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 TROLLSKOGEN UKE 21 - 2018 
 

Ukas sosiale mål: "Jeg kan si fra til en voksen for å hjelpe andre".  
 

SOMMERKURS – NY PÅMELDING FOR KURS UKE 21 – 24 PÅ ETTERMIDDAGEN. Det er nye kurs tirsdag, onsdag 
og torsdag. Fotballkurset er på Meklenborg, gressbanen nærmest AKS – elevene sluttet AKS-dagen der.  
Elever som ikke deltar på kurs, har forskjellige barnekulturleker. 
 

Viktig melding: 
- Elever som ikke skal på AKS på morgenen, skal ikke komme til skolen før kl. 8.15. Nå har det vært nye 

konflikter ute. 
- AKS må få beskjed senest kl. 13.00, for alle beskjeder som gjelder til og med kl. 15.45. 
- Oppsigelser og endring av plass må nå gjøres elektronisk i portalen til Oslo kommune, Utdanningsetaten, 

Aktivitetsskolen 

- AKS er stengt i sommer fra og med 1. juli, til og med 31. juli. 
 

Mandag 21.05 
 
 
 
 
 

 

2. pinsedag 
 

FRIDAG 

 

Tirsdag 22.05 
 

MATPAKKEDAG 
 
HUSK  
AKS- MATPAKKE    

 
 

 

 
Tenkenøkkel-dag 

13.30: Elevenes egne lekeprosjekter ute  
 

14.15: Matpakkemåltid. 
 

14.45 – 15.30: Samarbeid i grupper 
- Tenkenøkler og tenkevaner  
   

15.30 – 16.30: BASKETBALLKURS OG FOTOKURS 

Onsdag 23.05 

 
AKS-måltid 
 

 

 
Læringsstøttene aktiviteter 

13.30 – 16.00: Mat og helse: Kokkekurs, kursdag 2 
Meny: Fiskegrateng  
 

13.15: Utelek 
 

14.00: AKS-måltid: Meny: brød/knekkebrød 
 

14.30 – 15.20: Orientering og quiz, spørsmål om ukas ord og 
begreper, og å finne nøkkelord i en tekst  
                        
15.30 – 16.30: - FOTBALLKURS  PÅ MEKLENBORG 
                        - SKOGSFORSKERKURS 

Torsdag 24.05 
 
MATPAKKEDAG 
 
HUSK  
AKS-MATPAKKE  
 

 

 
Data 

13.15: Etter tur med skolen er det utelek og matpakkemåltid 
 

14.45 – 15.30: IKT-aktivitet på datarommet om penger:  
Vi har dataoppgaver med penger, addisjon og subtraksjon med 
og uten veksel på www.regnemester.cdu.no, 123skole.no  
eller www.salaby.no 
 

15.30 – 16.30: FORMINGSKURS OG TEATERKURS 
Fredag 25.05 
 
AKS-måltid 

 
 

 

 
Valgaktiviteter 

 

Superfredag med valgaktiviteter 
 

13.15 – 14.00: Utelek/innelek 
 

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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