
  Seterbråten 

TELEFON  954 03 522. Telefontid: kl. 7.30 - 08.15, Kl. 11.30 -13.00 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. 13.00 på SMS-telefon. NØDTELEFON kl. 13.00 – 15.45: 953 07 556 

E-post til AKS-leder/leder for Trollskogen: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no 

 

 

TROLLSKOGEN UKE 43 – 2017             Basen for 3 og 4. trinn            

Ny portal: Oslo kommune har laget en ny portal hvor foresatte fra nå av skal elektronisk søke om AKS-
plass, endre type plass eller si opp AKS-plassen. Til orientering: det er en måneds skriftlig oppsigelse av 
AKS-plass, fra den siste i måneden. Dette gjelder også ved skolebytte, og endring av type plass.  
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/ 
 

 

Elever som har fridag på onsdager: -kan være på AKS denne dagen til 15.45. Send SMS og gi beskjed. 
Faglig fokus: Multiplikasjon, lesetrening, kommunikasjon og samhandling 
Sosialt har vi fokus på: Vi skal samarbeide og hjelpe hverandre 
 

Mandag 23.10 
 
AKS-måltid: 
Fiskekake-
hamburgere 

 

 
Fysisk aktivitet og lek 

14.00 – 14.30: Leksegrupper for 3. og 4. trinn 
14.40: AKS-måltid 
 

15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet:  
         - Hjørnefotball 
         - Fysisk aktivitet og multiplikasjon 
         - Barnekulturlek med fokus på samarbeid 
16.00: Stille-lesing 

Tirsdag 24.10 
 

MATPAKKEDAG 
HUSK  
AKS- MATPAKKE    

 
 

 

 
Læringsstøttende aktiviteter 

Matpakkemåltid etter skoletid 
 

14.40 – 15.30: Læringsstøttende aktiviteter: 
- Mattemoro med multiplikasjons-aktiviteter 
- Lesing med en hensikt, lese om FN og barnekonvensjonen 
 
 15.30 – 16.20 KURS: Håndballkurs og kunstnerspirer 

Onsdag 25.10 

 
AKS-måltid: 
Mat fra 
forskjellige 
verdensdeler 

 

 
 

TEMAFEST 

Høstens største fest på AKS: Fødselsdagfeiring for elever født 
i oktober. Temafest for hele AKS kl. 13.30 – 15.45. 
 

Til sammen er vi hele verden 
 

Vi er en flerkulturel AKS, og det feirer vi i forbindelse med FM-
dagen 24.10. Vi "reiser" fra verdensdel til verdensdel i en løype 
fra hus til hus på skolen. Vi smaker mat fra forskjellige 
verdens-deler, og lærer og opplever ting fra verdensdelene. 
Elever kan derfor ikke hentes før kl. 15.45 denne dagen. 
 

Avlyst i dag: Kokkekurs, Fotballkurs, Fotokurs, leksegruppe 

Torsdag 26.10 
 
MATPAKKEDAG 
HUSK AKS-
MATPAKKE OG 
DRIKKEFLASKE 
PÅ TUR 

 

 
Natur, teknikk og miljø 

13.15 – 15.30: TURDAG 

Kort høsttur i Grønliåsen – samarbeidsaktiviteter og 
friluftsglede 
 

15.30: Øve på ukas norske og engelske ord, og begreper 
 

15.30 – 16.20 KURS: Drama/teaterkurs og strikkekurs 

Fredag 27.10 
 
AKS-måltid 
 
 
 

 

Valgaktiviteter 

4 trinn: 13.30 – 15.00:  
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: SUPER-FREDAG med valgaktiviteter 
 

15.00 – 16.00 KURS: Breakdance/hipphopkurs 
Vi tar forbehold om endringer av innhold, noe vi i minst mulig grad ønsker å gjøre. 
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