning for elevene.  
1.4: Leke gamle og nye felles leker og å forklare 
reglene for hverandre. En må lytte aktivt før en kan 
si noe selv. Vi har adjektiv historier, og fysisk 
aktivitet ute.  
2.10: Vi bruker A-ball, salaby og andre faglige apper 
på Ipad.  
 
3.3: Vi har en lek der alle elevene har en 
papptallerken på ryggen, og man skal gå rundt å 
skrive hyggelig ting om hverandre.  

 

4. trinn 

1.1: Eleven skal kunne lytte etter, 
gjenfortelle, forklare og reflektere over 
innholdet i muntlige tekster. 
2.4: Eleven skal kunne lese, reflektere 
over og samtale om egne og andres 
tekster.  
2.11: Eleven skal kunne søke etter 
informasjon, skape, lagre og gjenfinne 
tekster ved hjelp av digitale verktøy.  
2.12: Eleven skal bruke biblioteket og 
internett til å finne stoff til egen skriving.  

1.1: Vi har høytlesning i samling. Og i adventstiden 
leser vi "Julemysteriet" av Jostein Gaarder.  
2.4: Vi skriver dikt og tekster. Vi leser for hverandre, 
og gir tilbakemeldinger.  
2.11: Vi benytter oss av Ipad, gjennom hele året, på 
ulike måter for å nå dette læringsmålet. 
2.12 Vi lager eget bibliotek på basen med 
"lånekasse". Elevene gir resyme av bøkene 
muntlig/skriftlig (gjennom hele året).  

 

Veiledende læringsmål i engelsk: 

 
Trinn Læringsmål fra Kunnskapsløftet AKS - konkretisering 

1. trinn 

1.2. Eleven skal kunne finne ord og uttrykk 
som er felles på engelsk og på morsmålet. 
2.5: Eleven skal kunne hilse, stille og svare 
på enkle spørsmål og bruke noen 
høflighetsuttrykk.  

1.2: Vi lærer oss å danse "hode, skulder, kne og tå" 
på både norsk og engelsk.  
2.5: Vi jobber med dette i samling og ved spising. 
Der vi snakker på både engelsk og norsk.  

1. 
Språklæring

2. Muntlig 
kommu-
nikasjon

3. Skriftlig 
kommu-
nikasjon

4. Kultur, 
samfunn og 

litteratur
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2. trinn 

2.2: Eleven skal kunne lytte til og forstå 
enkle instruksjoner på engelsk.  
2. 5: Eleven skal hilse, stille  og svare på 
enkle spørsmål og bruke noen 
høflighetsuttrykk.  

2.2 og 2.5: Vi har engelsk lunsj. Vi lager engelsk 
fortelling sammen. Vi har aktivitet med mindre 
grupper der vi stiller og svarer på enkle spørsmål.  

3. trinn 

 

2.1: Eleven skal kunne bruke enkle lytte- 
og talestrategier.  
2.8: Eleven skal kunne forstå og bruke ord 
og uttrykk knyttet til priser, mengder, 
form og størrelser i kommunikasjon om 
dagligliv, fritid og interesser. 
4.1: Eleven skal kunne gi noen eksempler 
på engelskspråklige land og kjente 
personer derfra.  
 

2.1: Vi bruker enkle lytte- og talestrategier. Dette 
jobber vi med i grupper og i samling. 
2.8: Vi snakker engelsk rundt matbordet. Vi 
snakker om priser, mengder, form og størrelser på 
engelsk.  
 
4.1: Vi samtaler om engelskspråklige land 
personer. Vi benytter oss av quiz og memory til 
dette.  
 

4. trinn 

2.5: Eleven skal kunne bruke noen 
høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få 
hjelp til å forstå og bli forstått. 
2.6: Eleven skal kunne delta i dagligdagse 
samtaler knyttet til nære omgivelser og 
egne opplevelser.  

