
 

 

 Seterbråten, Trollskogen (3. og 4. trinn) 

UKE: 50 - 2018 
Ukens sosiale mål: Snakke til barn og voksne på en hyggelig måte 
 

Prosjekt lesing og regning på AKS: 
Alle ansatte har i høst deltatt på mange kurs innen prosjektet og vi samarbeider 
tett med AKS Ljan og AKS Hallagerbakken. 
AKS arbeider med å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet 
og sosiale ferdigheter.   
 

JULE-AKS 2018: 21., 27. og 28. desember har vi heldagsåpen AKS. Se eget program. 
Siste frist for påmelding er mandag 10. desember. Planleggingsdag 2. januar 2019. 

JULEMESSE på AKS onsdag 12. desember kl. 16.30 – 18.00. 
Viktig beskjed: AKS sender ikke hjem elever ifølge GÅ-HJEM-AVTALEN. AKS må få 
beskjed senest kl. 12.30 hvis foresatte ikke kan komme. Elever som ikke skal delta 
må hentes eller gå hjem selv senest kl. 16.00 
 

VI SKAL SAMLE INN GAVER TIL FRELSESARMEEN. Vi samler nå inn gaver til 
Frelsesarmeen. Elever kan ta med en pent brukt leke eller tøy som de ikke lenger 
bruker, som vi skal gi til Frelsesarmeen. De gir så bort gavene til barn som har få 
ting, som også får få julegaver. 

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 10.12 Tirsdag11.12 Onsdag 12.12 Torsdag 06.12 Fredag 07.12 

AKS-måltid Matpakkemåltid  AKS-måltid Matpakkemåltid AKS-måltid 

Siste frist for påmelding til 
JULE-AKS 
 

15.00 – 16.00:  
Fysisk aktivitet og i 
gymsalen: 
 

Juleverksted: 
 

 

14.30 – 16.00 
3. trinn: Juleverksted, leselyst 
og samarbeidsspill 

 
  
 
  
 

4. trinns-klubben:  
Juleverksted  
 
 
 
 
 

15.30: DANSEKURS 

Gruppeaktiviteter 
Vi forbereder til årets julemesse 
 

 

16.30 – 18.00 JULEMESSE 
16.30: Underholdning i gymsalen 
17.00 – 18.00: Elevene selger sine 

juleprodukter til sine foresatte.  
Ta med 
småpenger. 
Vi serverer 
pepperkaker 
og gløgg.  

 

 14.30 – 15.30 MATTEMORRO 
Dagens tema geometri 
Dette arbeider vi med gjennom 
dataspill og lekeaktiviteter  
 

 
 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser  

 

Utelek 
 
14.30 – 15.30: 
Valgaktiviteter for 2. – 4. trinn 
ute og inne 
Øve på å ta valg ut fra egne 
interesser 

GOD HELG! 
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