
 

 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) 

UKE: 4 - 2019 
Ukas sosiale mål: Jeg klarer å sitte rolig på plassen min under måltidet, og snakke med lav 
stemme 
 

Prosjekt lesing og regning på AKS: 

I våre aktiviteter ønsker vi å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter innen 
regning, lesing og muntlige ferdigheter.  
Vi har stort fokus på trening i bruk av samarbeidsferdigheter og bruk av 
læringsstrategier i aktivitetene. 

VARSEL OM ENDRING AV TILBUDET FOR ELEVER MED GRATIS DELTAKELSE I AKS: 
Fra og med 1. februar slutter alle elever i 1. – 3. trinn med deltidsplass – gratis deltakelse på 
AKS kl. 15.30,  
 

VINTERKURS UKE 4 – 10 kl. 15.30 – 16.25 (ikke kurs i uke 8): I vinter tilbyr AKS fem 
kurs for elever i 2. – 4. trinn. Det er påmeldingskurs, og tilbudet er også til elever 
med gratis kjernetid. Elevene kan melde seg på et kurs, og påmeldingen forplikter 
at eleven måter opp på kursdagene. Elektronisk påmelding – se egen melding. 

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. 15.30 må meldes på SMS innen kl. 12.30, da oppdateres dagen krysseliste. 

 

Mandag 21.01 Tirsdag 22.01 Onsdag 23.01 Torsdag 24.01 Fredag 25.01 

AKS-måltid Matpakkemåltid  AKS-måltid Matpakkemåltid AKS-måltid 

Ukas sosial mål: presenteres for 
elevene 
 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet og 
samarbeidstrening 
- fysisk aktivitet med styrketrening    
  i gymsal med leken Hest og rytter 
  - barnekulturleker med mye  
  bevegelse 

  
15.30 – 16.25: Et vinterkurs 

13.30 – 15.30 
3. trinn: Kims lek med ukas ord og 
begreper og lekegrupper 

 
 

 4. trinns-lubben: FORSKNING 
Forskning med glow sticks 
Bruke læringsstrategier  

 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 
15.30 – 16.25: To Vinterkurs 

13.30–14.15: Lek inne eller ute 
 

14.45 – 15.30: Tenkenøkkel-
aktiviteter og samarbeidstrening: 

 
 

14.45-15.30: Forskerklubb 
Forskning innen vannegenskaper 

Gruppe 3,  
Tenke med 
hjernen 
sammen                                
med andre 
 

15.30 – 16.25: To vinterkurs 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

 

14.30 – 15.30 MATTEMORRO 
Vi bruker tenkestrategier og 
samarbeidsferdigheter  
-lage tangram 
-konstruksjonslek med geometri 
-dataspill med matematikk 

 

Fredagens valgtilbud gis til 
elevene torsdag 
 

15.30 – 16.25: Et vinterkurs 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser  
 

13.30 – 15.30: Mat og helse 
KOKKEKURS, dag 3  
1. – 3. trinn  
 
 
 

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

 

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