
  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 25 – 2017                       Basen for 3. og 4. trinn            

Sommer-AKS; Se program og påmeldingsskjema på skolen hjemmeside. 
Siste frist for påmelding til deltakelse på Sommer-AKS er tirsdag 20. juni kl. 8.30. Påmelding kan leveres 
på morgenåpningen i bygg 1, eller melding på e-post: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no. 
 

Elevenes AKS-garderober må ryddes før sommerferien: Vi ber foresatte rydde garderobeplassen 
tirsdag 20 juni under sommerfesten, hvis barnet ikke skal på Sommer-AKS i juni. 
 

Ansatte på Trollskogen takker for dette AKS-året og ønsker alle en riktig god sommerferie. 
 
 

Mandag 19.06 
 
AKS-måltid 
Varm mat 

 

 

 
 

Kunst, kultur og kkreativitet 
 

 

Drømmedag på aks 
Kl. 13.15 – 16.00 

 Fødselsdagsfeiring for juni og juli-elever 

 Fellessamling med eventyr, vi fremfører eventyret 
Prinsessen som ingen kunne imponere 

 Vi spiser kyllingvinger 

 Og kanskje skjer det mye, mye mer???????????? 
 

Tirsdag 20.06 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL AKS 
PÅ TIRSDAG 

 

 

  
 

13.15 – 14.30: Barnekulturlek, ballspill og lek 
 
15.00 – 15.30: Lese-bingo – lystbetont lesing:  
Gruppeaktivitet: Elevene i hver gruppe skal lese 
forskjellige steder, steder som står på bingoarket 
              
 

Onsdag 21.06 
 

AKS-måltid:  
 

 

 

 
 

Fysisk aktivitet og lek 

13.15 – 14.15: Barnekulturlek, ballspill og lek 
 
14.45: Quiz og orientering på skoleområdet sammen 
med 2. trinn 
 
15.30: Dataspill på NRK-super, og lignende 

Torsdag 22.06 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL AKS 
PÅ TORSDAG 

 

 

 
Fysisk aktivitet og lek 

 

Siste skoledag. Elevene kommer kl. 11.30 til AKS. 
 
Lek inne og ute 
 
14.30 – 15.00: Fotballkamp: barna mot de voksne 
 

Fredag 23.06 
 
AKS-måltid 
 
 Sekk med en 
matpakke og 
drikke 

    

 
Fysisk aktivitet og lek 

  

Heldagsåpen SOMMER-AKS kl. 7.30 – 16.30 
 
TUR TIL MEKLENBORG kl. 10.00 – 13.30 
Ball-lek, friidrett og barnekulturleker 
 
(Tilbud til elever som har meldt seg på til Sommer-AKS) 

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

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_ori9u8jUAhXLJZoKHWYxB0IQjRwIBw&url=https://jp.pinterest.com/explore/c-klasse-914136490537/&psig=AFQjCNE7A_3AQEv1Rm6KX69HioaXwK3Txg&ust=1497911990359544
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtourIvMjUAhVkQZoKHeeECXYQjRwIBw&url=https://quizforalle.no/quiz-barn-7-8-ar/&psig=AFQjCNE2p3IMJvdZCjrKTz3tk9ZEpiW4Yg&ust=1497912334272836
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi95czot8jUAhUmQJoKHQf6DxUQjRwIBw&url=http://www.meldal.no/home/category/fotball?start%3D75&psig=AFQjCNEQ5iX5o9sT_JrmIw6Kk5fFSKG87A&ust=1497911092501430

