
  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 36 – 2017             Basen for 3 og 4. trinn            

KURS: Kursstart er utsatt til uke 37. AKS gir tilbud om kurs til 2. – 4.trinn tirsdag, onsdag og torsdag,  
kl. 15.30 – 16.15/16.30. Påmelding til kurs skjer i uke 36. Det er frivillig å meldes seg på kurs. 
 

Mandag 11. september er det skolefri: Barnekultur–dag på AKS - Fest på Meklenborg kl. 12.15 – 15.30 (TUR). 
AKS har tilbud til elever med heltidsplass kl. 7.30 – 16.45, og deltidsplass kl. 12.00 – 15.30.  
 

Onsdag 7. september: Vi er invitert til åpningen av kunstprosjektet på Bjørndalsjordet. Ingen henting eller gå hjem 
selv før etter kl. 15.30. Det gjelder også de som har avtale om å gå hjem før. 
 

Henting eller gå hjem: Vi anmoder om at elever ikke hentes eller går hjem før kl. 15.30.  

 

Mandag 04.09 
 
AKS-måltid 
Varm mat 

 

 

14.00 – 14.350: Leksegruppe for 3. trinn i klasserommet 
 

14.40: AKS-måltid: Pasta med grønnsaker 
 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet: Trene ballferdigheter 
         - I gymsalen: Håndball 
         - Ute ved bygg 1: Basketball 

Tirsdag 05.09 
 
MATPAKKEDAG 
HUSK EGEN 
MATPAKKE    

 
 

 

 

 

Matpakkemåltid etter skoletid 
 

14.30 – 16.00: Stasjonsaktiviteter 
 - Barnekulturlek – Fokus på vennskap og samarbeid 
 - Fysisk aktivitet med matematikk 
 - Brettspill med fokus på samarbeid, strategi og matematikk 

Onsdag 06.09 

 
AKS-måltid: 
Brød 

 

 

13.15: Enkelt AKS-måltid 
 

13.45 – 15.15: TUR TIL BJØRNDALSJORDET 
Trollskogen er invitert til å delta på den offisiell åpningen av 
kunstprosjektet på Bjørndalsjordet. 
 
Etter turen: Være journalist og lage pressemelding på Word, 
eller tegne fra åpningen av kunstprosjektet.  
 

Torsdag 07.09 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE    
 

 

 

 
 

13.15 – 14.00: Utelek 
 
14.30 – 15.30:  
Temadag om valg, demokrati og rettferdighet. 
Vi skal snakke om hvordan et valg foregår, og gjennomføre et 
AKS-valg.  
Hva betyr ordet rettferdig, og ble resultatet av valget 
rettferdig? 
 

15.30: Lek inne eller ute 
Fredag 08.09 
 
AKS-måltid: 
 

 

 

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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Avtale om bruken av halvtidsplass ved Aktivitetsskolen Seterbråten  2017-2018 
3. og 4. trinn 

 
Det vises til Forskrift om felles vedtekter for Oslo kommunes skolefritidsordninger – (Aktivitetsskolen) - fastsatt av byråden for 

kultur og utdanning og sist revidert 05.11.2008.  

 

Driftsstyret ved Seterbråten skole har fullmakt til å fatte vedtak om hvordan en halvtidsplass ved Aktivitetsskolen Seterbråten skal 

disponeres. En halvtidsplass er 12 timer pr. uke i skoleuker. 

 

Driftsstyret ved Seterbråten skole har fattet vedtak om at eleven med halvtidsplass kan bruke sine 12 timer fordelt på 4 

dager. 

 

Foresatte skal inngå en skriftlig avtale om disponeringen av halvtidsplassen med avdelingsleder for Aktivitetsskolen.  

Avtalt disponering av halvtidsplass eller overgang til heltidsplass kan endres ved ny skriftlig avtale. 

Misbruk av oppholdstiden, er oppsigelsesgrunn. Da gis det en muntlig advarsel, før en skriftlig advarsel.  

 

ÅPNINGSTIDEN PÅ AKTIVITETSSKOLEN SETERBRÅTEN SKOLEÅRET 2017 - 2018 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Morgenåpning 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

3 trinn 14.00 – 16.45 13.30 – 16.45 13.15 – 16.45 13.30 – 16.45 13.15 – 16.45 

4 trinn  13.15 – 16.45 14.30 – 16.45 13.15 – 16.45 13.30 – 16.45 13.15 – 16.45 

 

 

Følgende avtale inngås mellom foresatte og Aktivitetsskolen for 2017-2018:  

 

Barnets fornavn og etternavn:…………………………………….      Fødselsdato:……………                 

 

Vi/jeg vil benytte timene på AKS på følgende 4 dager, hver uke: (før inn klokkeslett) 
AKS-åpningstid MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Morgenåpning 

7.30 – 8.30 

     

Etter skoletid 

 

     

Slutt-tid på AKS, må være samstemt med hente og gå-hjem-selv tider. 
 

Utfylt skjema returneres til avdelingsleder Solfrid Ruud Rekdal eller sendes til: 

Seterbråten skole, Aktivitetsskolen, Bjørnåsveien 126, 1272 OSLO 

 

 

Oslo,         /       2017                                 ……………………………. 

                                                                  Foresattes underskrift 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Fylles ut av Aktivitetsskolen 
Avtalen er gjeldende fra og med dato:       .  

 

Dato      /       2017                                    …………………………………………          
                                   Solfrid Ruud Rekdal 

    Avdelingsleder 

 

Kopi av underskrevet skjema returneres til foresatte, avtalen arkiveres på Seterbråten skole.  

 
 


