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 TROLLSKOGEN UKE 17 - 2018 
 

Ukas sosiale mål: "Jeg kan snakke med rolig stemme".  
 
Takk for stort fremmøte på vår Foreldresuppe/aktivitetsdag torsdag 19. april             
 
BRUKERUNDERSØKENSEN OM AKS-TILBUSET: gjennomføres i perioden 17. – 27. april.  
Det er få foresatte som har svart på AKS-undersøkelsen til nå - svarprosenten her på AKS Seterbråten er kun 36 %, - 
vi hadde håpet få bedre respons. Torsdag 26.04 får dere igjen en SMS/e-post med direkte link til undersøkelsen. VI 
BER OM AT ALLE SVARE PÅ UNDERSØKELSEN INNEN FREDAG 27.04.18. 

Vi har datamaskiner på skolen som du kan låne. 
 

Mandag 23.04 
 
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 
- Matte-stafett 
- Hjørne stikkball 

Tirsdag 24.04 
 

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 25.04 

 
AKS-måltid 
 

 

 
Læringsstøttene aktiviteter 

 

13.15: Utelek 
 

14.00: AKS-måltid: Meny: brød 
 

14.30 – 15.30: Lagkonkurranse i dart med erteposer 
      Vi kombinerer lek og hoderegning med forskjellige  
      regne strategier. 
      Samarbeid og samspill, konsentrasjon og treff-ferdigheter 
                        
15.40 – 16.30: FOTBALLKURS og FOTOKURS 

Torsdag 19.04 
 
MATPAKKEDAG 
 
HUSK  
AKS-MATPAKKE  
 

 

 
Data 

13.30: IKT-aktivitet på datarommet om klokka:  
Vi plasserer minutter og kvarter på klokka. 
Dataprogrammer: regnemester.cdu.no, 123skole.no  
eller salaby.no 
 

14.00: Matpakkemåltid 
 

KIMS lek med ukas ord og begreper 
 

15.30 – 16.30: SJAKK-KURS OG TEATERKURS 
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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Hjelp oss å få en bedre svarprosent.  

Kun 4 AKS har lavere respons fra foresatte enn oss på Seterbråten, i hele Oslo. 

 
 

Alle foresatte med barn på 1.-4.trinn inviteres til å delta i 
brukerundersøkelsen for å gi viktige tilbakemeldinger på tilbudet i 
AKS.   

Lenken til undersøkelsen finner du på 
https://aks.vardehartmark.no/aks/ 

 
 

 

Tema: Brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet i Oslo (AKS) 
 
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. 
 
Du kan gjennomføre undersøkelsen ved å gå inn på følgende webside: https://aks.vardehartmark.no/aks/ 
 
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 deg og dine barn. 
 
UDE er også interessert i tilbakemeldinger fra foresatte som ikke har barn i AKS, og hva du mener om hvordan 
tilbudet kan forbedres.  
 
PRAKTISK GJENNOMFØRING 

 Undersøkelsen gjøres tilgjengelig tirsdag, 17. april, og vil vare i ti dager t.o.m. fredag, 27. april, kl. 23:59. 
 

 Undersøkelsen er elektronisk. Det vil si at du bruker en PC eller smarttelefon med Internett-tilgang for å 
besvare undersøkelsen. 

 

 Undersøkelsen er oversatt til 7 forskjellige språk, i tillegg til norsk: Engelsk, somali, urdu, polsk, arabisk, 
tyrkisk, vietnamesisk.  

 

 For foresatte som har barn i AKS vil det ta ca. 15 minutter å gjennomføre undersøkelsen. 
 

 For foresatte som ikke har barn i AKS vil det ta ca. 5 minutter. 
 

 

  
 

 
  

 

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

