
 

 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) 

UKE: 47 - 2018 
Ukens sosiale mål: Jeg sitter rolig på plassen min under måltidet 
(vi har fokus på god bordkultur) 
 

Prosjekt lesing og regning på AKS: 
I våre aktiviteter ønsker vi å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter innen ord 
og begreper, tenke sammen og dele ideer.  
Vi har aktiviteter med fokus på bruk av grunnleggende ferdighetene i matematikk 

Vi inviterer til JULEMESSE onsdag 12. desember kl. 16.30 – 18.00. 
AKS har planleggingsdag onsdag 2. januar 2019 – AKS er stengt. 
 

Uten egne turtøy, blir uteleken mindre lystbetont på høsten/vinteren. Vi ber 
foresatte hjelpe oss til å gi elevene gode ute-lekeopplevelser! Kom innom AKS med 
egnet utetøy og støvler for uteaktiviteter, så slipper ditt barn å gå vår inne. AKS har 
ikke 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 16.00. 
VIKTIG MELDING: Alle meldinger som gjelder til og med kl. 16.15 må meldes på SMS innen kl. 12.30, da oppdateres dagen krysseliste. 

 

Mandag 19.11 Tirsdag 20.11 Onsdag 21.11 Torsdag 22.11 Fredag 23.11 

AKS-start kl. 14.00/14.45 AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 13.30/14.45 

AKS-måltid Matpakkemåltid  AKS-måltid Matpakkemåltid AKS-måltid 

Vi snakker om god bordkultur 
under måltidet 
 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet 
og samarbeidstrening 
Kondisjonstrening, regellek og 
bevegelse til musikk  

 

13.30 – 15.30 
3 A: AKS-dag med spill og 
juleverksted 
 

3 B: Tur til Bjørnholt  
Bibliotek 
Ta med privat lånekort 
Husk matpakke og drikkeflaske 
(13.11 ble turen avlyst pga. sykdom)  
 

4. trinns-klubben:  
Master-chefene og sunn mat 
Vi snakker om kjøkkenrutiner 
og god bordkultur 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

15.30 – 16.25: Nye høstkurs 

Fødselsdagsfeiring for november-elever 

Vi leker at det er kveld og 
spiser kveldsmat.  

PYJAMASPARTY 

 
Elever kan ta med pyjamas og 
navnet kosedyr. 
Samling og pyjamas-disko m.m. 
 

NB: Ingen henting eller "gå hjem 
sending " før kl. 15.30.  

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 
15.30 – 16.25: Nye høstkurs  

 

 14.30 – 15.30 MATTEMORRO 
Vi bruker tenkestrategier: 
Dataspill med matte-grubliser. 
Samarbeidsleker med bruk av 
regning 
 

 
 
15.30 – 16.25: Nye høstkurs 

13.30 – 15.30 
Kokkekurs nr. 3 
kursdag 2 

 

14.30 – 15.30/15.15 - 16.00 
Nye høstkurs 
 
 

14.30 – 15.30: 
Valgaktiviteter 2. – 4. trinn 

 
 
 
 
 
 

God helg! 
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