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AKS Seterbråten UKE: 18 – 2020                                JUNGELEN – 4. TRINN 

Velkommen tilbake til 
AKS Seterbråten! 

Det har vært en lang og spesiell periode, men vi er nå 
endelig klare til å møte barna igjen! Vi har savnet dere 

alle 😊 
 

Elevene er i samme smågruppe på skolen og på AKS, en 
gruppe i rommet til 4 A og en i 4 B. 

 

UKE 18: Mandag 27.04  
Kl. 13.00 – 15.30 

Tirsdag 28.04  
Kl. 13.30 – 15.30 

Onsdag 29.04 
Kl. 13.30 – 15.30 

Torsdag 30.04 
Kl. 13.30 – 15.30 

Fredag 01.05 
FRIDAG 

      Matpakkemåltid      Matpakkemåltid 

    Matpakkemåltid på tur. 
  Ta med drikkeflaske 

      Matpakkemåltid 

 

 

Endelig 
sammen igjen! 
 

- Øve på smittevernsrutiner 
- Gruppas område inne og  
  ute 
 

 

 

Utelek:  
-Las Vegas 
-4 på rad 

 
 

Humlestudier 
på Salaby 
 

 
Vi spiller spill 

 

AKS-UTESKOLE 13.00 – 15.30 
(Ingen hjemsending i dag kl. 14..30) 

Seterbråten skole er en 
humlevennlig skole 

 

Hvilken gruppe 
finne flest 
humlevennlige 
planter? 
 

 

AKS-RUSS 2020 

 
 

Vi planlegger vår egen 
 AKS-russefeiring  for 4. trinn 

på AKS Seterbråten. 
 

Vi skal ha: 
RUSSEDÅP 

RUSSEKNUTER 

RUSSEFEST 

 
1. MAI 

Arbeidernes dag 
 

Fri fra skole og AKS 
 

 

SMS-telefon JUNGELEN 904 01 395.                Nå arbeider alle på skolen på dagtid og elever og ansatte er 12 forskjellige steder, derfor kun SMS.  
E-post: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no   Meldinger om dagsaktuelle beskjeder må sendes på SMS før 11.00, da fordeles krysselistene til gruppene. 
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Mandag 27. april åpner skolen for 1. - 4. trinn. Her er informasjon om skolestart. 

Velkommen til skolestart. Det blir litt annerledes, men vi skal ha det veldig fint sammen, i litt mindre grupper og med litt flere regler. Vi skal 

sørge for trygg skole! Vi skal ha det minst like gøy og lærerikt! 

• Vi lærer elevene gode rutiner for håndvask. 

• Vi bruker våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon når vi er ute og på tur. 

• Vi organiserer elevene i mindre grupper med faste voksne hele dagen. Samme gruppe også på AKS. 

• Hver gruppe får et fast klasserom og fast lekeområde ute. 

• Gruppene skal ikke blandes med andre grupper. 

• Vi er mye ute, både i undervisningen og på AKS. 

 

Slik blir AKS-dagen: 
 

SKAL BARNET DITT PÅ AKS FRA UKE 18 – ELLER IKKE? 

AKS må få en oversikt over hvilke elever som skal benytte sin AKS-plass i uke 18, innen mandag morgen 27.04. kl .11.00. 

VIKTIG INFORMASJON: Elever som vi ikke har fått melding om har fri, blir på AKS mandag 27.04 til kl. 15.30.  

Foresatte må så gi oss melding innen tirsdag 28.04 kl. 11.00. 

Se skolemelding fra rektor 23.04.20: Skolen starter på mandag for 1. – 4. trinn. 

Nederst i rektors melding er det informasjon om AKS og et digitalt skjema for å registrere hvilke elever som skal være på AKS – eller ha fri, når 

elever skal ha fast hentetid eller fast tid å gå hjem på. 

Det er viktig at AKS får tilbakemelding innen mandag 27.04.20 kl. 11.00.  

Når behovene endrer seg for familien, kan dere sende inn ny melding til AKS.  
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AKS-DAGEN deles opp i en inneperiode og en uteperiode. Vi ønsker å flytte mange av våre AKS-aktiviteter ut. Derfor er det viktig at eleven har 

egnet tøy og skotøy til utelek hver dag. Det blir et matpakkemåltid ca. kl. 14.00/14.30 hver dag og AKS-uteskole kl. 13.00 – 15.30 en dag i uka. 

I korte perioder av AKS-dagen vil de to samarbeidsgrupper- ha korte perioder med samhandling og aktiviteter. Elever får ikke ha kontakt med 

elever fra andre grupper. AKS følger skolens smittevernsrutiner. 

I uke 17 ble aktuelt utstyr og leker vasket. Ved AKS-start vil leker og utstyr som skal brukes aktuell dag være rene og vaskes etterpå. 

Elever kan ikke ha med private leke, ball osv. til AKS. 

ÅPNINGSTID: AKS vil ha redusert åpningstid en periode. 

           Morgenåpning ute kl. 8.15 – 8.30 

           AKS stenger kl. 15.30 

MAT PÅ AKS: Vi har dessverre ikke mulighet for matservering i denne perioden. Elever må ha med to matpakker på skolen hver dag.  

    Alle må ta med vannflaske. 

AKS kan ikke gi mat til elever som ikke har med matpakke. 

Elever kan ikke dele matpakke med hverandre. 

SMS-TELEFON: Vi har nå kun SMS-telefon. Alle dagsaktuelle meldinger må sendes på SMS innen kl. 11.00. Da ajourføres krysselistene, som   

 deles ut til gruppelederne i klassene kl. 11.30. Meldinger etter 11.00 blir ikke registrert eller etterfulgt. 

HENTING: Foresatte og eldre søsken kan ikke gå inn på skoleområdet for å hente AKS-elever.  

   Vi må ha en fast avtale om hentetidspunkt. 

           Hentested: Ved porten til ballplassen ved bygg 1 (bygget til 1.-3. trinn) 

   Hentetidene er etter skoletid kl. 13.00, kl. 14.30 og kl. 15.30. 

GÅ-HJEM-TIDER: Hver elev må ha fast gå-hjem-tid. Denne tiden kan ikke endres fra dag til dag. Tidspunkt når barnet skal hjem meldes i l   

enken nedenfor.   Hentetid kan endres hver uke. 

   Gå-hjem-tidene er etter skolen kl. 13.00, kl. 14.30 og kl. 15.30. 

 

 

 


