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AKS Seterbråten UKE: 51 – 2019         JUNGELEN - 4. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
 
  
 
 
 
Vi har fokus på de grunnleggende ferdighetene i 
Kunnskapsløftet i regning, lesing, skriving og muntlige 
ferdigheter denne uka. Ansatte bruker analysebegreper 

                                                                        i sin kommunikasjon med elevene. 

FREDAG 20. DESEMBER – siste skoledag før juleferien:  
Fredag slutter elvene på skolen kl. 12.00.  AKS må derfor få beskjed 
om fravær eller endret gå-hjemtid innen kl. 10.00, da skolen slutter  
kl. 12.00. På grunn av møte i første del av AKS-tiden er det ingen 
telefontid mellom kl. 11.00 – 14.30 fredag. 
 

I JULEFERIEN er det kun påmeldte barn som kan komme. Antall 
ansatte er nå planlagt ut fra registrerte påmeldte. 
 

Brukerundersøkelsen på AKS – se informasjon og link på side 2. 

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.   TLF. 954 03 522, GÅ-HJEM-SELV-SKJEMA: Link til elektronisk skjema på skolen hjemmeside, se Aktivitetsskolen 

 

Mandag 16.12   kl. 14.30 Tirsdag 17.12 kl. 13.30 Onsdag 18.12   kl. 13.30 Torsdag 19.12    kl. 13.30 Fredag 20.12     kl. 12.00 

AKS-måltid: 
Knekkebrød 
 

 

15.00 – 16.00 
Fysisk aktivitet i gymsal 

 
To elever leder opp-
varmingsaktiviteten. 
 

Hovedaktivitet: 40’ n 
En lek med regning, 
kondisjonstrening og 
trening i bruk av 
samarbeidsferdigheter. 

15.00 MATPAKKEMÅLTID  
 Ta med matpakke til AKS 

 

14.00 – 15.00 
-Julerydding på Jungelen 

 
 

-Dataspill i bygg 3, på våre 
godkjente nettsteder 

 

r 

 

AKS-måltid: Julegrøt, 
klementiner og pepperkaker 
 
 

13.30 – 15.30 NISSEFEST 

 
Det blir julegrøt og nisseaktiviteter. 

 

TA MED 
NISSELUE OG 
NISSETØY 
 
Vi går ut i 
skogen med 
grøt til 
skogsnissen 

15.00: MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS  

 
BRETTSPILL-DAG PÅ JUNGELEN 

 

 
 

 
 
 

 

 

AKS-måltid: Varme 
fiskekakehamburgere m 
grønnsaker 

 

 
Filmdag på AKS, på jungelen.  Vi 
ser en julefilm 

 
 

God tid til elevenes 
lekeprosjekter på ettermiddagen

 
 

GOD JULEFERIE! 
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Brukerundersøkelse på AKS 2. – 16. desember 
 

AKS Seterbråten oppfordrer foresatte til å svare på undersøkelsen. Status fredag 13. desember er at 86 av 

171 foresatte har svart, dvs. 50,29%. 

HJELP OSS TIL Å FÅ EN HØYERE RESPOINSPROSENT, TAKK! 
 

Visste du at vi på bakgrunn av fjorårets tilbakemeldinger har utviklet et digitalt 

opplæringsprogram for medarbeidere i AKS?  
 

Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å delta i årets 
brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1. - 
4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5. -7. trinn som benytter seg 
av aktivitetsskoletilbudet om å delta. 
 

Undersøkelsen kan gjennomføres ved å gå inn på følgende webside:  

https://aks.vardehartmark.no/aks/ 
 

 

INFORMASJON OM NY OPPHOLDSAVGIFT PÅ AKS i 2020 
 
Oppholds avgiften for AKS blir indeksregulert hvert år. Byrådet har vedtatt følgende satser for 2020: 
 
Heltidsplass med gratis kjernetid: 

Felles inntekt under kr. 224 694,00 Felles inntekt mellom kr. 224 694,00 – kr. 399 456,00 Felles inntekt over kr. 399 456,00 

 

Kr. 242,00 
 

 
Kr. 445,00 

 

Kr. 1029,00 

 
 

 

https://aks.vardehartmark.no/aks/