2.5: Vi har engelske "dager" på basen gjennom 
året, der vi snakker engelske under måltidet og i 
samling.  
2.6: Vi har dager hvor de må fortelle noe fra 
skoledagen på engelsk. Dette gjøres i samling eller 
under måltidet.  

 
 

Måltidet i Aktivitetsskolen ca. kl 13.45 
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. Matgruppene er en viktig arena for 
begrepstrening for barna. Personalet har våren 2016 vært på kurs hos Geitmyra 
matkultursenter og lært med om hvordan vi øver på begreper på kjøkkenet. 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. Gruppene starter opp våren 
2019. 
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se • MÅL: "Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som 
en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter".

• RETNINGSGIVENDE FØRINGER:

• AKS gir elevene kunnskap om måltidsvaner og skikker.
• Måltider fører til at elevene får fornyet energinivået slik at de blir i 

stand til aktiv deltakelse i samspill og aktiviteter.
• AKS legger til rette for at elevene får erfaring med å tilberede 

måltider.
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Vi har nettopp fått skolekjøkken, 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 - konkretisering 

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

• Begrepstrening 
• Hygiene på kjøkkenet. 
• Regler og rutiner for måltidet. 
• Ordenselever. 
• Lage enkle matretter som; suppe, pizza, knekkebrød, scones. 
• Fruktsalat, med mange forskjellige og ”ukjente” frukter. 
• Bakegrupper: vi baker enkle bakverk som rundstykker og pepperkaker. 

 
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. 
 
Ved skolestart ser matukeplanene slik ut – det ulik plan per base pga timeplan og kapasitet: 
 

Paviljong – 1. trinn 
Serverer mat torsdag og fredag 

 
 
Base 2 – 2. trinn 
Serverer mat tirsdag og torsdag 

 
 
 

Mandag 
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Tirsdag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Fredag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Mandag 
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Tirsdag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Fredag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk
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Base 1 – 3. trinn 
Serverer mat mandag og tirsdag 

 
 
Base 3 – 4. trinn 
Serverer mat mandag og tirsdag 
 

 
 

Mandag 
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Tirsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Onsdag

Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Torsdag
Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Fredag
Matpakke-
dag med 

frukt og melk

Mandag
Varmmat 

Suppe/Grøt/ 
Fiskepinner

Tirsdag
Knekkebrød 
med diverse 

pålegg

Onsdag

Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Torsdag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk

Fredag
Matpakke-
dag med 
frukt og 

melk
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På Trosterud skole organiseres leksehjelpstilbudet i samarbeid med skole og aktivitetsskole. 
Leksehjelpen foregår på skolens bibliotek før skolestart fra kl. 08.00-08.30.   

6. 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. Tidligere skoleår har disse ukene 
vært en kjempesuksess. 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 gjennomgås på trinnet.  
Vi har som mål å følge oppsatt plan, men vil justere ukene i løpet av året om det er behov. I 
fjor flyttet vi f.eks. på fordypningsuke i matematikk slik at vi kunne ha den samme uka som 
skolen avholdt matematikkdag for alle trinn.  
 
Oversikt over fordypningsukene 
 

 

UKE 39: Naturfagsuke 
(Målområde 1)

UKE 40: Høstferie, 
Fysisk aktivitet og 

natur (Målområde 2 
og 1)

UKE 47 og 48: 
Tekstskaping 

(Målområde 3)

UKE 48, 49, 50, 51: 
Mattejulekalender 

(Målområde 1)

UKE 49, 50, 51: 
Juleverksted på 

basene (Målområde 3)

UKE 4: Fysisk aktivitet 
(Målområde 2)

UKE 7: Kunstuke 
(Målområde 3)

UKE 8: 
Vintersportsaktiviteter 

(Målområde 2)

UKE 11: Mattemoro 
(Målområde 1)

UKE 15: Påskeverksted 
(Målområde 3)

UKE 22: Matuke 
(Målområde 4)
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g •MÅL: "Gjennom leksehjelpstilbud og faglig fordypning skal elevene gis mulighet for 
faglig utvikling og progresjon".

