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AKS Seterbråten UKE: 6 – 2020         JUNGELEN - 4. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
 
  
 
 
Norsk: Lese og forholde seg til en matoppskrift. Ord og 
begreper innen kjøkkenredskap. Onsdager har vi forskjellige 
aktiviteter med dobbel konsonant. 
Regning: Måleenhetene liter og desiliter. MATTENØTTER – 
varierte tekstoppgaver 

Vinterkurs fra og med uke 6: Kurskatalogen er sendt ut via 
skoleportalen og finnes på skolens hjemmeside. 
 

Henriette hadde sin siste arbeidsdag på AKS fredag. Mandag begynner hun å 
arbeide i en barnehage. Jungelen hadde avskjedsfest for Henriette fredag. 
 

Ukas sosiale mål: "Jeg tar ansvar for det jeg sier".  
Trene på å snakke høflig/hyggelig til hverandre. 
 

Viktig med god og sunn matpakke til AKS på tirsdager og torsdager 
 

JUNGEN HAR FÅTT EGEN TELEFON: Alle beskjeder som gjelder 4. trinns 
elever skal sendes til tlf: 904 01 395 

TELEFON: Jungelen har fått egen telefon: 904 01 395. Telefontid: kl. 11.30 – 12.45 og kl. 15.30 – 16.15  
Sende SMS-meldinger innen kl. 12.45, for alle beskjeder som gjelder til og med kl. 15.30.  

 

UKE 4: Mandag 03.02 kl. 14.30 Tirsdag 04.02 kl. 13.30 Onsdag 05.02 kl. 13.30 Torsdag 06.02 kl. 13.30 Fredag 07.02 kl. 13.45 

AKS-måltid: pasta med 
fisk og grønnsaker 

 

15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet 
i gymsalen med mattemoro 

 
Oppvarming ledet av 2 elever 
Hovedaktivitet: "Kjegle-
krangel" 
Lagspill med fokus på 
samarbeid. 
Avslutter Queenball 
 
15.30-16.30: Sykurs og 
snekkerkurs 
 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS 

 

13.30: Elevene valg 
- Utelek 
- Tilbud om å gjøre lekser 
 

Mat & helse: Lage vegetarpizza 
Arbeide med 
måleenhetene L 
og dl. 
Ord og 
begreper innen 
kjøkkenredskap 

 
 

Kids Koding: 
Trene på å 
programmere 
på data, 
 

AKS-måltid: Knekkebrød   
 
 

 

13.30: Elevene valg 
- Utelek  
- Spille spill 
- Tilbud om å gjøre lekser 
                                                                        

14.45 –15.30: NORSK-STASJONER 
Valgaktiviteter: 

 
 

-Dobbel konsonant-lek 
-Dobbel konsonant-jakt 
-Lese-STOPP 
 
15.30 – 16.30: Malekurs,   
"Sphero"robotprogrameringskurs 
og sjakk-kurs 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS  

 
13.30: Elevene valg 
- Utelek 
- spille spill 
- Tilbud om å gjøre lekser 
 
14.45 – 15.30: MATTEMORO 
Smågruppeaktiviteter 

 
 
Stasjoner med GRUBLENØTTER 
Elevene skal samarbeide om å 
løse forskjellige matte-oppgaver 
 
15.30-16.30 Fotballkurs og Beatz-
kurs 

Varme fiskekakeburgere 
med grønnsaker 
 

 
14.00 – 15.00: ELEVENES VALG 
 

 

 
Elevene får tilbud om varierte 
aktiviteter, som er på skoleområdet 
eller i nærmiljø. 
 
Blir det en snø-fredag, så blir det 
vinteraktiviteter 
 
 

GOD HELG! 
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