
  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 35 – 2017             Basen for 3 og 4. trinn            

4. – TRINNS- KLUBB på fredager kl. 13.15 – ca. 15.30. Nå er de "mastershefer" og lager mat til seg selv. 
Vi anbefaler at alle 4. trinns elevene kommer denne dagen på AKS. 
 

LEKSEHJELP FOR 4. TRINN: er i klasserommene i skolens regi mandag og tirsdag, se timeplan 
LEKSEGRUPPER FOR 3. TRINN: er i klasserommene mandag for alle og på AKS på onsdag. 
 

Vennskap og sosialisering mellom elever i 3. trinn og 4. trinn har vi fokus på i uke i uke 35 – 36 har vi 
fokus på gruppesosialisering, vennskapsbygging mellom elever i 3. og 4. trinn, og innøving av gode rutiner 
og vaner. 
KURS: I uke 36 starter vi opp med kurs tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 15.30 – 16.15/16.30.  
 

Mandag 28.08 
 
AKS-måltid 
Varm mat 

 

 

14.00 – 14.40: Leksegruppe for 3. trinn i klasserommet 
 
14.45: AKS-måltid 
 
15.15 – 16.15: Fysisk aktivitet i gymsal, med fokus på 
samarbeidsaktiviteter, sosialisering og vennskap 

Tirsdag 29.08 
 
MATPAKKEDAG 
HUSK EGEN 
MATPAKKE    

 
 

 

 

 
Matpakkemåltid etter skoletid 
Barnemøte 
 
14.30: Barnekulturlek og fotball-trening ute 
 
15.30 – 16.15: Brettspill og konstruksjonslek 

Onsdag 30.08 

 
AKS-måltid: 
Brød 

 

 

13.15: Utelek eller leksegruppe på AKS 
 

14.15: AKS-måltid 
 

14.45 – 16.00: Vi sjekker bilene på parkeringsplassen. 
Samarbeidsaktivitet med fokus på spørreord og 
innsamling av opplysninger til bruk i statistikk 
 

Gruppene velger hvordan de vil synliggjøre sin 
innsamlede data, og jobber i smågrupper med dette. 

Torsdag 31.08 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE    
 

Ta med 
drikkeflaske 
 

 

 

13.15 – 15.30 TUR I GRØNNLIÅSEN 
Samarbeidsleker med fokus på vennskap og 
sosialisering. 
Vi spiser matpakke på tur. Ta med drikkeflaske. 
Vi registrerer for å lage statistikk 
 

15.30 – 16.15: Data-spill på NRK Super o.l.  

Fredag 01.09 
 
AKS-måltid: 
Knekkebrød/ 
brød 

 

 
 

4 trinn: 13.15 – 15.15:  
4. trinns-klubben: MASTERSHEF 
Matlaging på skole-kjøkkenet 
 

3. trinn: 
13.15 – 14.00: Fysisk aktivitet og lek ute 
14.00: AKS-måltid 
14.30 – 16.00: Valgaktiviteter 

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