
 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) Uke: 19 - 2019 
Ukas sosiale mål: Jeg tenker over hvordan jeg snakker til andre AKS-elever 
 

Månedens tenkestrategi: UTHOLDENHET 

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: Vi repeterer 1-, 2-, 3-,  4-, 5- og 10-gangetabellen under måltidene og 
i aktiviteter 

6. MAI kl. 16.00/16.30 – 17.30 
3. trinns foreldre inviterer til BESØK PÅ AKS FØR SKOLENS 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 tilbyr barnetilsyn under skolens foreldremøtet for alle 3. trinnselever, tilbud også til 
foresatte med barn i 3. trinn som ikke går på AKS. Se egen invitasjon på baksiden. 
 
PLANLEGGINGSDAG PÅ AKS: Fredag 31. mai. Skole og AKS er stengt 
 

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 06.05 Tirsdag 07.05 Onsdag 08.05 Torsdag 09.05 Fredag 10.05 

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

Gangetabell-lek under måltidet 
 

14.30 – 15.00/15.00 – 15.30 
Fysisk aktivitet 

 i gymsal 
 
 
Elever lager suppe og forbereder  
dagens foreldreaktiviteter 
 

3. trinn med foresatte 
16.00: Foreldresuppe 
16.30 – 17.30: Foreldreaktiviteter 
på AKS ledet av elevene 
17.30 – 19.30: Barnetilsyn under 
foreldremøtet til 3. trinn 
 

15.30 – 16.25: 1. påmeldingskurs: 
Keramikk-kurs 

13.30 – 15.30: 3. trinn: 
Smågrupper – øve på å snakke 
hyggelig til hverandre: 
- Utelek: 30' med regneoppgaver 
- Kildesortering 
 
13.30 - 15.30: 4. trinns-klubben:   

La humla 
suse: 
Sette ut 
Humle-
hotellet i 

naturen. Flytte plantene i tårnet 
over i plantekasser.  
AKS-måltid: Salat. 
Gjøre måltidet hyggelig for 
hverandre.  
 

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

   TUR TIL MEKLENBORG  
   13.30 – 15.30 
 

 Stasjonsaktiviteter i 
smågrupper med friidrett    

 
Lagkonkurranse– 5 kamp 

 

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

13.30 – 15.30: Mat og helse 

KOKKEKURS nr. 7 

Kursdag: 3 

Fest med sunn mat 

 

 

3. trinn kommer 14.00 til AKS i dag 
 

14.00 – 15.30: Origami-kurs 
 

14.30 – 15.30 

VALGAKTIVITETER 

Felles valgaktiviteter på skolen og i 

nærmiljø for 1. – 4. trinn
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