
 

 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) 

UKE: 48 - 2018 
Ukens sosiale mål: -Jeg husker å ta med matpakke på tirsdag og torsdag. 

- Jeg tar hensyn til andre under måltidene 
(Vi har fortsatt fokus på god bordkultur) 
 

Prosjekt lesing og regning på AKS: 
I våre aktiviteter ønsker vi å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. 
Ukas fokus er på gangetabellen og brøk i regning, og å finne ut hva seg er 
nøkkelord, i norsk.  

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

HUSK: Barna trenger matpakke på AKS på tirsdager og torsdager. 
            Varmt utetøy for utelek og reservetøy. 
LEKSER PÅ AKS: Hvis foresatte ønsker det, kan AKS gi tilbud om at elever kan få et 
rom å gjøre lekser i på ettermiddagen. Foresatte som ønsker det, må gi AKS 
beskjed. 

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 26.11 Tirsdag 27.11 Onsdag 28.11 Torsdag 29.11 Fredag 30.11 

AKS-måltid Matpakkemåltid  AKS-måltid Matpakkemåltid AKS-måltid 

Vi snakker om god bordkultur 
under måltidet 
 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet 
og samarbeidstrening 
- fysisk aktivitet i gymsal 
- ball-lek med gangetabellen  
 -bevegelse til musikk  
 

13.30 – 15.30 
3. trinn: AKS-dag med valgfrie 
stasjoner: Konstruksjonslek 
med kaplaklosser, spill, 
skogforskning og juleverksted 

  

 

4. trinns-klubben:  
Master-chefene og sunn mat 
Vi lager sunn mat, snakker om 
kjøkkenrutiner og samarbeid  
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

15.30 – 16.25: Et høstkurs 

13.30 –14.30: Valgfrie stasjons: 
leker ute og inne og 
juleverksted 
 
15.00 – 15.30: Tenkenøkler-
aktiviteter og samarbeid: 

 
 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 
15.30 – 16.25: 2 høstkurs  

 

 14.30 – 15.30 MATTEMORRO 
Dagens tema er brøk og gange 
Vi bruker tenkestrategier. 
-Dataspill med matte-grubliser  
-Samarbeidsleker 

 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser  
15.30 – 16.25: 3 Høstkurs 

13.30 – 15.30: 4. trinn:  
Matlaging med 
Geitemyra 
matkultursenter 
for barn 

 

14.30 – 15.30: Høstkurs 
Keramikk-kurs 

 
 

14.30 
– 

15.30: 
Valgaktiviteter 2. – 4. trinn 
 

GOD HELG! 
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