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AKS Seterbråten UKE: 44 – 2019         JUNGELEN - 4. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
  
 
 
 
 
Norsk: Barnemøter og aktiviteter med tema 
Psykisk helse og rent vann til alle barn 
Regning: Jobber med de grunnleggende  

                                                                        ferdigheter innen regning 

Uke 44: Elevene deltar i forberedelsene til foreldresuppa. 
 
MATPAKKER TIL AKS TIRSDAG OG TORSDAG: Eleven trenge mer mat. Nå 
er maten spist opp på skolen. Dette skaper uro. 
 
Høstkurs uke 42 – 48: Det er ledige plasser på noen av 
ettermiddagskursene. Dette er et tilbud til elever med heltidsplass i 2. – 
4. trinn. Se kurskatalogen og elektronisk påmeldings- link på skolens 
hjemmeside, Aktivitetsskolen.  

TELEFON: Vi har nå fått ny telefon, så gammelt nummer er igjen i bruk 954 03 522. 
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 feilsending, 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.  
 

GÅ-HJEM-SELV-SKJEMA: Link til elektronisk skjema på skolen hjemmeside, se Aktivitetsskolen 
 

Mandag 28.10    kl. 14.30 Tirsdag 29.10 kl. 13.30 Onsdag 30.10   kl. 13.30 Torsdag 31.10    kl. 13.30 Fredag 01.11     kl. 14.00 

AKS-måltid: 
Hjemmelaget 
tomatsuppe 

 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet 
Samarbeidsaktiviteter med 
multiplikasjon og divisjon 
 

 
 
 
Øve på underholdning til 
Foreldresuppa 
 
 

14.00 MATPAKKEMÅLTID  
 Ta med egen matpakke til AKS 
 

Øve på underholdningen til 
Foreldresuppa 

 

 
 
15.00 – 16.00:  
Kunst & håndverksprosjekt

 

 

15.00 – 16.30:  
Kids kode-kurs 
 

 AKS-måltid: Knekkebrød 
 

 
Forberedelse til FORELDRESUPPE 
- Generalprøve i gymsalen 
- Lage suppe og pynting 

 

FORELDRESUPPE 16.30 – 18.00 

 
 

16.30 - 17.15: FELLESSAMLING I 
GYMSALEN – underholdning av 
elevene 
 

Ca. 17.15 –18.00: FORELDRESUPPE 
Vi serverer Fathias linsesuppe 

    MATPAKKEMÅLTID PÅ TUR  
Ta med egen matpakke og 

drikke til AKS-tur 
 

13.30 – 15.30 AKS-uteskole 

 
Naturforskning 

Hva skjer med humlene, 
småkryp og insekter om 

høsten? 
 

 

15.00: AKS-måltid:  
Varm mat 
 

 
14.00 – 15.00 - BYGG 3 
VALGAKTIVITETER sammen 
med 2. og 3. trinn 
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AKS INVITERERT FORELDRE OG SØSKEN TIL FORELDRESUPPE ONSDAG 30.10.19 KL. 16.30 – 18.00                           

Gi tid!                                   
 

AKS inviterer foresatte og søsken til årets foreldresuppe 
ONSDAG 30. OKTOBER KL. 16.30 – 18.00. 

 

16.30 – ca. 17.15: Underholdning av elevene i gymsalen  
 Ca. 17.15 – 18.00: FORELDRESUPPE 
 
Vi serverer Fathias fantastiske linsesuppe, kr. 10,- pr familiemedlem.  
Pengene vi samler inn går i år til prosjekter FORUT prosjekt i Sierra Loene, med bygging av toaletter og bedre sanitærforhold og lage brønner med rent 
vann. 

HVIS SØSKEN SKAL HENTE AKS-SØSKEN: Vi blir mye forstyrret av eldre søsken som henter yngre AKS-søsken midt i organiserte aktiviteter. 
Søsken kan ikke lenger hente AKS-søsken midt i organiserte aktiviteter, hvis AKS ikke har fått beskjed på forhånd og kan tilrettelegge. 

- Foresatte må gi AKS en dagsbeskjed på SMS innen kl. 12.30, med navnet på AKS-eleven som skal hentes og klokkeslett, og navnet på 
søsken som henter. 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, 16.00 mandag og 

tirsdag.  

Skriv navnet på AKS-eleven som skal hentes og klokkeslett, og navnet på søsken som henter. Hvis ikke kan ikke AKS-søsken hentes før kl.- 
16.00 mandag og tirsdag og kl. 15.30 onsdag, torsdag og fredag. 

AKS-overnatting for AKS-elever i 4. trinn - Jungen 
 Jungelen har overnatting på AKS fra torsdag 21. november kl. 18.00 – til fredag 22. 
november kl. 8.30. 
Torsdag får elvene middag og tilbud om kveldsmat.   
Fredag får elevene frokost og de lager sin egen matpakke til skolen.  
Dette er et tilbud til AKS-elever som er på AKS minst 2 dager pr. uke i uke 45 – 47.                                                                
                                                         

Halloween -festen fredag 25.oktober for 4. trinn, ble en suksess. 

 


