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AKS Seterbråten UKE: 47 – 2019         JUNGELEN- 4. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
Vi bruker analysebegrep i samtaler med elvene på 
juleverkstedene. 
På Master Ches trener elevene på divisjon med 
penger, regner ut hva maten koster pr. elev. Det 
er mye matematisk trening gjennom spill 
 
Uka sosiale mål: Jeg har respekt for andres  
ting og passer på mine egne ting.                                                                                                                                                  

JULEMESSA TIL AKS – FLYTTET TIL TIRSDAG 10. DESEMBER KL. 16.30 – 18.00. 
 

SØSKEN SOM HENTER AKS-SØSKEN FØR AVSLUTTET KJERENTID. Vi minner om 
at AKS må få beskjed før kl. 12.45. Dette gjelder ikke for elver hvor det er gjort 
faste avtaler. 
Ingen henting/gå hjem selv før kl. 16.00 mandag og kl. 16.00/16.30 tirsdag.  
 

MATSVINN: AKS må få beskjed hvis elever skal ha fri (selv om foresatte/søsken 
henter etter skoletid). Dette for å hindre matsvinn og konsekvenser for vårt 
matbudsjett. 

TELEFON: 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. Sende SMS-
meldinger innen kl. 12.30, 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, GÅ-HJEM-SELV-SKJEMA: Link til elektronisk skjema på 
skolen hjemmeside, se Aktivitetsskolen 

 

Mandag 18.11    kl. 14.30 Tirsdag 19.11 kl. 13.30 Onsdag 20.11   kl. 13.30 Torsdag 21.11    kl. 13.30 Fredag 22.11     kl. 14.00 

14.30: AKS-måltid: 
Bakte poteter 
 
Snakke om ukas 

sosiale mål under måltidet 
 

15.00 – 16.00: 
Fysisk aktivitet i gymsalen 
Elevenes medvirkning – to 
elever har ansvar for 
oppvarmingen. 
 

 

MATPAKKEMÅLTID  
 Ta med egen matpakke til AKS 

 

13.30: Trivselsledere for 1. trinn 

Gjøre lekser eller spille spill 
 

14.15 – 16.00: Master Chefs 
Leser matoppskrifter 
-Lagre høstrisotto og 
Juleverksted med julegodt 

 
 
14.15 – 16.30 KIDS KODE-kurs 
og matpakke Kurs 2, kursdag 2. 

Elever kan ikke hentes gå hjem 
selv før avsluttet aktivitet. 

14.00 AKS-måltid: 
Knekkebrød 

 
  

13.30: Trivselsledere for 1. trinn 

Gjøre lekser eller spille spill  
 

14.30 – 15.30 
JULEVERKSTED 

og analysebegrep 
3 verksteder - elevene velger 
aktivitet 

14.00 MATPAKKEMÅLTID  
Ta med egen matpakke til AKS 

 
13.30: Trivselsledere for 1. trinn 

Gjøre lekser eller spille spill  
 

14.30 – 15.30 
JULEVERKSTED  

og analysebegrep 
3 verksteder – elevene velger 
aktivitet 

 
 

 

AKS-måltid: Fiskepinner, 
ris med grønnsaker 
 

 
 

 
14.00: Kino-dag på Jungelen 
 

 

 