•RETNINGSGIVENDE FØRINGER:

•Skole og aktivitetsskolen samarbeider om organiseringen av leksehjelpstilbudet.
•AKS har rutiner som sikrer at leksehjelpstilbudet når alle elevene, og gis til de som 
ønsker det.

•Leksehjelpstilbudet har egnede lokaler og kvalifisert personale.
•AKS tilrettelegger for at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder



 
 

 23

7. Arbeid med 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. For nærmere oversikt, se oppslag på basen til ditt barn eller skolens hjemmeside --> 
trosterud.osloskolen.no.   
 

8. Ukeplan aktiviteter:  
Hver avdeling legger detaljplaner for sin base. Denne planen koordineres med innhold og 
aktiviteter i undervisningen. Vi følger derfor en fast ukeplan per base. Der ser du hvilke faste 
aktiviteter med foreldrepåmelding som er per uke samt hvilke tema/hovedområder de andre 
aktivitetene våre er innenfor. Kjernetiden for elevenes valgfrie aktiviteter er frem til kl. 15.30. 
Påmeldingsaktiviteter går utover dette tidspunktet. Etter 15.30 legger vi hovedsakelig opp til 
frilek og selvvalgte aktiviteter.  
 
Ukeplanene ser du i eget hefte for ukeplaner sendt ut tidligere i høst. De ligger også på 
nettsiden og henger på basene.  
 
 
 
 

 
Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 
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9. Året rundt: 

August 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
31     1 2 3 4 5 
32 6 7 8 9 10 11 12 
33 13 14 15 16 17 18 19 
34 20 21 22 23 24 25 26 
35 27 28 29 30 31 

 
 

 

• Oppstart skoleåret. 
• Rutineinnkjøring av basene – atferdsregler med mer. 

• TEMA: "Empati" – "Selvkontroll" og "Lek, glede og humor" 
 

September 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
35           1 2 
36 3 4 5 6 7 8 9 
37 10 11 12 13 14 15 16 
38 17 18 19 20 21 22 23 
39 24 25 26 27 28 29 30 

 

• Fortløpende oppstart av foreldrepåmeldingsaktiviteter 
• Innlæring brannrutiner. 
TEMA: "Empati" – "Selvkontroll" og "Lek, glede og humor"  
• Oppstart musikkgrupper og ukulelegrupper 07.09. 
• Oppstart judo 13.09.  

• Oppstart kunstkurs 19.09. 
• Oppstart svømming 21.09.  
 
Fordypningsuke– uke 39 – Naturfagsuke egen plan.  

Oktober 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
40 1 2 3 4 5 6 7 
41 8 9 10 11 12 13 14 
42 15 16 17 18 19 20 21 
43 22 23 24 25 26 27 28 
44 29 30 31         

 

Høstferie uke 40 -  heldagsåpent med egen plan. 
 
TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 

• Oppstart sjakk 30.10. 
• Oppstart smykkekurs 24.10.  

 

November 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
44       1 2 3 4 
45 5 6 7 8 9 10 11 
46 12 13 14 15 16 17 18 
47 19 20 21 22 23 24 25 
48 26 27 28 29 30     

 

• Brannøvelse 
TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
Fordypningsuke – uke 47 og 48 – Tekstskaping 

Desember 2018 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
48           1 2 
49 3 4 5 6 7 8 9 
50 10 1112 13 14 15 16 
51 17 1819 20 21 22 23 
52 24 2526 27 28 29 30 
1 31            

 

TEMA: Adventsaktiviteter og matematikkjulekalender på alle 
baser. 
• Invitasjon til å oppleve mer av høstens aktiviteter kommer før 

jul.  
• Nissegrøt – fredag 21. desember. 
 
