
  Seterbråten 

TELEFON  954 03 522. Telefontid: 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 46 – 2017             Basen for 3 og 4. trinn            

ÅKS-julemesse torsdag 14. desember kl. 16.00 – 17.30. Vi inviterer foresatte og søsken til førjulsstund på 
AKS med pepperkaker og gløgg. Det blir underholdning og salgsboder. Sett av datoen. 
 

Ukas sosiale mål: Vi leker sammen gutter og jenter 
Vi tilrettelegger for samarbeidsaktiviteter mellom gutter og jenter. 
 

Gjenglemt tøy – tøy kastes onsdag 15.11 – kom om hent!: I uke 46 er gjenglemt tøy fra skole og AKS til 
utstilling på kantina i bygg 3 mandag og tirsdag kl. 7.30 – 16.30. Tøy som da ligger igjen onsdag morgen, 
blir kastet. Så benytt denne sjansen til å får med hjem tøy som er gjenglemt. 
 

Mandag 13.11 
 
AKS-måltid: 
Varm mat 

 

 
Fysisk aktivitet og lek 

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

15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet og samarbeid  
- Oppvarming: Ambulanseleken 
- A-ball med substantiv og dele mengde i like store deler 
- Amerikansk kanonball     

Tirsdag 14.11 
 

MATPAKKEDAG 
HUSK  
AKS- MATPAKKE    

 
 

 

 
Læringsstøttende aktiviteter 

Elevenes egne lekeprosjekter ute  
Matpakkemåltid 
 

14.45 – 15.30: Læringsstøttende aktiviteter smågrupper: 
Å tenke sammen, lære av hverandre, dele tanker og ideer 
- Substantivjakt, lage sirkelkart med substantiv 
- Aktivitet med ukas ord og begreper 
 

 15.30 – 16.20 KURS: Sjakk-kurs, kunstnerspirer og  
Natur- og miljøforskere 

Onsdag 15.11 

 
AKS-måltid 
 

 

 
Kunst, kultur og kreativitet 

13.30 – 16.00:Mat og helse – Kokkekurs Gruppe 1, dag 4 
Meny: Vegetar-pizzasnurr og dessert 
 

13.15: Elevenes egne lekeprosjekter ute 
14.15: Aks-måltid 
14.45 – 15.30:  
 -  Formingsverksted  
 -  Kva vet vi om norske dyr?     
 

15.30 – 16.20: Fotballkurs og fotokurs 
Torsdag 16.11 
 
MATPAKKEDAG 
HUSK  
AKS-MATPAKKE  
 

 

 
Læringsstøttende aktiviteter 

13.30: IKT på datarommet 
- Vi finner opplysninger om fotosyntesen. Samarbeide to og to 
- Læringsspill innen matematikk, eller tekst og skriving 
 

14.30: Matpakkemåltid 
15.00: Elevenes egne lekeprosjekter inne eller ute 
 

15.30 – 16.20 KURS: Drama/teaterkurs og strikkekurs 

Fredag 17.11 
 
AKS-måltid 
 
 
 

 

 

Super-fredag 
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/hipphoppkurs 
Vi tar forbehold om endringer av innhold, noe vi i minst mulig grad ønsker å gjøre. 
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