
 

 

 

AKS Seterbråten UKE: 39 – 2019         TROLLSKOGEN - 3. TRINN 
Ukas sosiale mål:  
-Jeg går rett fra skolen til AKS 
-Jeg setter meg raskt på plassen 

min ved bordet, og skaper matro 
 

PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ 
AKS: Ukas ord og begreper, følelser 
og regning med tall opp til 1000. 

Ukeplaner: AKS beklager at ukeplaner ikke har blitt sendt ut til dere via 
skoleportalen, vi har trodd det er gjennomført. Det er oppstått noen 
tekniske problemer som er utenfor vår kontroll. Ukeplan kan dere finne på 
skolens hjemmeside – Aktivitetsskolen – Ukeplan Trollskogen 3 trinn. 
 

HØSTFERIEN UKE 40: AKS har et variert høstferie-tilbud i uke 40. Se egen 
informasjon på skolens hjemmeside.  
Ny påmelding/svarfrist tirsdag 20. september 

TELEFON: 954 03 522   Telefontid: kl. 11.30 – 12.45 og 15.30 – 16.45     SMS-telefon resten av dagen - SMS leses av 12.30 og fra 15.30. 
VIKTIG MELDING: Alle meldinger som gjelder til og med kl. 15.30 må meldes på SMS innen kl. 12.30, da oppdateres dagen krysseliste. 
NØDTELEFON: 95307556. Viktige beskjeder som har oppstått etter kl. 12.45 
Melding fra rektor: Smart-klokker og mobiltelefon er ikke lov å bruke på skolen eller på AKS. Skolen ser seg nødt til å minna foresatte og elever om at smart-klokker og 
mobiltelefoner skal ligge i sekken gjennom hele skole- og AKS-dagen. Må dere ta kontakt med barna deres i løpet av skoledagen, må dere kontakte skolen, ikke ringe 
barna. Melding fra AKS: Se telefontidene på AKS. Vi anbefaler at dere sender SMS-meldinger. 

 

Mandag 16.09    kl. 14.00 Tirsdag 17.09 kl. 13.30 Onsdag 18.09   kl. 13.30 Torsdag 19.09    kl. 13.30 Fredag 20.09     kl. 14.00 

AKS-måltid: Tomatsuppe 
 

14.30 – 15.00: 
Gruppe A: AKS-måltid 
Gruppe B: IKT. Arbeide med 
ukas øveord og begreper på 
norsk og engelsk 
 

 

15.00 – 15.30: 
Gruppe B: AKS-måltid 
Gruppe A: IKT. Se over 
 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 
 

14.00 MATPAKKEMÅLTID  
 Ta med egen matpakke til AKS 
 

14.30 – 15.15 / 15.15 – 16.00 
FYSISK AKTIVITET I GYMSAL 
OG UTE 

 
Gymsal: mattestafett og 
hjørnefotball 
Ute: Orienterings-quiz – øve på 
å lese ansiktsuttrykk og følelser 
 
Elever med gratis deltakelse på AKS, er 
i dag på AKS til kl. 16.00 

AKS-måltid: Trollmat på 
tur 
 

 

13.30 – 15.30  
Trollfest i Grønnliåsen 

 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser på 
AKS 

15.10 MATPAKKEMÅLTID  
Ta med egen matpakke til AKS 

 
14.10 – 15.10 
Stasjonsaktiviteter: 

 
- Spill 
- Formingsaktivitet om følelser 
 
 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser på 
AKS 

 
15.00: AKS-måltid:  
Varm mat 
 

 

13.45 – 15.30 

Mat & helse 
KOKKEKURS 1 
Kursdag 2 
 

FILMDAG PÅ TROLLSKOGEN 
 

 

 


