
 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) Uke: 14 - 2019 
Ukas sosiale mål: Jeg vil gjøre mitt beste slik at alle jeg er sammen med får det bra. 
 

Månedens tenkestrategi: IMPULSKONTROLL. Ta deg tid til å reflektere, tenk før du handler! 
 

Prosjekt lesing og regning på AKS: 

I våre aktiviteter er målet å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter innen 
regning, lesing og muntlige ferdigheter.  
Språk: Fokus på muntlig kommunikasjon, snakke hyggelig til hverandre i aktiviteter   
Matematikk, trene på å bruke fire regnearter, trene på å regne med hodet. 

6. MAI - FORELDRESUPPE FOR 3. TRINN FØR SKOLENS FORELDREMØTE   
AKS inviterer foresatte til 3. trinnselever sammen med sitt AKS-barn til foreldresuppe med 
aktiviteter KL. 16.15 – 17.30. 
AKS kan tilby barnetilsyn av 3. trinns elever under skolens foreldremøtet 17.30 - 19.30. 
 

PLANLEGGINGSDAG PÅ AKS: Fredag 31. mai. Skole og AKS er stengt 
 

ENDRE PASS FRA HELTID TIL HALVTID: Plass kan endres to ganger i året, 1. august og 1. 
januar. Hvis behov, søknad må sendes elektronisk i IST-portalen senest 30. mai og 30 
november (se skolens hjemmeside – Aktivitetsskolen). 

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 22.04 Tirsdag 23.04 Onsdag 24.04 Torsdag 25.04 Fredag 26.04 

 Matpakkemåltid – ta med matpakke AKS-måltid Matpakkemåltid – ta med matpakke AKS-måltid  

 
FRIDAG 

 
2. PÅSKEDAG 

 

 
 
 

 

13.30 – 15.30: 3. trinn: 
MATTEMORO–   
Bruke de fire 
regneartene i 
spill 
LEK MED ORD OG BEGREPER 

 
 

13.30 - 15.30: 4. trinns-klubben:  
Master Chefs:  
-Lage BYGOTTO  
med vårløk og 
reddik 
-La humla suse-prosjekt  
 

15.30-16.30: Snekkerkurs gruppe 1 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

 

Fødselsdagsfest for elever født i 
april 
 

Trollfest i skogen  
til 15.30 
 

 
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: Tilbud om å gjøre lekser  

13.30 – 15.30: Mat og helse 

KOKKEKURS nr. 7 

1. – 3. trinn  

Kursdag 1 

Lage fruktsalat 

 

14.30 – 15.30 

VALGAKTIVITETER 

Felles valgaktiviteter på skolen og i 

nærmiljø for 1. – 4. trinn 

 

GOD HELG! 
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