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

 

 

 TROLLSKOGEN UKE 16 - 2018 
 

Ukas sosiale mål: "Jeg vil samarbeide med andre".  
Denne uka har vi fokus på samarbeid og samspill mellom elevene. 
                  
FORELDRESUPPE: Vi inviterer til foreldresuppe torsdag 19. april kl. 16.00 -17.30. Se egen invitasjon på side 3. 
Vi trenger tilbakemelding innen tirsdag 17.04, om hvor mange som kommer fra familien. Vi må planlegge matinnkjøpet.  
Elever på Trollskogen skal vise og arrangere tre aktiviteter for dere foresatte. 
Vi trenger hjelp til rydding etterpå, da de ansatte (de fleste) kl. 17.30 må reise til et kveldskurs på Ljan skole. 
 
BRUKERUNDERSØKENSE: I perioden 17. – 27. april gjennomfører Utdanningsetaten en brukerundersøkene om 
AKS-tilbudet. Dere vil få nærmere beskjed på SMS eller på e-post. Vi hadde god svarprosent i 2017 med 72 % 
respons. Klarer vi å få en enda høyere svarprosent i 2018? 

 
 

Mandag 16.04 
 
AKS-måltid 
Varm mat 
 
 
 
 

 

Fysisk aktivitet og lek 

  

14.00 – 14.30: Leksegrupper 
 

14.40: AKS-måltid 
 

15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet i gymsal 
- Samarbeidslek 
- Innebandy 

Tirsdag 17.04 
 

MATPAKKEDAG 
 
HUSK  
AKS- MATPAKKE    

 
 

 

 
Tenkenøkkel-dag 

13.15: Elevenes egne lekeprosjekter ute  
 

14.00: Matpakkemåltid. 
 
14.45 – 15.30: Samarbeid i grupper. 
- Tenkenøkler og tenkevaner med ukas ors og begreper 
- Planlegge og forberede aktiviteter til torsdag 
     

15.30 – 16.30: INNEBANDY, TURNING OG MALE-/TEGNEKURS                         

Onsdag 18.04 

 
AKS-måltid 
 

 

 
Læringsstøttene aktiviteter 

13.30 – 16.00: Mat & helse: Kokkeurs nr 3, kursdag 4 
Meny: Pizza-snurrer 
 

14.00: AKS-måltid 
 

14.30 – 15.30: Trening i samspill og samarbeid 
 - Elev-grupper forbereder aktiviteter til Foreldresuppa 
 

15.40 – 16.30: FOTBALLKURS og FOTOKURS 

Torsdag 19.04 
 
MATPAKKEDAG 
 
HUSK  
AKS-MATPAKKE  
 

 

 
FORELDRESUPPE 

13.30: IKT-aktivitet på datarommet:  
Dataspill med brøk: Vi jobber på: regnemester.cdu.no, 
123skole.no eller på salaby.no 
 

14.15: Matpakkemåltid 
Forberedelser til 
 
16.00 – 17.30: FORELDRESUPPE OG AKTIVITETSDAG. 

Fredag 20.04 
 
AKS-måltid 

 
 

 

 
Valgaktiviteter 

 

Superfredag med valgaktiviteter 
 

14.30 – 15.30: 1. – 4. trinn: Felles valgaktiviteter ute og inne 
Under AKS-måltidet melder elevene seg på den aktiviteten de 
vil delta på. 
 

15.30 – 16.15: Barnekulturleker – ballspill i gymsalen 

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

 

http://www.regnemester.cdu.no/
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INFORMASJON OM ÅRETS BRUKERUNDERSØKELSE AV AKTIVITETSSKOLETILBUDET 
 

Kjære foresatte til elever i 3. og 4. trinn på Seterbråten skole 
 
Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å delta i årets brukerundersøkelse av 
aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt 
foresatte med barn 5.-7-trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta. Hensikten med 
undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. På den måten kan vi få viktige innspill til hvordan 
tilbudet kan videreutvikles til det beste for dere og deres barn. 
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 

NÅR KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN? 

 Undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig tirsdag, 17.april og vil vare i ti dager, t.o.m. fredag, 27. april kl. 

