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AKS Seterbråten UKE: 49 – 2019         JUNGELEN - 4. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
  
 
 
 
 
Norsk: Lesing – trene på å huske hva man har lest 
Bruk av analysebegreper i aktiviteter og lek 
Lære om noen juletradisjoner.  

Ukas sosiale mål: Jeg har respekt for andres ting og passer på mine egne ting 

AKS-overnattingen 28. – 29. november ble vellykket! Fine elever! 
 

AKS-julemesse tirsdag 10. desember kl. 16.30 – 18.00 
Vi inviterer foreldre og søsken til gløgg og pepperkaker. 
 

Juleferien 2019: Invitasjon er sendt ut i skoleportalen, skolens hjemmeside og 
pr. ranselpost i uke 48. Påmelding senest tirsdag 10. desember. 
 
Brukerundersøkelse PÅ AKS 2. – 16. desember: AKS oppfordrer alle foresatte 
til å svare på den elektroniske tilsendte linken.  
NB: i undersøkelsen er 1 er best og 6 er dårligst.  

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 02.12   kl. 14.30 Tirsdag 03.12 kl. 13.30 Onsdag 04.12   kl. 13.30 Torsdag 05.12    kl. 13.30 Fredag 06.12     kl. 14.00 

AKS-måltid:  
Fullkornspasta m 
grønnsaker 

 
15.00 – 16.00:  
Fysisk aktivitet i gymsalen 
Elevenes medvirkning: 2 
elever leder oppvarmingen 
Hovedaktivitet: 
A-ball1 med regning og 
begreper 
-Sistenlek: Stiv heks 
 

 

MATPAKKEMÅLTID  
  

14.00 – 16.00 Master Chefs  
Julebakst: Pepperkake-verksted 
Spise tomatsuppe 
Snakke om juletradisjon med 
baking 
Julekalender: NRK Super: Pakten 
 

 
 

 
15.00 – 16.30: Kids kode-kurs 2 
Kursdag 4 – siste kursdag 
 

AKS-måltid:  
Varm mat 
 
 

13.30 – 15.30 
JULETRADISJONER 
 

 
 

JULEVERKSTED i smågrupper 
med analysebegreper  
 

-Julekalender NRK Super: Pakten 
-Øve til julemessa 
 

-Spille spill eller lese 

MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke til AKS  

 

13.30 – 15.30:  
JULETRADISJONER 
 

 JULEVERKSTED i smågrupper 
med analysebegreper  
 

-Julekalender NRK Super: Pakten 
-Øve til julemessa 
 

-Spille spill eller konstruksjonslek 
 

 

 

 

AKS-måltid: Knekkebrød 
 
 

14.00 – 15.00  
JULETRADISJONER 

 
 JULEVERKSTED i smågrupper 
med analysebegreper  
 

-Julekalender NRK Super: Pakten 
-Øve til julemessa 
 

-Spille spill eller lese 
 

 
 
 

 


