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AKS Seterbråten UKE: 45 – 2019         JUNGELEN - 4. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
  
 
 
 
 
Norsk: Lesing, fantasering og formidling 
Regning: bruke grunnleggende 
regnestrategiene                                                                

HUSK MATPAKKE TIL AKS TIRSDAG OG TORSDAG. 
 
Elever som har fri fra AKS: AKS må få beskjed innen kl. 12.30. 
 
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 04.11   kl. 14.30 Tirsdag 05.11 kl. 13.30 Onsdag 06.11   kl. 13.30 Torsdag 07.11    kl. 13.30 Fredag 08.11     kl. 14.00 

AKS-måltid: Varme 
fiskekakesmørbrød med 
grønnsaker 

 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet 
Terningsstafett 
Fokus på å samarbeide og 
bruke forskjellige 
Regnestrategier 
 

 
 

MATPAKKEMÅLTID  
 Ta med egen matpakke til AKS 
 

13.30: Trivselsledere for 1.tr 
 

14.00 – 16.00 Master Chefs  
Meny: Fullkornspasta med 
hjemmelaget grønnkål pesto 
Snakke om vitaminer 

 
 

14.00 – 15.00: Spille spill 
 
15.00 – 16.30: Kids kode-kurs 
Kurs 1, kursdag 4 
 

 AKS-måltid: Knekkebrød 
 

 

13.30: Trivselsledere for 1. tr 
            Tilbud om å gjøre lekser 
 

14.40 – 15.30:  
-Aladdins eventyrteppe 
 Lese fortellinger, formidle 
innhold og fantasere om hva 
som skjer videre 

 
 

-Reklamebyrå: Lage en plakat 
med sunn mat, for å få barn  
Undersøker fakta på pc. 
 

    MATPAKKEMÅLTID PÅ TUR  
Ta med egen matpakke og 

drikke til AKS-tur 
 

13.30 – 15.30 AKS-uteskole 

 
TUR TIL MEKLENBORG 

 

Teambuilding med 
Samarbeidsaktiviteter, snakke 

sammen for å finne felles 
løsninger 

 

NB! Ta med varmt tøy 

 

15.00: AKS-måltid:  
Hjemmelaget 
tomatsuppe 

 

 
14.00 – 15.00 - BYGG 3 
VALGAKTIVITETER sammen 
med 2. og 3. trinn 
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AKS-overnattingen for 4. trinn 
er flyttet til uke 48.  
(Alle AKS-ansatte skal på kveldskurs på Ljan skole 21.11.19.) 

 
AKS-overnatting for AKS-elever i 4. trinn – 
base Jungen  
 
 Jungelen har overnatting på AKS fra  
torsdag 28. november kl. 18.00 –  
til fredag 29. november kl. 8.30. 
 
Torsdag får elvene middag kl. 18.15 og tilbud om 
kveldsmat.   
Fredag får elevene frokost og de lager sin egen matpakke 
til skolen.  
 
 
 
 
 
 

Dette er et tilbud til AKS-elever i 4. trinn som er på AKS minst 2 dager pr. uke i uke 45 – 48. 
 
 
 
                                                      

 


