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AKS Seterbråten UKE: 19 – 2020                   JUNGELEN – 4. TRINN 

Ukeplan for AKS 4. TRINN – JUNGELEN, Gruppe 4.1 (4A) og gruppe 4.2 (4B) 
Gruppene er samarbeidsgrupper på skole og AKS. Gruppene er litt sammen i løpet av AKS-dagen.   
 

Vi fortsetter med en uteøkt og en inneøkt hver dag.  Lengden på øktene kan variere ut fra aktivitetene. 
Vi tar forbehold om at endring av dagsinnhold kan skje.   
 

Matpakkemåltidet er ca. mellom 14.00 – 14.30. Er det fint vær, spiser vi ute. Ta med drikkeflaske 
Hjemsendingstider er kl. 14.30 og 15.30, SMS-beskjeder må sendes senest kl. 11.00 
Vi håper at flere elever snart kommer tilbake til skolen – smittevernreglene følges nøye på AKS. 

                                                                                                              Se informasjon om AKS_RUSSEN 2020 på side 2. 
 

UKE 18: Mandag 04.05  
Kl. 13.00 – 15.30 

Tirsdag 06.05 
Kl. 13.00 – 15.30 

Onsdag 07.05 
Kl. 13.00 – 15.30 

Torsdag 08.05 
Kl. 13.00 – 15.30 

Fredag 09.05 
Kl. 13.00 – 15.30 

      Matpakkemåltid      Matpakkemåltid 

   
 
 

  Matpakkemåltid    

     

 Matpakkemåltid 
Matpakkemåltid på tur    Matpakkemåltid 

 

Fysisk aktivitet og lek ute 
 
 

 
 
 
 

IKT: Lærings-aktiviteter 
på Salaby og Pengeby 
Elevene bruker egen Ipad 
 
 

 

 

AKS-RUSSEN 2020 
 

 
Russeplanlegging 

  

-Velge et felles russesymbol 
-Lager russeplakat/  
            russekort 
 

 

 

RUSSEDÅP – 2020 
Russefest  

 
 

NB! Kanskje behov for tøyskift – 
ta med en ekstra genser 

 
Dekorere  
sin egen 
russegenser 
 

 
    Lage store såpebobler ute 
 

 

AKS-UTESKOLE 13.00 – 15.30 
(Hjemsending kun kl. 15.30 i dag) 

 
 

 

Finne 
vårblomster 
som humlene 
liker 
 
Utføre 
dagens 
«russeknute» 

 

FILM PÅ AKS 

 
 

 
Gjøre valgfri russeknute 

 

SMS-telefon Trollskogen: 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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AKS-RUSS 2020 
 

AKS-elevene på 4. trinn på Jungene er nå AKS-RUSSEN 2020. 
Russetiden starter tirsdag 5. mai. Onsdag 6. mai er det «russedåp». Hver dag blir det gitt en russeknute-
utfordring.  
Hvem klarer å samle flest russeknutemerker? 
En av russeknute kan får ved å være 4 av 5 dager i uka på AKS i mai. 
 
Hadde du fri fra AKS i uke 18, men ønsker å være AKS-RUSS, bør du komme tilbake til AKS fra tirsdag 5. mai.  
 

Vi har begynt å planlegge russefeiringen sammen med 4. trinnselevene. Nå har de to måneder igjen på AKS.  
Vi ønsker å markere dette med en minnerik mai-måned, som vil bli preget av valgmuligheter, utfordringer, samarbeid og 
mye gøy sammen med sine AKS-venner. 
 

Meningen var å ha flere russetreff sammen med AKS fra Bjørndal, Klemetsrud, Mortensrud og Stenbråten.  
Nå blir det lokale russefeiringer på hver AKS. 
 

Det er laget en liste med russeknuter, som er mulig å gjennomføre i disse koronatider. Elevene kan «samle» opp 
russeknuter, ved å utføre dagens russeknute-oppgaver. 
 

 


