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 TROLLSKOGEN UKE 20 - 2018 

ONSDAG 16. MAI: Temafest på AKS for å feire elever som har fødselsdag i mai. Vi anmoder om at elever ikke 
hentes under festen (kl. 13.30 – 15.30) 
 
TILBUD OM NYE ETTERMIDDAGSKURS UKE 21 - 24: Vårkursene ble avsluttet i uke 19. Det kommer tilbud om 4 
ukers sommerkurs på ettermiddagene, uke 21 – 24. 
 
UKAS SOSIALE MÅL: "Jeg kan ta hensyn til andre ".  
Vi skal øve til å ta hensyn til hverandre i lek, under måltidene og i de organiserte aktivitetene. Vi skal snakke om hav 
det betyr å ta hensyn til andre ved hjelp av sirkelkart. 
 
 

Mandag 14.05 
 
AKS-måltid 
Varm mat 
 
 
 
 

 

Fysisk aktivitet og lek 

  

14.00 – 14.30: Leksegrupper på AKS 
 

14.30: AKS-måltid 
           Vi snakker om ukas mål og bruker sirkelkart om  
           begreper "å ta hensyn til andre" 
 

15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet i gymsal med fokus på 
trening av samarbeidsferdigheter og ballferdigheter 
- Stafett og håndball 
 

16.00: Data-spill på NRK Super 
Tirsdag 15.05 
 
Matpakkemåltid 
 

 

 

 
Læringsstøttene aktiviteter 

13.30: Elevenes egne lekeprosjekter ute  
 

14.00: Matpakkemåltid. 
 

14.30: Sang-samling. Vi synger 17. mai-sanger 
 

 14.45 – 15.30: Quiz på Smart Board om 17. mai og 
grunnloven. Lagkonkurranse  

Onsdag 16.05 

 
AKS-måltid: 
 

 

 
Temafest: 17. mai 

 

Fødselsdagsfeiring for elever som ha fødselsdag i mai 
 

Temafest: 17. mai     kl. 13.30 – 15.30 
 
Vi har tradisjonelle 17. mai-leker 

Torsdag 17.05 
 
 

 

 

 

 

            17. mai  

Fredag 18.05 
 
Matpakke  
 
AKS-måltid på 
ettermiddagen 

 
 

 

 
Valgaktiviteter 

 

Superfredag med valgaktiviteter 
 
13.15 – 14.00: Elevenes egne lekeprosjekter 
 

14.30 – 15.30: Valgaktiviteter 
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. 
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