
 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) Uke: 18 - 2019 
Ukas sosiale mål: Jeg tenker over hvordan jeg snakker til andre AKS-elever 
 

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 lek og 
aktiviteter   
Matematikk: Nå leker vi med 1-, 2-, 3-,  4-, 5- og 10-gangetabellen under måltidene 

6. MAI kl. 16.00/16.30 – 17.30 
3. trinns foreldre inviterer til BESØK PÅ AKS FØR FORELDREMØTE   
Ramadan har begynt, så mange foresatte kan ikke kan delta på foreldresuppa. AKS inviterer 
derfor de som kan til suppe kl. 16.00, og kl. 16.30 – 17.30 har elevene aktiviteter med 
foreldrene for å vise hva de gjør på AKS. AKS tilby barnetilsyn under skolens foreldremøtet  
 

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 29.04 Tirsdag 30.04 Onsdag 01.05 Torsdag 2.04 Fredag 26.04 

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

Presentasjon av sommerens 
kurstilbud 
Gangetabell-lek unde måltidet 
 

15.00 – 15.30/15.30 – 16.00 
Fysisk aktivitet 

 i gymsal: 
KANONBALL 
 
15.00-15.30/15.30-16.00: 
UTE: Regelleker/ 

Samarbeidsleker 
Trene på å bruk  
sine sosiale 
ferdigheter 
 
 
15.30 – 16.25: Påmeldingskurs: 
Keramikk-kurs 

13.30 – 15.30: 3. trinn: 
Forbereder aktivitetene elevene 
skal ha med sine foresatte mandag 
6. mai.  

 
 

 

 
 
13.30 - 15.30: 4. trinns-klubben:  
Master Chefs:  
-Lage hamburgere  
Naturfag: La humla 
suse-prosjekt: 
Stelle med 
plantene i 
drivhuset vårt  
 

15.30-16.25: 3 påmeldingskurs 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

                   
                   Fridag 

 
               Arbeidernes dag 

 
 

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

Vi skal lage musikkvideo! 

 

 
 

15.30 –16.25: 2 påmeldingskurs  
 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser  

13.30 – 15.30: Mat og helse 

KOKKEKURS nr. 7 

Kursdag: 2 

Lage fiskesuppe 
 

 

14.00 – 15.30: Påmeldingskurs 

Origami (papirbretting) 
 

14.30 – 15.30 

VALGAKTIVITETER 

Felles valgaktiviteter på skolen og i 

nærmiljø for 1. – 4. trinn
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