
 

 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) Uke: 11 - 2019 
Ukas sosiale mål: Jeg skal si hyggelig ting til andre, eller la være å si noe 
Månedens tenkestrategi: TENK SAMMEN! - Samarbeid! Kunne jobbe/leke sammen med 
andre og lære av hverandre i lek og aktiviteter – teamarbeid. 
 

Prosjekt lesing og regning på AKS: 

I våre aktiviteter er målet å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter innen 
regning, lesing og muntlige ferdigheter.  
Vi jobber med matematikk, begreper og muntlige ferdigheter, gjennom fremtidens 
landsby-prosjekt, brobygging og musikkvideo-prosjekt. 

VÅRKURS UKE 11 - 15: Se kurskatalog sendt i portalen og på skolens hjemmeside, 
Aktivitetsskolen. Det er også våre ukeplanene. Elektronisk påmelding i portalen. 
 

ELEVER MED GRATIS DELTAKELSE PÅ AKS: Mandag til kl. 16.00, tirsdag – fredag til kl. 15.30, 
og til 16.30 den ene dagen i uka de er påmeldt et valgkurs. 
 

VALGAKTIVITETER PÅ FREDAGER: Skal elever hentes før 15.30 på fredager, må AKS får 
beskjed på SMS før 12.30, så elevene ikke blir med i aktiviteter i nærmiljø 
  

Ansatte på Trollskogen: Sara, Star, Mohammed , Yousef B, Yousef Ali, Daniel og Solfrid 

TELEFON: 954 03 522   Telefontid: kl. 11.30 – 12.45 og 15.45 – 16.45 SMS-telefon resten av dagen - SMS leses av 12.30 og fra 15.45. 
VIKTIG: Alle meldinger som gjelder til og med kl. 15.30 må meldes på SMS innen kl. 12.30, da oppdateres dagen krysseliste. 
NØDTELEFON: 953 07 556. (mellom 13.15 – 15.45) AKUTTE BEHOV - viktige ting har oppstått etter kl. 12.45, som må meldes før 15.45. 

 

Mandag 11.03 Tirsdag 12.03 Onsdag 13.03 Torsdag 14.03 Fredag 15.03 

AKS-måltid Matpakkemåltid – ta med matpakke AKS-måltid Matpakkemåltid – ta med matpakke AKS-måltid spises ute i dag 

(Gymsalen er stengt i dag) 
 
14.45 -16.00: Samarbeidsprosjekt 

Byggeprosjekt: Gjøre ferdig 
fremtidens landsby/by 

 
 
 
15.30 – 16.25: KERAMIKK-KURS 

13.30 – 15.30, 3. trinn: 
Byggeprosjekt: Vi setter sammen 

alle delarbeidene til en felles 
landsby 

 
 

13.30 - 15.30: 4. trinns-klubben:  
Master Chef:  
Lære å lage Daniels 
havre-  og 
bananpannekaker. 
 

 15.30 – 16.25: 
SNEKKERKURS, MALEKURS og 
LÆRE NYE UTELEKER-KURS 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

14.30 - 15,30 
TENKENØKKEL-AKTIVITET 

Brobygging: Planlegge og bygge en 
bro av papir og/ eller sugerør i 
samarbeid med andre, som tåler 
en lekebil 

 
 

14.45-15.30: Forskerklubb, gr. 2 
Lage flåte. Hvordan kan vi lage en 
flåte som flyter best? 
 

15.30 – 16.25: VEVEKURS og 
SPILLE SPILL-KLUBB 
  

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

14.30 – 15.30 PROSJEKTARBEID 
Vårens store samarbeidsprosjet  
Elevene arbeider i sine valgte 
prosjektgrupper 

Vi skal lage musikkvideo! 

 

 
 

15.30 – 16.25: FOTBALLKURS og 
FORMINGSKURS 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser  
 

18.00: AKS-overnatting for 4. trinn 

13.30 – 15.30 
Kokkekurs, dag 1  
Lage fruktsalat 
 
 
14.30 – 15.30 
VALGAKTIVITETER 
Felles valgaktiviteter i nærmiljø for 
1. – 4. trinn 

 
GOD HELG! 
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