
1 
 

AKS Seterbråten UKE: 11 – 2020         TROLLSKOGEN - 3. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
 
  
 
 
Norsk: Vi trener på å skille ordene fra hverandre i en 
ordkjede og ukas matematiske begreper. 
Regning: Trene på å regne med addisjon og subtraksjon med 
veksling og plassere tall i plassverdisystemet. 
Sosialt fokus: Vi trener på god bordkultur – bordskikk. 

Nye spise- og aktivitetsgrupper fra mandag 9. mars. Nå er elever fra 3 A og 3 B i 
samme grupper. Dette gjør vi for å fremme samarbeid og vennskap på tvers av 
klassene. 
 
Bordkultur – frem til påske vil vi trene på å bruke sosiale ferdigheter under måltidene.  
Dette trener vi på: 
- Jeg snakker med innestemme 
- Jeg snakker med de jeg sitter på bord sammen med 
- Jeg sitter rolig på plassen min 
- Jeg passer på min egen kropp slik at jeg ikke dytter eller tuller med andres kropp 
- Jeg passer på at alle har det bra ved bordet mitt 

TELEFON: Trollskogen har fått egen telefon: 904 01 395. Telefontid: kl. 11.30 – 12.45 og kl. 15.30 – 16.45  
Sende SMS-meldinger innen kl. 12.45, alle beskjeder som gjelder til og med kl. 15.30. Alle beskjeder som gjelder 3. trinns elever må sendes til Trollskogen-telefonen. 
E-post: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no Meldinger om dagsaktuelle beskjeder om henting eller hjemtider, må sendes på SMS. 

 

UKE 4: Mandag 09.03 kl. 14.00 Tirsdag 10.03 kl. 13.30 Onsdag 11.03 kl. 13.30 Torsdag 12.03 kl. 13.30 Fredag 13.03 kl. 13.30 

AKS-måltid: Havregrøt med 
eplebiter og rosiner 
 

Nye bordgrupper i dag! 
 

14.30 – 15.00: 
Gruppe A: AKS-måltid 
Gruppe B: ORDKJEDER 
Lange bokstavordkjeder som 
skal deles opp til 4 ord 

 

15.00 – 15.30: 
Gruppe B: AKS-måltid 
Gruppe A: ORDKJEDER 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 
15.30: Data-spill på Salaby 
15.30 – 16.30: Mandagskurs 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS 

 

14.30 – 15.15 / 15.15 – 16.00 
Fysisk aktivitet i gymsal: 
Oppvarming: Sistenleker 
Hovedaktivitet: Poker-gris 
Aktivitet med kortstokk og 
matematikk 
 
 
 
 
 
14.30 – 15.15 / 15.15 – 16.00 

Barnemøte i 
de nye  
bord-
gruppene. 

 

 iPad og ukas 
ord og 
begreper 

AKS-måltid: Tomatsuppe   
 
 

14.30 – 15.30: Valgaktiviteter: 
 
Kunst & 
håndverk 
 
 
 
 
 
 

Spille spill 
  

 
 
 
Konstruksjons-
lek med Kapla- 
klosser - bygge 
ut fra et bilde  
 

15.30 Tilbud om å gjøre lekser  
15.30 – 16.30: Onsdagskurs 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS  

 

13.30 – 14.30: Lekeprosjekter i 
de nye bordgruppene, inne og 
ute 

 
 

 

15.00 – 15.30: Mattemoro. 
Quiz og aktiviteter med ukas 
matematiske begreper 
 
 

AKS-måltid: 
Fiskekakeburgere 
 

 

 

13.30 – 15.30: Mat & helse 
Kokkekurs 7, dag 1 
 
 
 
 

14.00 – 15.30: VALGAKTIVITETER 
Elevene får varierte valg- 
muligheter. 
Aktiviteter på skolen eller i nærmiljø. 

 
 

KURS: Mandag 15.30 – 16.30               SNEKKERKURS i bygg 3: Sara, Marie, Arshman, Eirik, Maida, Ariane og Asha       l Sykurs i bygg 3: Anab 

KURS:  Onsdag 15.30 – 16.30 Sjakk-kurs i bygg 1: Arshman, Asha og Marie Sphero-programeringskurs i bygg 3: Sara, Mia, Eirik, Maida og Oliver 
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