
 

 

AKS Seterbråten UKE: 38 – 2019         JUNGELEN - 4. TRINN 
JUNGELEN: Elevene har hatt en demokratisk prosess og 
valgt nytt basenavn for 4. trinn: JUNGELEN 
 

Ukas sosiale mål: Jeg klarer å lytte til det andre sier 
 

Barnemøte om sosiale ferdigheter og trivsel: Vi jobber 
med å lære "å lese" hverandres kroppsspråk, og lytte til 
hverandre. Under samtalene bruker vi rødt og grønt kort 
for å vise hva vi synes er greie situasjoner, god atferd 
(grønt), eller ubehagelig situasjoner og uønsket atferd 
(rødt kort) 

Hilsen: Star, Henriette og Yousef 

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. 
 

MATPAKKE PÅ AKS: Tirsdag og torsdag må elever ha med egen 
matpakke til AKS. Nå spiser elevene opp all maten på skolen.  
 

Smartklokker og mobiltelefon: AKS viser til melding fra rektor 12.09. 
Smartklokker og mobiltelfoner må ligge i sekken hele skole- og AKS-
dagen, lydløs. Foresatte skal ikke ringe til elevene i skole-/AKS-tiden. 

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 16.09 Tirsdag 17.09 Onsdag 18.09 Torsdag 19.09 Fredag 20.09 
 

 14.30: AKS-måltid:  
Varm mat 
  

15.00 – 16.00 
Fysisk aktivitet i gymsal 
-Mattestafett med kortstokk 
-Samarbeidsaktivitet med 
addisjon og subtraksjon 

 

 
 

MATPAKKEMÅLTID  
NB: Husk ekstra matpakke til AKS 
 

13.30: Valgaktiviteter: 

Leketilbud, spill, lesing 
 

14.30 – 16.00: 
GRUPPEAKTIVITETER 
1: Master Chefs: Lage pizza 
2: IKT, trene på skriving i Word 
3: Kunst & forming 
 

 
 
 

14.00: AKS-måltid: 
Knekkebrød /brød  
 

13.30: Valgaktiviteter: 
Leketilbud, spill, lesing 
 
14.30 – 15.30 SKOGTUR 
Engelsk skattejakt i skogen 
 

 
 

MATPAKKEMÅLTID  
NB: Husk ekstra matpakke til AKS 

 

13.30: Valgaktiviteter 
Tegning, spill, konstruksjonslek 

 
14.30 – 15.30:  
-Barnemøte:  
Om å lese 
hverandres  
kroppsspråk og  
lytte til 
hverandre.  
 

-Fysisk aktivitet:  
Stikkball 
 

 

JUNGELFEST 
 

 
 

Vi lager basen om til en jungel 
Film: Jungelboka 

Jungeldans 
Jungelmat  

 

 


