
  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 17 – 2017             Basen for 3. og 4. trinn            

Informasjon: Onsdag 3.mai inviterer vi til vårfest her på Aktivitetsskolen i gymsalen ved bygg 3. Det vil bli en 
felles sammenkomst for hele Aktivitetsskolen der elevene skal stå for underholdningen og det vil bli servert 
nydelig fiskesuppe og grønnsaksuppe. Vi minner også om at fristen for å svare på årets brukerundersøkelse 
avsluttes denne dagen (3.mai), og det vil være anledning til å svare på denne undersøkelsen på datarommet 
under vårfesten. Brukerundersøkelsen er for øvrig åpen fra 24.april og vi håper at så mange som mulig setter 
av tid til å svare på denne. Mer informasjon kommer mandag 24.04. 
 
VIKTIG MELDING: Fra om med uke 16, er elvene på fredager i bygg 1 etter kl. 16.20.  
 
Denne uka har AKS fokus på øving til underholdning til vårfesten 

 
- Ukas sosiale mål: Jeg spør de som går alene om de vil være med 

 

 

Mandag 24.04  
AKS-måltid:  
 
Brød/ Knekkebrød 

       
     Barnekultur leker  

14.45-15.45: 
 
«Boksen går» i AKS skogen 
 
Øving til Vårfest «Danse battle»  
 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe 

Tirsdag 25.04 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ 
TIRSDAG 
 

 

 
Fysisk aktivitet og lek 

13.15 – 14.00: Leksegruppe 
 
14.30-14.45: Barnemøte: Samarbeid 
14.45 – 16.00: Øving til vårfest 
-Vitser og gåter 
-Sketsj 
-Triksing med fotball 
 

Onsdag 26.04 
TUR 

 
AKS-måltid:  
Varm mat 
 

 

         
           Bursdagsfest 

Bursdagsfest for elever med bursdag i april 

13.45-15.30 
Trollbursdag i Grønliåsen 
-Kle deg ut som et troll 
-Rebusløype i trollskogen 
-Lag ditt eget troll 
TUR! HUSK PASSENDE KLÆR 
 
15.30 – 16.30: Data: Bruk av ukas ord og begreper, i setninger. 

Torsdag 27.04 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ 
TORSDAG 

    
Læringsstøttene aktiviteter  
Kunst kultur og kreativitet 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 5, kursdag 2 
Meny: Grønnsakssuppe 
Fokus på smaksopplevelser, kjøkkenrutiner og kjøkkenhygiene 
 

14.45 – 15.45: Øving til vårfest 
 
 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe  

Fredag 28.04 
 
AKS-måltid: 
Brød/ Knekkebrød 

 
Valgaktiviteter 

13.30 – 15.00: 4. trinns klubben: Plan for AKS-russefeiringen. 
 

14.30 – 15.30: VALGAKTIVITETER – øve på å ta valg 
- Øving til Vårfest 
- Barnekulturlek i skogen, i nærmiljø - regelleker 
- Just dance 
15.00 – 16.00: Fotballtrening. Husk vannflaske og egnede sko 
 
På fredager går vi fra uke 16 til bygg 1, kl. 16.20. 

Vi tar forbehold om endringer av innhold, noe vi i minst mulig grad ønsker å gjøre. 
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