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AKS Seterbråten UKE: 43 – 2019         TROLLSKOGEN - 3. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ 
AKS:  
Innen språk (norsk) har vi har samtaler 
og aktiviteter innen tema om psykisk 
helse og rett til rent vann til alle barn, I 
regning har vi aktiviteter med 
multiplikasjon. 
 

Uka sosiale mål: Vi øver på å sitte rolig ved bordet. 
Kun få AKS-elever har matpakker tirsdager og torsdager! Vi ber 
dere sende med elevene nok mat.  
 

TEMA I OKTOBER: PSYKISK HELSE OG RENT VANN TIL ALLE BARN 
 

Høstkurs uke 42 – 48: et tilbud til elever med heltidsplass i 2. – 4. trinn. Se 

kurskatalogen og påmelding på skolens hjemmeside.  

Onsdag 23. oktober: AKS feiere FN-dagen, som er 30 år torsdag 24. oktober.  
Vi har fest og feirer at vi har AKS-elever med røtter fra mange verdensdeler. Vi reiser rundt i "fly", fra verdensdel til verdensdel, rundt i alle 
skolebyggene. 

Vi kan derfor ikke sende hjem barn eller at barn kan hentes i festtiden 13.35 – 15.30.  
Elever må gå hjem rett etter skolen eller etter kl. 15.30. 

 

Mandag 21.10    kl. 14.00 Tirsdag 22.10 kl. 13.30 Onsdag 23.10   kl. 13.30 Torsdag 24.10    kl. 13.30 Fredag 25.10     kl. 14.00 

AKS-måltid: Spagetti m 
grønnsakssaus 
 

14.30 – 15.00: 
Gruppe A: AKS-måltid 
Gruppe B: IKT på Salaby - 
FN-dagen 24. oktober og 
barns rettigheter 

 

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  

 
Gymsal: Håndball – trene ball-
ferdigheter 
Trollskogen: Dans: BlimE-
dansen 2019 og "Million mil" 
Stol-leken som samarbeidslek 
 

Elever med gratis deltakelse på AKS, er 
i dag på AKS til kl. 16.00 

Årets store AKS-fest 
Kl. 13.30 – 15.30 

 

Til sammen er vi hele 
verden! 

 
 

Vi reiser fra verdensdel til 
verdensdel 

 

Det er ikke mulig å hente eller 
sende hjem elever mellom  

kl. 13.35 – 15.30 i dag. 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med egen matpakke til AKS 

 
14.30 – 15.30:  
Valgaktiviteter  

 
 
1: Formingsprosjekt  
2. Matematikk med dart og  
    terningslek 
3: Begrepsspillet Aliaz 
 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 

 

15.00: AKS-måltid:  
Hjemmelaget 
tomatsuppe 

 

13.45 – 15.30: 

Mat & helse 
KOKKEKURS 2 
Kursdag 2 
 

 

14.00-15.00 VALGAKTIVITETER 
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TELEFON: Vi har nå fått ny telefon, så gammelt nummer er igjen i bruk 954 03 522. 
Vi ber dere sende SMS-meldinger innen kl. 12.30 for alle beskjeder som gjelder til og med kl. 15.30, og minst mulig telefon. 
For å hindre feilsendinger, ber vi dere skriv barnet fornavn, etternavn og klasse, vi har mange barn med samme fornavn. Avsender må skrive 
sitt fornavn. 
 

TLF. 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. 

Elever kan derfor ikke bli sendt hjem med en gang du ringer, med sendes hjem 15.30 16.00, 16.15, 16.30. 

AKS INVITERERT FORELDRE OG SØSKEN TIL FORELDRESUPPE                           Gi tid! 
 

AKS inviterer foresatte og søsken til årets foreldresuppe 
ONSDAG 30. OKTOBER KL. 16.30 – 18.00. 
 
Det blir underholdning av elevene i gymsalen kl. 16.30 
- Psykisk helse – GI tid! 
- FNs bærekraftmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold  
- Musikkvideoen til AKS 
- Dans 
- Bilder fra AKS-aktiviteter 
 
 

Kr. 10,- pr familiemedlem 
Pengene vi samler inn går i år til prosjekter FORUT prosjekt i Sierra Loene, med bygging av toaletter og bedre sanitærforhold og lage brønner med rent 
vann 
 

Sett av datoen, gi tid! 
 

 

 


