
  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 24 – 2017              Basen for 3. og 4. trinn            

"En drømmedag på AKS"  
Mandag 19. juni kl. 13.30 – 15.45 har AKS sommerfest for å feier elever som er født i juni og juli. Det blir 
en eventyrdag med mange overraskelser, så vi anbefaler at elever ikke har fri den dagen. 
Sommeren 2017: Siste skoledag er torsdag 22. juni. AKS er heldagsåpent fra og med fredag 23. – fredag 
30 juni, og fra og med tirsdag 1. – fredag 16. august. 
Oppsigelsesfristen på AKS er en måned: AKS-elever som skal slutte i august, må si opp plassen senest 
31. mai, da juli er betalingsfri og stengt, og faktureringen for august skjer første uke i juni. 
Ukas faglige fokus er: Vi har fokus på å forberede skuespill til AKS drømmedag 
Ukas sosiale mål: Vi samarbeider om å nå felles mål  

 

Mandag 12.06 
 
AKS-måltid  
varmmat 

 
  
Kunst,kultur og kreativitet     

14.30 – 15.30 
              Prinsessa som ingen kunne imponere 

                                   
15.15-15.45 
Boksen Går 

Tirsdag   
13.06 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ TIRSDAG 

 

 
  
Kunst,kultur og kreativitet     

14.30 – 15.15 
              Prinsessa som ingen kunne imponere 

                                   
15.15-15.45: 
Hinderløype i gymsalen 

Onsdag 14.06 
 

AKS-måltid:  
Brød 
 

 
 
Kunst,kultur og kreativitet 

14.30 – 15.30 
              Prinsessa som ingen kunne imponere 

                                   
 
15.30:IKT: Læringsstøttende spill på Moava 

Torsdag 15.06 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ TORSDAG 

 

 

 
Fysisk aktivitet og lek 

  
13.15 – 15.45  
TURDAG TIL MEKLENBORG 
Fysisk aktivitet med ball-lek og barnekulturlek 
Sporløype med sprettord og draord 

 

Fredag 16.06 
 
 
AKS-måltid  
og 
matpakkemåltid       

 

Fysisk aktivitet og lek  
Kunst,kultur og kreativitet     

14.30 – 15.30 
              Prinsessa som ingen kunne imponere 

                                   
                                     -Forming 
                                  -Konstruksjonslek 

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


