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AKS Seterbråten UKE: 42 – 2019         JUNGELEN - 4. TRINN 
AKS-elever på 4. trinn inviteres til  
HALOWEEN-FEST på AKS 
FREDAG 25. OKTOBER KL. 14.30 – 18.00. 
Det blir haloween-måltid, "skumle" 
leker, godis og mye mer. 
Elever og ansatte kler seg ut, ta med 
utkledningstøy, vi skifter kl. 14.30. 
Kl. 13.45 – 14.30 kan elevene delta på 
valgaktiviteter i bygg 3. 

Uka sosiale mål: Si HEI – vær en venn 
Vi øver på å hilse på hverandre på AKS, også de man ikke leker med.  
 

TEMA I OKTOBER: PSYKISK HELSE OG RENT VANN TIL ALLE BARN 
 

Høstkurs uke 42 – 48: et tilbud til elever med heltidsplass i 2. – 4. trinn. 

Se kurskatalogen og påmelding på skolens hjemmeside. Det er foresatte som 
må melde på, forutsetningen er at eleven selv vil gå på et kurs. 
Tirsdagen kurs passer ikke for 4. trinn pga. Kidskode-kurset. 

VIKTIG MELDING ANGÅENDE TELEFON UKE 42: Vi har nå fått ny telefon, så gammelt nummer er igjen i bruk 954 03 522. 
Vi ber dere sende SMS-meldinger innen kl. 12.30 for alle beskjeder som gjelder til og med kl. 15.30, og minst mulig telefon. 
For å hindre feilsendinger, ber vi dere skriv barnet fornavn, etternavn og klasse, vi har mange barn med samme fornavn. Avsender må skrive 
sitt fornavn. 
 

TLF. 954 03 522, Telefontid: kl. 11.30 – 12.30 og fra og med kl. 15.45 – 16.45. SMS-meldinger leses kl. 12.30 og fra og med 15.45. Elever 

kan derfor ikke bli sendt hjem med en gang du ringer, med sendes hjem 15.30 16.00, 16.15, 16.30. 
 

Mandag 14.10    kl. 14.30 Tirsdag 15.10 kl. 13.30 Onsdag 16.10   kl. 13.30 Torsdag 17.10    kl. 14.00 Fredag 18.10     kl. 13.45 

Vi er i bygg 3 
 

14.30: AKS-måltid: 
Spagetti m 
grønnsakssaus 
 
 

15.00 – 16.00 
FYSIKS AKTIVITET I GYMSAL 
Mattestafett med 
multiplikasjon 
Engelsk memorylek 

 

MATPAKKEMÅLTID  
 Ta med egen matpakke til AKS 

 
13.30:  
-Trivselsledere for 1. trinn 
-Valgaktiviteter 
 
14.00–16.00: 
Mastrer Chefs 
Lage høstrisotto   
 
 
15.00 – 16.30: 
Kids kodekurs, kursdag 1 
 
 
 
 

14.15 AKS-måltid 
Knekkebrød m pålegg 

 

13.30 
-Trivselsledere for 1. trinn 
-Lekser / spille spill 
 
14.45: Gruppeaktiviteter 
Barnemøte. Tema psykisk 
helse. Hvordan har jeg det når 
jeg har det bra? 
 
Samarbeidsleker ute: Sammen har 
vi det bedre!  

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke på tur, gjerne 
som du kan grille, og drikkeflaske 

 
14.00 – 15.30 FRILUFTSLIV I 
Grønnliåsen 
Vi skal lære å lage PAGODEBÅL 
Vi varmer mat fra matpakke på 
bålet 

 
 

HUSK 
varme klær 

Vi er i bygg 3 
 

 
15.00: AKS-måltid:  
Varm mat 

 
 
14.00-15.00 VALGAKTIVITETER 
 

 
 

GOD HELG! 
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HVIS SØSKEN SKAL HENTE PÅ AKS: 
Vi har nå for mange avbrudd med henting av søsken midt i organiserte aktiviteter. 
 
Søsken kan ikke lenger hente AKS-søsken midt i organiserte aktiviteter. De hente hvis vi har fått beskjed og kan tilrettelegge hentingen, 
eller etter aktiviteten. 

- Foresatte må gi AKS en dagsbeskjed på SMS innen kl. 12.30, med navnet på AKS-eleven som skal hentes og klasse, og navnet på 
søsken som skal hente og når. Hvis ikke kan ikke AKS-søsken hentes før kl.- 15.30 

- Foresatte kan gi en generell beskjed til AKS, at søsken inntil 3 faste dager kan hente AKS-søsken før kl. 15.30. Vi må få beskjed om 
klokkeslett og hvem som henter. 

       Mandag og tirsdag ønsker vi ingen henting før 16.00. Torsdag har vi turdag til 15.30. 
 

AKS INVITERERT TIL FORELDRESUPPE                                                                       Gi tid! 
 

AKS inviterer foresatte og søsken til årets foreldresuppe 
ONSDAG 30. OKTOBER KL. 16.30 – 18.00. 
 
Det blir innslag av elevene om: 
-Psykisk helse – GI tid! 
-FNs bærekraftmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold  
 
 
Kr. 10,- pr familiemedlem 
Pengene vi samler inn går i år til prosjekter FORUT prosjekt i Sierra Loene, med 
bygging av toaletter og bedre sanitære forhold og lage brønner med rent vann 
 

Sett av datoen, gi tid!                                                           Hilsen Star, Henriette og Yousef B 
 

 

 


