
  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 23 - 2018 

Ukas sosiale mål: " Jeg kan stille spørsmål som jeg ser passer til andres kropps-språk" 
 

HENTING: Det blir for mange forstyrrelser når elver hentes under de organiserte aktivitetene 
Elever kan derfor ikke hentes i tidsrommet på dagsplan, hvor klokkeslettet er merket med grønn farge. 
 
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. 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 04.06 
 
AKS-MÅLTID 
Varmt måltid 
 
 
 

 

 
Fysisk aktivitet 

14.00 – 14.30: Leksegruppe for 3. trinn på skolen 
14.30: AKS-måltid 
 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet ute: - Slåball 
Vi må forholde oss til lekens regler 
Fokus på samarbeid, hurtighet og treff-ferdighet 

Tirsdag 05.06 
 

MATPAKKEDAG 
 
HUSK  
AKS- MATPAKKE    

 
 

 

 
Tenkenøkkel-dag 

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

14.15: Matpakkemåltid. 
 

14.45 – 15.30: Gruppeaktiviteter: Tema kroppspåk 
- Barnemøte om ukas sosiale mål "Jeg kan stille spørsmål som 
jeg ser passer til andres kropps-språk 
 – Tenkenøkkelaktivitet om kropps-språk 
  

15.30 – 16.25: FOTOKURS og SKOGSFORSKERKURS 
 

Onsdag 06.06 

 
AKS-måltid 
 

 

 
Læringsstøttene aktiviteter 

 

13.15: Elevenes egne lekeprosjekter ute 
 

14.30 – 15.15: Lek og aktiviteter med: 
- ukas ord og begreper:  
- ordklassene adjektiv, verb og substantiv 
 
15.30 – 16.25: - FOTBALLKURS  PÅ MEKLENBORG                    

Torsdag 07.06 
 
MATPAKKEDAG 
HUSK  
AKS-MATPAKKE 
OG 
DRIKKEFLASKE 
TIL TUR  
 

 

 
TURDAG: Fysisk aktivitet 

 

13.30 – 15.30: Tur til Meklenborg 
- Fysisk aktivitet og lek. 
Gjennom aktiviteter øver vi på samarbeid og å registrere andres 
kroppspråk.  
- Vi spiser matpakke på tur: husk turmatpakke og drikkeflaske 
 
15.30 – 16.25: TEATERKURS 

Fredag 08.06 
 
AKS-måltid 

 
 

 

 
Valgaktiviteter 

 

Superfredag med valgaktiviteter 
13.15 – 14.00: Utelek/innelek 
 

14.00: Aks-måltidet 
 

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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