
 

 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) 

UKE: 2 - 2019 
GODT NYTTÅR TIL ALLE AKS-FAMILIENE 
GAVE TIL FRELSESARMEEN: AKS-elever som var med på skøyteturen 21.12.18 puttet kr. 2 
142,- i gavegryta til Frelsesarmeen på Universitetsplassen. 
 
Prosjekt lesing og regning på AKS: 
I våre aktiviteter ønsker vi å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. 
Ukas fokus i matematikk er geometri. 
Ukas fokus i norsk er trening i bruk av muntlige ferdigheter –kunne snakke på en hyggelig 
måte til andre og uttrykke seg med ideer og støtte andres forslag i samarbeidsaktiviteter. 

VARSEL OM ENDRING AV TILBUDET FOR ELEVER MED GRATIS DELTAKELSE I AKS: 
-Endringen er utsatt til 1. februar for å sikre at alle har mottatt informasjonen. 
Fra og med 1. februar slutter alle elever i 1. – 3. trinn med deltidsplass – gratis deltakelse 
på AKS kl. 15.30, bortsett fra mandagen basen har fysisk aktivitet i gymsal. I tillegg kan 
eleven delta på et ettermiddags-kurs kl. 15.30 – 16.30. 
Har dere behov for mer tid – søk i portalen om endring til heltidsplass. 
 

HUSK: Elevene trenger fortsatt matpakke på AKS tirsdager og torsdager. 
            Viktig at elevene har varmt utetøy på AKS for utelek og reservetøy. 

 

TELEFON: 954 03 522   Telefontid: kl. 11.30 – 12.45 og 16.15 – 16.45     SMS-telefon resten av dagen - SMS leses av 12.30 og fra 15.45. 
VIKTIG MELDING: Alle meldinger som gjelder til og med kl. 16.00 må meldes på SMS innen kl. 12.30, da oppdateres dagen krysseliste. 

 

Mandag 07.01 Tirsdag 08.01 Onsdag 09.01 Torsdag 10.01 Fredag 11.01 

AKS-måltid Matpakkemåltid  AKS-måltid Matpakkemåltid AKS-måltid 

 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet og 
samarbeidstrening 
- fysisk aktivitet i gymsal 
- barnekulturlek 
 -bevegelse til musikk  
 

13.30 – 15.30 
3. trinn: Samarbeidsaktiviteter 
Spill, forming og konstruksjonslek 

 
 

 4. trinns-klubben: FORSKNING 

 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

13.30–14.15: Lek inne eller ute 
 

14.45 – 15.30: Tenkenøkler-
aktiviteter og samarbeid: 

 
 

14.45-15.30: Forskerklubb 
Gruppe 1, 
kursdag 1 
Tenke med 
hjernen 
sammen                                
med andre 

 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

 
 14.30 – 15.30 MATTEMORRO 
Dagens tema geometri 
Vi bruker tenkestrategier og 
samarbeidsevner og leker med 
geometriske former gjennom  
-dataspill, forming og 
konstruksjonslek 

 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser  
 

Fredagens valgtilbud gis til 
elevene torsdag 

13.30 – 15.30: Mat og helse 
KOKKEKURS 
Lage fruktsalat og 
snakke om hygiene og 
kjøkkenrutiner  
 

13.30–15.30:  
Felles vintersportsdag for  
1. – 4. trinn i nærmiljø 

 
Valgtilbud gis torsdag, ut fra 
værforholdene, eks skilek, skøyter, 
aking og konstruksjonslek i snø 
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