
  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 22 - 2018 

Ukas sosiale mål: "Jeg husker at jeg må holde meg på AKS-området ute".  
Vi har en del 3. trinns elever som har "glemt" hvor vårt uteområde er. Dette vil vi øve på denne uka. 
 

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. 
 

ENDRING AV AKS-PLASS ELLER OPPSIGELSE: Frist for å melde endring av AKS-plass eller å si opp plassen er før 
den 1. måneden før, eks 30. april for juni. Endring av plass eller oppsigelse må skje elektronisk i søknadsportalen til Oslo 
kommune: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/#gref  
 

ENDRING: AKS-elever (2. – 4. trinn) er inne eller ute ved bygg 1 på ettermiddagen kl. 16.25 – 16.45.  
 

Mandag 28.05 
 
AKS-MÅLTID 
Varmt måltid 
 
 
 

 

 

14.00 – 14.30: Leksegruppe for 3. trinn PÅ SKOLEN 
14.30: AKS-måltid 
 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet ute 
- Vi går AKS-grensa (3 trinn trenger å repetere hvor grense går) 
- Vi har slåball (samarbeidsaktivitet, trene ballferdighet og  
  Hurtighet 

Tirsdag 29.05 
 

MATPAKKEDAG 
 
HUSK  
AKS- MATPAKKE    

 
 

 

 
Tenkenøkkel-dag 

13.30: Elevenes egne lekeprosjekter ute og vi går AKS-grensa 
 

14.15: Matpakkemåltid. 
 

14.45 –15.30: Samarbeidsaktiviteter: Tenkenøkler og 

tenkevaner 
-  Lage tre spørsmål som passer til at noen er lei seg, glad eller  
   sint 
-Lag-konkurranse: Alfabetet med sommar-ord 
   

15.30 – 16.25: FOTOKURS 
Onsdag 30.05 

 
AKS-måltid 
 

 

 
Læringsstøttene aktiviteter 

 

13.15: Utelek 
14.00: AKS-måltid: Meny: brød/knekkebrød 
 

14.30 – 15.15: Fysisk aktivitet i AKS-skogen med 30'ern 
Spørsmål om ukas ord og begreper, og ordklassene adjektiv, 
verb og substantiv 
                        
15.30 – 16.25: - FOTBALLKURS  PÅ MEKLENBORG 
                        - SKOGSFORSKERKURS 

Torsdag 31.05 
 
MATPAKKEDAG 
HUSK  
AKS-MATPAKKE 
OG 
DRIKKEFLASKE 
TIL TUR  
 

 

 
Leselyst 

 

13.30 – 15.30: Tur til Bjørnholt bibliotek 
- Elever kan ta med private lånekort og låne bøker med hjem 
- Vi spiser matpakke på tur, husk matpakke og drikkeflaske 
- Vi skal lese bøker og stille oss spørsmål til teksten  
 

15.30 – 16.25: FORMINGSKURS OG TEATERKURS 

Fredag 01.06 
 
AKS-måltid 

 
 

 

 
Valgaktiviteter 

 

Superfredag med valgaktiviteter 
13.15 – 14.00: Utelek/innelek 
 

14.30 – 15.30: 1. – 4. trinn: Felles valgaktiviteter ute og inne i 
bygg 1 og 3. 
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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