
 

 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) Uke: 12 - 2019 
Ukas sosiale mål: Jeg holder det ryddig på min garderobeplass 
 

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.  
 

Vårkurs uke 11 - 15: Se kurskatalog på skolen hjemmeside, Aktivitetsskolen.  Det er 
fortsatt mulig å melde seg på kurs. Elektronisk påmelding i portalen 

AKS HAR IKKE MER RESERVETØY: Det vi hadde i reservekassa er brukt. AKS har 
ikke lenger tøy til tøyskift. 
 

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 elever 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 18.03 Tirsdag 19.03 Onsdag 20.03 Torsdag 21.03 Fredag 22.03 

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

Rydde på sin garderobeplass 
"Mangler jeg reservetøy eller 
innesko?" 
 

15.00 – 16.00: 
Fysisk aktivitet i gymsal 

 
Vi trener på å 
hoppe tau, trene 
utholdenhet til 
Hoppetau-dagen 

 
 

15.30 – 16.25: KERAMIKK-KURS 

13.30 – 15.30: 3. trinn: 
MATTEMORO 
med terninger 
og samarbeid 
 

 

RAPPKJEFT 
Lek med 
bokstaver og  
begreper 

 

13.30 - 15.30: 4. trinns-klubben:  
 
FORSKERSPIRER 
 
 

  
15.30 – 16.25: SNEKKERKURS og 
LÆRE NYE UTELEKER-KURS 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

14.30 – 15.30:  
TENKENØKKEL-AKTIVITET 

 
 

BOK-DETEKTIV 

 
 

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  
 

13.30 – 15.30 
Mat & helse 
Kokkekurs, dag 2  
 
 
14.30 – 15.30: Male-kurs 
 
14.30 – 15.30 
VALGAKTIVITETER 
Felles valgaktiviteter på skolen og 
ii nærmiljø for 1. – 4. trinn 
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