Fordypningsuker – uke 49, 50 og 51: Juleverksted 
 

Juleferie – fra og med 21. desember til og med 2. januar 2019. 
AKS er heldagsåpnet på de dagene med lilla farge.   
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Januar 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
1   1 2 3 4 5 6 
2 7 8 9 10 11 12 13 
3 14 1516 17 18 19 20 
4 21 2223 24 25 26 27 
5 28 2930 31       

 

Skolestart 3. januar 2019 
• Heldagsåpent 2. januar 
• Videreføring av aktivitetstilbud 

 
• Oppstart skiskole 16. januar 2019.  

 
 

Februar 2019  
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
5         1 2 3 
6 4 5 6 7 8 9 10 
7 11 1213 14 15 16 17 
8 18 1920 21 22 23 24 
9 25 2627 28      

 
 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
Fordypningsuke 7 – Kunst og håndverk – se egen plan. 
 
Vinterferie - uke 8 - heldagsåpent med eget program. 
 

Mars 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
9         1 2 3 
10 4 5 6 7 8 9 10 
11 11 1213 14 15 16 17 
12 18 1920 21 22 23 24 
13 25 2627 28 29 30 31 

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 

• Uteaktiviteter for alle trinn.  
 

Fordypningsuke uke 11 – mattemoro.  

April 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
14 1 2 3 4 5 6 7 
15 8 9 10 11 12 13 14 
16 15 1617 18 19 20 21 
17 22 2324 25 26 27 28 
18 29 30         

 
 

TEMA: Påske.  
 
Fordypningsuke uke 13 og 14. Påskeverksted.  
 
Påskeferie i uke 15 (skolestengt fra og med 8.4 og til og med 15. 
april). Heldagsåpent på dagene med gul farge.  

Mai 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
18     1 2 3 4 5 
19 6 7 8 9 10 11 12 
20 13 1415 16 17 18 19 
21 20 2122 23 24 25 26 
22 27 2829 30 31   

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 
 
 

Stengt 1. mai, 17. mai og 30. mai.  
Undervisningsfri 31. mai, AKS heldagsåpent.  

Juni 2019 
Uke ma ti  on to  fr  lø sø 
22           1 2 
23 3 4 5 6 7 8 9 
24 10 1112 13 14 15 16 
25 17 1819 20 21 22 23 
26 24 2526 27 28 29 30 

 

TEMA: Se "Når skjer hva" for ditt trinn. 

• Fordypningsuke "matuke". 
• Siste skoledag 21. juni.  
• Sommeråpent med ferieklubb. Siste dag 28. juni.  

 
Stengt 10. juni.  
 

Juli 2019 Stengt 1.-31. juli 2019.  
August 2019  

Uke ma ti  on to  fr  lø Sø
31       1 2 3 4 
32 5 6 7 8 9 10 11 
33 12 1314 15 16 17 18 
34 19 2021 22 23 24 25 
35 26 2728 29 30 31  

 

• Ferieklubb for 2.-4. klasse med mange spennende aktiviteter og 
turer fra 1. august.  

• Velkommen til alle nye 1. klassinger.  
• Skolestart 19. juni 2019.  
• Rutineinnkjøring på basene – atferdsregler med mer.  
• I uke 33 vil AKS holde stengt en dag for å ha planlegging av 

skoleåret sammen med skolens pedagoger og ledelse. 
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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 
 
NETTSIDE: https://trosterud.osloskolen.no/ 
Trosterud skole: 23 17 70 70 
Paviljong: 477 10 453 
Base 1: 917 83 247 
Base 2: 915 41 003 
Base 3: 950 72 728 
 
Haugerud helsestasjon, Besøksadresse: Haugerudsenteret 1-7 Telefon: 23 42 01 62 
Helsesøster (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  
 
 

 
 
 

Foto: Johannes Sunde – AKS Trosterud 

 

 


