
 

 

 

AKS Seterbråten UKE: 35 – 2019         TROLLSKOGEN - 4. TRINN 
VELKOMMEN TIL ET NYTT AKS ÅR PÅ TROLLSKOGEN - 

4. trinnsgruppa 
 

4. trinnsgruppa skal ha barnemøte og velge nytt navn 
 

4. trinn har flyttet til bygg 2, er samlokalisert med 4. trinn 
på skolen. Vi bruker garderobe-inngangen til 
ressursrommet til 4. trinn. 
 

Ukas sosiale mål: Jeg klarer å lytte til det andre sier 
Prosjekt Lesing og regning på AKS: I matte jobber vi med repetisjon fra forrige skoleår. I 
Norsk jobber vi med hvordan vi snakket til hverandre, og lytter. Elevene skal ta et 
demokratisk valg, og velge nytt navn for 4. trinns-gruppa.  

DELTIDSPLASS FOR 4. TRINN: Mandag og tirsdag til 16.00, onsdag, 
torsdag og fredag til 15.30. 
 
GÅ HJEM SELV/HENTES: Mandag og tirsdag ber vi om at elevene ikke 
hentes/skal gå hjem før kl. 16.00. 
 

VIKTIG MELDING: Hvis elever skal ha fri eller hentes av søsken før kl. 
15.30, må AKS få beskjed før kl. 12.45. SMS-telefon 954 03 522. Elever 
hentes nå av foresatte og eldre søsken rett fra skolen eller tidlig fra AKS, 
uten at de meldes seg og blir krysset ut. 

TELEFON: 954 03 522   Telefontid: kl. 11.30 – 12.45 og 15.30 – 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. 

 

Mandag 09.09 Tirsdag 10.09 Onsdag 11.09 Torsdag 12.09 Fredag 13.09 

 

Kommunevalg 
 

Skolefri og AKS-fri 
 
AKS har planleggingsdag  

MATPAKKEMÅLTID  
Vi spiser mat på tur. Husk å ta 
med matpakke og drikkeflaske 

 
14.30 – 16.00 SKOGTUR 

Rappellering og ballanseløype i 
Grønnliåsen. 
Vi øver på å samarbeide, og 
være på lag med andre enn 
bestevennen sin. 
 

13.30: tilbud om å gjøre lekser 

 
AKS-måltid  
Varm mat 
 

14.30 Barnemøte 
Velge navn til 4. trinnsgruppa 
 

14.45 – 15.30 
Stasjonsaktiviteter: 
- Kunst & håndverk 
- Konstruksjonslek med lego og  
  Kapla 
 
 

MATPAKKEMÅLTID 
Husk matpakke til AKS 

 
15.00 – 15.30: 
IKT på datarommet 
Mattespill 
på Salaby 
og 
Moava.org 
 
 
15.30 – 16.00: 
Fysisk aktivitet 
 

 
15.00: AKS-måltid:  
Varm mat 
 

 
VALGAKTIVITETER 
Vi er i bygg 3 

 

 


