
  Seterbråten 

TELEFON  954 03 522. Telefontid: Kl. 11.30 -13.00 og kl. 15.45 – 16.45.         NØDTELEFON kl. 13.00 – 15.45: 953 07 556 

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 18 - 2018 
 

UKAS SOSIALE MÅL: "Jeg kan si hyggelige ting til andre, ellers er jeg stille".  
Vi skal øve oss på målet under måltidene, si hyggelige ting til de vi sitter på bord sammen med. 
 
LEKSEGRUPPE PÅ AKS PÅ MANDAGER: Hvis elver ikke skal delta på leksegruppa, må foresatte sende en melding 
om dette til AKS på e-post: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no         
 
BRUKERUNDERSØKELSEN: Tusen takk for alle som har svart på undersøkelsen. Deres svar hjelper oss, i vår 
utvikling av Aktivitetsskolen, til beste for deres barn. Vi hadde lav svarprosent i uke 16 - 36 %, men økte til 62 % 
torsdag 26.04. Fredag 27.04 er siste dagen man kan svare på spørreundersøkelsen– klarer vi å slå rekorden fra 2017? 
 

Mandag 23.04 
 
AKS-måltid 
Varm mat 
 
 
 
 

 

Fysisk aktivitet og lek 

  

14.00 – 14.30: Leksegrupper på AKS 
 

14.40: AKS-måltid 
 

15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet i gymsal - samarbeidsaktiviteter 
- Kort-stafett 
- Tjukkas-stafett 
 

16.00: Data-spill på NRK Super 
Tirsdag 01.05 
 

 

 

 
 

 

1. MAI 
 
      Arbeidernes internasjonale dag 
        
                         FRIDAG 

Onsdag 25.04 

 
AKS-måltid: 
Trollgrøt og 
trollhår 

 

 
TROLLFEST I SKOGEN 

 

 Fødselsdagsfeiring for april-elever 
 

TROLLFEST I SKOGEN kl. 13.30 – 15.30     
Elevene kan kle seg ut som troll. Ta med tøy som er fillete/ 
ødelagt. 
                   
15.40 – 16.30: FOTBALLKURS og FOTOKURS 

Torsdag 19.04 
 
MATPAKKEDAG 
 
HUSK  
AKS-MATPAKKE  
 

 

 
Læringsprogrammer på data 

13.30: IKT-aktivitet på datarommet om brøk:  
Vi spille spill med brøkoppgaver. 
Dataprogrammer: regnemester.cdu.no, 123skole.no  
eller salaby.no 
 

14.00: Matpakkemåltid 
 

14.30: Orientering: Vi bruker kart og leter etter 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. 
 

 

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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