
  Seterbråten 

 

 

TELEFON  954 03 522. Telefontid: kl. 7.30 - 08.15, Kl. 11.30 -12.30 og kl. 15.45 – 16.45. 

Lydløs SMS-telefon resten av dagen. 

Alle meldinger som gjelder til og med kl. 15.45, må meldes senest kl. 12.30 på SMS-telefon. 

NØDTELEFON kl. 13.00 – 15.45: 953 07 556 

 

 

 

 

TROLLSKOGEN UKE 1 – 2017 
 

Basen for 3. og 4. trinn         

Godt nytt år til store og små! Velkommen tilbake igjen etter en velfortjent ferie!  
 

-Ukas sosiale mål: Jeg kan bygge vennskap med andre enn de jeg går i klassen med 
 

-Ukas faglige fokus: I matematikk jobber vi med divisjon. I norsk jobber vi med spørreord og ukas ord og 
begreper  
 

-Nytt kokkekurs uke 1 - 4, gruppe 2: Naima, Julian, Rayyan og Paule 
 

-Leksegruppe: Vi har ny påmelding for deltakelse i leksegruppe for vinteren 2017, 1 – 4 dager i uka. Dager 
man er påmeldt på en leksegruppe, kan elever hentes eller gå hjem først etter kl. 16.15. 
 

- Gå hjem skjema: Hvis elever skal delta på leksegrupper, er det kanskje noen som trenger nye avtaler for 
gå hjem tider, derfor deles nytt skjema ut. 
 

Mandag 02.01 
 
AKS-måltid 

           
  Natur, teknikk og miljø 

JULE–AKS for påmeldte elever 
 

11.00 – 14.00: TUR I GRØNLIÅSEN 
Barnekulturleker i kupert terreng 

Tirsdag 03.01 
 
 
Matpakkedag 
  

  Fysisk aktivitet og lek 

14.45 – 15.45: Fysisk aktivitet og mattemoro i gymsalen. 
Læringsstøttende aktiviteter med divisjon 

 
13.15 – 14.15: Leksegrupper 

Onsdag 04.01 
 
 
AKS-måltid:  
Varm mat 

      
  
Kunst, kultur og kreativitet 

14.45–15.45: Prosjektarbeid 
 

Tema: Vinteraktiviteter med og uten snø. Tverrfaglig prosjekt- 
arbeid med lek, tekst, skriving, forming og matte. 
 

15.30 - 16.00/16.30: IKT: Øve på å skrive på data. 
            Ukas begreper og øvingsord på data  

Torsdag 04.01 
 
 
 
Matpakkedag 
 
 

        
  Lekser og fordypning  
          Mat og helse  

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 2, kursdag 1 
Meny. Fruktsalat Tema: Kjøkkenhygiene og arbeidsoppgaver 
 

14.45 - 15.45 Læringsstøttene aktivitet: Spørreord med 
gåter 
 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 
Fredag 05.01 
 
 
AKS-måltid: 
Brød/knekkebrød 

   
   Fysisk aktivitet og lek  
Kunst, kultur og kreativitet 

14.30 – 15.00: 4. trinns klubben 
 

14.30 – 15.30 Valgaktiviteter: 
- Dans "Just Dance" 
- Spill  
- Forming  

15.15 – 16.00 Gymsal: grunnleggende håndballtrening.  

 


