
  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 18 – 2017             Basen for 3. og 4. trinn  

 
           
 
Informasjon: Onsdag 3.mai kl.16.15 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. 
Pr dags dato (28.04) har 34 % svart på brukerundersøkelsen. Vi har et sterkt ønske om å bli den skolen i Søndre 
Nordstrand med høyest deltakelse på denne undersøkelsen, så vi håper så mange av dere kan sette av litt tid til denne. 
Denne brukerundersøkelsen vil være tilgjengelig på syv språk og under vårfesten vil vi ha tolker tilstede på språkene: 
arabisk, urdu og somali. Vi mangler også en god del tilbakemeldinger om hvem deltar på denne festen. Merk at INGEN 
Aks-elever blir sendt hjem 3. mai med mindre dere har sendt en melding om at ditt barn ikke kan delta på vårfesten. Vi 
krysser ut elever når foreldre henter barna sine (må hentes før 16.30 denne dagen da underholdningen starter 16.30). 
 

VIKTIG MELDING: Fra om med uke 16, er elvene på fredager i bygg 1 etter kl. 16.20.  
 

 
 

Mandag 01.05   1.mai – AKS er stengt 

Tirsdag 02.05 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ 
TIRSDAG 
 

 

 
Kunst, kultur og kreativitet 

Forbredelser til Vårfest 
 
13.15 – 15.45: Forberedelser til Vårfest 
 
 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe 

Onsdag 03.05 
TUR 

 
AKS-måltid:  
Brødmåltid 
 

 

 

 
             VÅRFEST 

 
13.15 – 15.45: Forberedelser til Vårfest 
 
 
 
16.15-18.15: VÅRFEST! 

Torsdag 04.05 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ 
TORSDAG 
 
 

 

 
Læringsstøttene aktiviteter 
innen tekst og matte 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 5, kursdag 1 
Meny: Fisk med lure grønnsaker 
Fokus på smaksopplevelser, kjøkkenrutiner og kjøkkenhygiene 
 

 
14.45 – 15.45: 

4.trinn: Russetid Konstruksjonslek og spill 

 
 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe  

Fredag 05.05 
 
AKS-måltid: 
Knekkebrød/ 
Havregryn 

 

 
Valgaktiviteter 

13.30 – 15.00: 4. trinns klubben: Russeknuter 
 

 
14.30 – 15.45: FILM DAG PÅ AKS 
 
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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