
 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) Uke: 23 - 2019 
 
 

MUSIKKVIDEO: Vi har temauke MUSIKKVIDEO i uke 23.  
Vi gjør de siste øvingene, med finpuss. Det blir filmopptak hver dag i 
smågrupper av forskjellige "sener".  
Vi ber derfor om at alle AKS-elever kommer til AKS hver dag, bortsett 
fra dagen familien feirer Eid. 
Elever som en dag ikke skal delta på filmopptak, får tilbud om valg-
aktiviteter 

Ukas sosiale mål: Jeg viser utholdenhet i treningen til musikkvideoen 
 

Månedens tenkestrategi: UTHOLDENHET 
 

EID I UKE 23: Mange av våre elever med familie er nå ferdig med ramadan 
og skal feire Eid. AKS ønsker AKS-familiene en fin Eid-feiring. 
 

AKS-OVERNATTING PÅ TROLLSKOGEN FOR 3. OG 4. TRINN 
Mandag 17. juni kl. 18.00 til tirsdag 18. juni kl. 8.30 er den årlige AKS-
overnatting på Trollskogen. Det kommer egen informasjon.  

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 03.06 Tirsdag 04.06 Onsdag 05.06 Torsdag 06.06 Fredag 07.07 

AKS-måltid: knekkebrød Husk å ta med matpakke til AKS AKS-måltid: Fiskekakehamburger Husk å ta med matpakke til AKS AKS-måltid: Tomatsuppe 

 
14.30 – 15.30 
MUSIKKVIDEO 
Vårens store samarbeidsprosjekt 
 

 
 

Denne uka er det filmopptak 
 

 
14.30 – 15.30 
MUSIKKVIDEO 
Vårens store samarbeidsprosjekt 
 

 
 

Denne uka er det filmopptak. 
15.30: Vevkurs 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

 
14.30 – 15.30 
MUSIKKVIDEO 
Vårens store samarbeidsprosjekt 
 

 
 

Denne uka er det filmopptak 
 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

 
14.00 – 15.30 
MUSIKKVIDEO 
Vårens store samarbeidsprosjekt 
 

 
 

Denne uka er det filmopptak 
Vi anmoder om at alle AKS-elever 
kommer i dag. 

 
14.00 – 15.30  
MUSIKKVIDEO 
Vårens store samarbeidsprosjekt 
 

 
 

Denne uka er det filmopptak 
Vi anmoder om at alle AKS-elever 
kommer i dag. 
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