
 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) Uke: 21 - 2019 
Ukas sosiale mål: Jeg tenker over hvordan jeg snakker til andre AKS-elever under måltidet 
 

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.  
 

MUSIKKVIDEO: 6. og 7. juni skal vi filme vår MUSIKKVIDEO, med hjelp av elever 
fra medialinja på Bjørnholt. I uke 23 skal vi derfor ha temauke MUSIKKVIDEO. 
Elevene er med i forskjellige delprosjekter, hver elev har en viktig rolle. 

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

TIDSFRIST FOR ENDRING AV PLASS FRA HELTID TIL DELTIDSPLASS FRA 1. AUGUST 
Skoleåret 2019 – 2020 har alle elever i 1. – 4. trinn tilbud om gratis deltakelse på AKS.. 
Søknad må sendes elektronisk i portalen senest 1. juni, hvis ønske om endring av type plass 
fra 1. august, da juli er betalingsfri. Vi anbefaler foresatte heller å endre til gratis deltidsplass 
på AKS enn å si opp plassen. Det blir eget program for 4. trinn to dager i uka. 
 

TIDSFRIST FOR OPPSIGELSE AV PLASS GJELDENDE FRA 1. AUGUST 
Skal plassen avsluttes 1. august må dere registrere oppsigelsen elektronisk i portalen senest 
1. juni, da juli er betalingsfri og augustfaktura sendes ut i juni. 

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 20.05 Tirsdag 21.05 Onsdag 22.05 Torsdag 23.05 Fredag 24.05 

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

Gangetabell-lek under måltidet 
 

15.00 – 15.30/15.30 – 16.00 
- IKT: Mattemoro på data 

 

- Spill og konstruksjonslek på  
  Trollskogen 
 

 
15.30 – 16.25: 1. påmeldingskurs: 
Keramikk-kurs 

13.30 – 15.30: 3. trinn: 
- Konstruksjonslek:  
Måle lengde, 
bredde og høyde  
på byggverkene 
- Kims lek med ukas 
ord og begreper, - forklare 
begrepene 
 

13.30 - 15.30: 4. trinns-klubben:   

- Vi spiser pastasalat og vanne  

  blomstene i tårnet 
- Medvirkning i praksis: elevene  
  planlegger dagens innhold, og  
  flertallet avgjør hva det blir 

 

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

TEMADAG NATURFAG 
 

"La humla suse" 

 
Vi studerer Steinhumla. 
Leter etter humler ute 
Leter etter blomster som 
humlene liker 
 

Fotosyntesen – hva er det? 
. 
15.30 – 16.25: 2 påmeldingskurs 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

14.30 – 15.30 MUSIKKVIDEO 
Vårens store samarbeidsprosjekt 
 

 
 

Nå nærmer det seg filmopptak. Alle 
elevene deltar i forskjellige 
delprosjekter, så viktig at de er på 
AKS hver torsdag til 15.30. 
 
15.30 –16.25: 2 påmeldingskurs  
15.30: Tilbud om å gjøre lekser  

 

13.30: Utelek 

14.00 – 15.30: Origami-kurs 
 

14.30 – 15.30 

VALGAKTIVITETER 

Felles og varierte valgaktiviteter 

på skolen og I nærmiljø for 1. – 4. 

trinn 

 

GOD HELG! 
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