
 

 

UKE: 7 – 2019                       Aktivitetsskolen Seterbråten           Base: TROLLSKOGEN         (basen for 3. og 4. trinn) 
I UKE 6 OG 7 HAR VI TO PROSJEKTUKER, derfor annet innhold på AKS. 
 

PROSJEKT 1: "Fremtidens by og landskap". I smågrupper skal elevgruppene 
planlegge og bygge fremtiden bebyggelse og landskap. De får trening i bruk av 
tenkekart, trent sine sosiale samarbeidsferdigheter og kommunikasjon med andre. 
Gjennom et fellesskap får de bruket fantasi og sine kreative evner. 
Elevene har vært flinke til å ta med verdiløst materiale, men vi tar gjerne imot mer. 
 

PROSJEKT 2: "Innenfor – ingen utenfor": Felles prosjekt for skolen og AKS. Fokus 
på det sosiale miljøet i klassen/på basen på AKS.   

VINTERFERIE I UKE 8: Program og informasjon er sent ut via portalen, og ligger på skolens 
hjemmeside. Bruk det elektroniske påmeldingsskjema, svarfrist utvidet til mandag 11. 
februar. 
  

Fokus på det sosiale miljøet på basen: Vi trener på å ville leke og være sammen 
med andre AKS-elever fra 3. og 4. trinn. Det dannes lett små klikker, som har 
vanskelig for å ta andre med i sin lek og aktiviteter. Før elever skal leke – planlegge  
sammen så de vet hva de skal leke og at alle har noen å være sammen med.  
Voksene hjelper til med lekeideer. 
 

Ansatte på Trollskogen: Sara, Star, Mohammed , Yousef B, Yousef Ali, Daniel og Solfrid 

TELEFON: 954 03 522   Telefontid: kl. 11.30 – 12.30 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.  
NØDTELEFON: 953 07 556: Skal kun bruke hvis noe akutt oppstår etter kl. 12.30, som må meddeles til AKS før kl. 15.30 pr. telefon. 

 

Mandag 11.02 Tirsdag 12.02 Onsdag 13.02 Torsdag 14.02 Fredag 15.02 

AKS-måltid Matpakkemåltid  - huks matpakke AKS-måltid Matpakkemåltid – husk matpakke AKS-måltid spises ute i dag 

14.00: Barnemøte om prosjekt 2 
 

15.00 -15.30/15.30-16.00:  
Fysisk aktivitet i gymsal 

15.00-15.30 / 15.30 – 16.00 
Samarbeidsleker 

 
 

15.30 – 16.25: Keramikk-kurs 

 

13.30 – 15.30: 3. trinn: 
Prosjekt 1 og 2: 
PROSJEKTARBEID og 
matpakkemåltid i smågrupper 

 

 

13.45 – 15.30: 4. trinns-klubben:  

Master Chef:  
Bruke flytkart  
Lage pitabrød med 
salat og tunfisk 

 
15.30 – 16.25: 

TEGNESERIEKURS OG 
SNEKKERKURS 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

13.30 – 15.00: Prosjekt 2:  
INGEN UTENFOR – ALLE MED I 
LEKEN 
Lekegrupper: gruppene planlegger 
sin lek med bruk av tenkekart. 

 
15.00 – 15.30: Tenkenøkler 

 

15.30 – 16.25: VEVEKURS OG                            
SJAKK-KURS 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

 

13.30 – 15.30: Prosjekt 1 og 2 
PROSJEKTARBEID og 
matpakkemåltid i smågrupper 
 

 
 

15.30 – 16.25: FOTBALLKURS 
Husk innesko og vannflaske 
 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser  
 

Karneval på skolen og AKS i dag 

Karnevalfest på AKS 
kl. 13.30 – 15.30 

 
AKS-elever og ansatte kler seg ut, 
men ikke med masker eller 
våpeneffekter. 

-Slå katte ut av sekken 
-Karnevals-limbo 
-Spiser fastelavnsboller 
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