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TRASOP SKOLE 
 
- Trasop skole ble åpnet i 1958. 
- Trasop skole er blitt utvidet flere  
   ganger. Senest høsten 2013 fikk vi et  
   helt nytt bygg med 12 klasserom og 7  
   grupperom. 
- På Trasop skole er det i dag 650 elever. 
- 320 av disse går på Aktivitetsskolen. 
- Trasop skole ligger i Østensjø bydel, 
   men halvparten av elevene her bor i Alna bydel. 
 



Trasop skoles visjon 

Vi ønsker at Trasop skole skal være: 
•  En skole som gir meningsfull læring 
•  En skole hvor alle føler trygghet og tilhørighet 
•  En skole hvor alle viser respekt og toleranse for 

hverandre 
•  En skole som legger vekt på et godt og 

konstruktivt samarbeid skole/hjem 



PALS  

Det at Trasop skole er en PALS-skole betyr at: 
- Vi har felles regler for hele skolen når det gjelder 
    hvordan vi elever skal oppføre oss. 
- Alle elever har fått opplæring i PALS-reglene, og vi  
   har øvd på alle reglene. 
-  Vi har felles Ukas-PALS  





Elevråd 
•  Elevrådet på Trasop skole jobber for å skape et godt 

sosialt fellesskap, bidra til et godt læringsmiljø og gode 
arbeidsforhold for alle elever ved skolen.  

•  I elevrådet har elevene mulighet til å påvirke sin egen 
skolehverdag. Elevrådet skal snakke for alle elevene på 
skolen. Elever som er med i elevrådet har ansvar for å ta 
viktige saker fra klassen sin, til elevrådet og videre til 
skoleledelsen. 

•  I elevrådet lærer de god møtekultur, og de lærer å 
snakke høyt og tydelig i en forsamling. 

•  I elevrådet jobber de også med trivselsfremmende tiltak 
som for eksempel: kanonballturnering, 
hoppetaukonkurranser og tegnekonkurranser.  



  ELEV-AMG 
Trasop skole har en egen AMG-gruppe 
(arbeidsmiljøgruppe) for elevene. Gruppa 
består av representanter for 5. - 7. trinn og 
ledes av skolens sosiallærer. Gruppa har møte 
hver måned. Elevenes rettigheter i forhold til 
opplæringsloven og elevenes plikter i forhold 
til eget arbeidsmiljø, er gruppas hovedfokus. 
 
Representantene fra Elev-AMG kan møte i 
skolens AMU-utvalg i saker hvor dette er 
naturlig. 



Derfor trives vi på Trasop: 
- Vi lærer å lese, skrive og regne på spennende måter. 
- Vi har mange venner å være sammen med.  Vi bryr oss om hverandre. 
- Vi har god arbeidsro i timene. 
- Vi har stor plass å leke på i friminuttene. 
- På Trasop leker vi fint med hverandre. 
- Vi har flinke og hyggelige voksne rundt oss. 
- Morsomme leker på AKS. 
- Vi lærer mye på skolen. 
- Vi har morsomme gymtimer i gymsalen. 
- Vi har en fin skog å leke i. 
- Vi får lov til å være på fotballbanen. 
- Vi kjeder oss aldri i friminuttene.  
- Alle er hyggelige! 
- Vi har mye fint utstyr, f.eks. baller, hoppetau, bøker på biblioteket,  

- Vi har fine klasserom. 
 





 
 
 
 

Takk for at dere er 
kommet på besøk hit til 

oss på Trasop skole. 
 


