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AKS Seterbråten UKE: 1 og 2 – 2020         JUNGELEN - 4. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
 
  
 
 
Elevene stimuleres i aktiviteter med ord og begreper 
og/eller matematikk daglig. Ansatte bruker 
analysebegreper som naturlig faller inn i aktiviteten eller i 
det daglige miljøarbeidet med elevene. 

JUNGELEN HAR FÅTT EGEN TELEFON: 904 01 395 

Hvis baseleder Fredrik, som har telefonvakt på formiddagen er syk, på 
møte eller på kus, er det ingen som kan betjene vår telefon i telefontiden 
på formiddagen. Men SMS blir lest hver dag kl. 13.00.  Vi anbefaler derfor 
at dere sender SMS, fremfor å ringe – da kan beskjeder kontrolleres. Skriv 
eleven fornavn, etternavn og klasse – det er mange barn med samme 
fornavn. 
 

Overgang fra heltidsplass til deltidsplass: I følge AKS-forskriften kan det 
kun skje kun 1. januar og 1. august. (Se skolen hjemmeside under AKS) 

TELEFON: Jungelen har fått egen telefon: 904 01 395. Telefontid: kl. 11.30 – 12.45 og kl. 15.45 – 16.15  
Sende SMS-meldinger innen kl. 12.45, alle beskjeder som gjelder til og med kl. 15.30.  

 

UKE 3: Mandag 13.01 kl. 14.30 Tirsdag 14.01 kl. 13.30 Onsdag 15.01 kl. 13.30 Torsdag 16.01 kl. 13.30 Fredag 17.01 kl. 13.45 

AKS-måltid: Pasta med 
grønnsaker 
 

 

15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet 
i gymsalen 

 
Oppvarming ledet av 2 elever 
Hovedaktivitet: Fysisk 
aktivitet med en stavelek 
med bokstaver, fokus på sj– 
og kj-lyder 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS 

 

13.30: Elevene valg 
- Utelek 
- Tilbud om å gjøre lekser 
 

14.45 – 16.00: 2 stasjoner: 
Kunst & 
håndverk 
Lage bilde av 
geometriske 
former og 
trening på 
klipping 
 
Kids Koding. 
Trene på å 
programmere 
på data, 
 

AKS-måltid: Knekkebrød   
 
 

 

13.30: Elevene valg 
- Utelek 
- Tilbud om å gjøre lekser 
                                                                        

14.30 – 15.30: NORSK 
 

 

Aladdins 
teppe 
«Støvler laget 
av papir» 

 
 
Spille spill 
Kommunikasjon, 
samarbeid, ord 
og begreper 

 
 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS  

 
13.30: Elevene valg 
- Utelek 
- Tilbud om å gjøre lekser 
 
14.40 – 15.30: MATTEMORO 

 
 

Mattestasjoner med: 
-Quiz med matte-grubliser 
-Regne-kappløp 
 

Varme fiskekakeburgere 
med grønnsaker 
 

 
 

14.00 – 15.30: VALGAKTIVITETER 
Elevene får varierte valgmuligheter. 

 
Aktiviteter på 
skolen eller i 
nærmiljø. 

 
 

 
 
Vintersport og 
konstruksjons-lek 
med snø. 
(Værforbehold) 

 
 

GOD HELG! 
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