23:59 

AKTIVITETSSKOLEN SETERBRÅTEN INVITERER TIL FORELDRESUPPE MED AKTIVITETER  
TORSDAG 19. APRIL KL. 16.00 – 17.30.  
Vi klargjør noen datamaskiner, så dere får mulighet til å svare på undersøkelsen den dagen.   
Aktivitetene våre beskrives med kort tekst på ukeplan, dessverre kommer ikke hensikten med aktiviteten like 
godt frem i selve ukeplanen. Elever vil derfor vise dere noen læringsstøttene aktiviteter innen matte, tekst og 
skriving, og trening i bruk av sosiale ferdigheter. Elevenes ønske er å få dere foresatte til å delta i aktivitetene. 

 
HVORDAN KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN? 

 Du vil få e-post og en SMS med lenke til undersøkelsen tirsdag, 17. april 

 Du kan svare på mobiltelefon, nettbrett eller PC med internett-tilgang 

 Du kan også klikke deg inn på lenken gjennom skolens nettsider eller direkte på 

https://aks.vardehartmark.no/aks/ 

 Undersøkelsen vil ta ca. 15 minutter å besvare for de som har barn i AKS og ca. 5 minutter for de som 

ikke har barn i AKS 

HVEM GJELDER UNDERSØKELSEN FOR? 

 Alle foresatte med barn 1.-4.trinn. Dette inkluderer også foresatte uten barn i AKS, da vi også ønsker 
deres innspill til hvordan tilbudet kan forbedres. 

 Foresatte 5.-7.trinn med barn i AKS 
 

SPRÅK 

 Undersøkelsen kan besvares på 7 språk, tillegg til norsk. Disse er: Engelsk, arabisk, polsk, somali, tyrkisk, 

urdu og vietnamesisk. 

PERSONVERN 

 Undersøkelsen er anonym og alle svar blir behandlet konfidensielt. Det vil si at din identitet ikke vil 
kunne spores til svarene du avgir. 

 
Vi håper dere vil ta dere tid til å gi deres verdifulle tilbakemelding.  
I 2017 hadde vi på Seterbråten en svarprosent på 72 %, klarer vi å få høyere skår i 2018? 

 
Vennlig hilsen 
Solvor Vasshus     Solfrid Ruud Rekdal 
Rektor                                    Aktivitetsskoleleder 

 

 

 

https://aks.vardehartmark.no/aks/
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Aktivitetsskolen Seterbråten inviterer foresatte til 
 

FORELDRESUPPE OG AKTIVITETSDAG  
 

TORSDAG 19. APRIL 2018 KL. 16.00 – 17.30 
 

Kl. 16.00 – 16.30: Vi serverer suppe 

Kl. 16.30 – 17.20: Aktiviteter for foresatte, elever viser AKS-aktiviteter 
 

Elevene vil vise dere aktiviteter vi gjør innen matte, tekst og skriving, og trening i bruk av sosiale 

ferdigheter, og få dere foresatte til å delta i aktivitetene. 
 

Brukerundersøkelse om AKS: Vi klargjør noen datamaskiner, fint om alle svare på undersøkelsen denne dagen, 

eller hjemme. 
                              

Elever som ikke kan delta, må gå/hentes fra AKS senest kl. 15.45. 

Hjemsending denne dagen er kl. 15.30, kl. 15.45 og kl. 17.25. 
 

AKS må få beskjed senest kl. 12.00: 1. trinn tlf.: 950 81 080,   2. – 4. trinn tlf: 954 03 522 
 

Hvis foresatte ikke kan komme til kl. 16.00, kan eleven være på AKS, men foresatte må  

komme senest til vanlig AKS-stengetid kl. 16.45.  
 

Velkommen! 
Hilsen Ansatte på Tenkeslottet, Askeladden og Trollskogen 

 

KLIPP ……………………………………………………………………. KLIPP 
 

FORRELDRESUPPE TORSDAG 19.04.18 PÅ AKS SETERBRÅTEN KL. 16.00 – 17.30 

 

AKS trenger en tilbakemelding om hvem som kommer og hvor mange fra hver familie, p.g.a. tilberedelse 

av suppe og forberedelse av aktiviteter.  

Vi ber om en tilbakemelding senest tirsdag 17. april 2018, kl. 12.00, på svarlapp eller e-post: 

solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no 
 

Elevens navn: …………………………….          Klasse: ……. 

 

Fra vår familie kommer, antall voksen: ______        Antall barn utenom AKS-eleven: ______ 

 

Vi/jeg kan ikke delta: Barnet skal gå hjem selv kl.________________ 

 

Foresattes underskrift: __________________________ 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix4NTbuaXaAhWDFSwKHYZ-AJ8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.rema.no/suppe/&psig=AOvVaw20fe3n5oXnh0_NRstyOL5G&ust=1523097224226814

