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AKS Seterbråten UKE: 20 – 2020                   JUNGELEN – 4. TRINN 

Ukeplan for 4. trinn – UKE 20 
TEMA: 17. mai og russefeiring 
I uke 19 startet AKS-russefeiringen for 4. trinn med russedåp. 
Elevene har begynt å utføre russeknute-oppgaver. Hver dag får de en utfordring. 
Så gjelds det å utføre flest mulig oppgaver i løpet av mai. 
AKS-russen har laget russekort og designe nå sin egen russegenser, som de kan 
bruke på skole og AKS i mai. 

 

UKE 18: Mandag 11.05  
Kl. 13.00 – 15.30 

Tirsdag 12.05 
Kl. 13.00 – 15.30 

Onsdag 13.05 
Kl. 13.00 – 15.30 

Torsdag 14.05 
Kl. 13.00 – 15.30 

Fredag 14.05 
Kl. 13.00 – 15.30 

      Matpakkemåltid 
Matpakkemåltid på tur 

     Matpakkemåltid 

   

 Matpakkemåltid  
Spise matpakka ute   

       
 

Matpakkemåltid 
   Matpakkemåltid 

Ingen hjemsending i dag før  
15.30) 
 

AKS-uteskole 13.00 – 15.30 
TUR TIL MEKLENBORG 
 

 
 

Fysisk aktivitet med 
mattekappløp 

 
Russe-leker og russeknute 

 

 Gjøre 
ferdig 
Russe-
gebseren 

 

Øve på 17. mai-dansen 
«Til Dovre faller» 

 
Miljøløype på skolen 

 
Dagens 
russeknute 

 

IKT: Tema 17. mai på Salaby 
og KAHOOT 

 
 

RUSSEFEST MED UTEDISCO 
OG RUSSEKNUTER 

 

 

Planter ut plantene vi har 
sådde i tårnet 

Humlene 
trenger 
blomster 
 
 

Lage 17. 
mai-pynt. 
Pynter i 
rommene  
 
 

 
Dagens 
russeknute 

(Ingen hjemsending i dag før 
15.30) 

17. MAI-FEST PÅ AKS 

 
 

Vi har 
tradisjonelle 
17. mai-leker 

 

4. trinn er samlet i en gruppe og 
går fra stasjon til stasjon med 
tradisjonelle 17.  mai-leker. 
Premie: IS 

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. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.nordreisa.kommune.no/program-for-17-mai.6116635-362942.html&psig=AOvVaw2cauHLswlwCt6CECZDpOyN&ust=1589104020298000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDOvIjApukCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.nordstrand-if.no/finn-mitt-lag/handball/handball-jenter-1999/nyheter/er-du-var-nye-maskot&psig=AOvVaw3zBNBDuH2PxpkkvNDVrTnY&ust=1589102014220000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj6hs-4pukCFQAAAAAdAAAAABBt
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.theresesgate.no/mm035.htm&psig=AOvVaw28iOAN6AU4DUeSWCVi9vDk&ust=1589102997985000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKikvZS8pukCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Informasjon vedrørende refusjon for stengte dager i AKS. 

Regningsmottakere av oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen skal bli refundert for stengte dager i mars. 

For elever med en aktiv plassering i AKS skjer trekket automatisk gjennom faktureringen av mai.  

 Fakturering av opphold i mai inkludert trekk for stengte dager i mars og tillegg for åpne dager i april. Slik vil de utfakturerte satsene for mai se ut: 

Type/Inntektsgrense Tom kr 224 694 Tom kr 399 456 Fra kr 399 457 

G. kjernetid 100% Kr 125 Kr 230 Kr     531 

 Ingen fakturering av mat 

 

Fredag 22. mai: Skolefri og heldagsåpen AKS 

AKS har et heldagstilbud med redusert åpningstid, kl. 8.15 – 15.30. 

Vi sender ut påmeldingslink i uke 20. For å ivareta de smitteforebyggende tiltakene må vi vite i forkant hvilke elever som kommer, og organisere smågrupper 

og ansatte som holder sammen hele dagen. 

 

AKS – sommeren 2020 

AKS har et heldagstilbud i skolens ferier, men i juli er AKS stengt. Sommerskolen 2020 er avlyst. 

Siste skoledag er fredag 19. juni og første skoledag etter sommerferien er mandag 17. august. 

AKS har heldagstilbud i juni fra og med mandag 22. juni – til og med tirsdag 30. juni. Program og påmeldingslink kommer i slutten av mai. 

4. trinns-elever har sin siste AKS-dag tirsdag 30. juni. 

. 

 
 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god 17. mai, 

men en annerledes 17. mai blir det. 

Hilsen Star, Yousef B og Solfrid 


