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AKS Seterbråten UKE: 48 – 2019         TROLLSKOGEN - 3. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
 
  
 
 
 
Norsk: Voksene bruker analysebegreper i aktiviteter og lek. 
Trene på å skrive en liten tekst, ut fra egen fantasi 
Regning: Vi bruker addisjon og matematiske begreper  
de jobber med på skolen i uke 48 i praktiske sammenhenger.  

Ukas sosiale mål: Jeg husker å si noe hyggelig til de rundt meg 
  

Endre fra heltids- til deltidsplass: I følge AKS-forskriften kan dette kun 
skje 1. januar og 1. august. Hvis dere ønsker en endring, må dere søke 
elektronisk i portalen senest 1. desember. Elektronisk søknadslink - se 
skolens hjemmeside – Aktivitetsskolen. 
 

AKS-julemesse tirsdag 10. desember kl. 16.30 – 18.00 
 

Fredag 22.11 fikk endret innhold og mat, da flere ansatt på en kursventeliste, fikk 
plass på et aktuelt kurs inne lesetrening og begrepslæring.  

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 25.11   kl. 14.30 Tirsdag 26.11 kl. 13.30 Onsdag 27.11   kl. 13.30 Torsdag 28.11    kl. 13.30 Fredag 29.11     kl. 13.45 

AKS-måltid:   
Fiskepinner (Utsatt fra 22.11) 

 
 
14.30 – 15.00. 
Gruppe A: IKT: Øve på å skrive 
en tekst i Word: Fantasere og 
skrive om: "En dag jeg møtte 
julenissen" 
Gruppe B: AKS-måltid 
 

 
 

15.00 – 15.30: 
Gruppe B: IKT, se over 
Gruppe A: AKS-måltid 
 
15.30 – 16.30: Beatzkurs 
 

MATPAKKEMÅLTID  
 Ta med matpakke til AKS 

 
 

14.30 –16.00: FYSISK AKTIVITET 
Elevenes medvirkning: 2 elever 
planlegger og leder 
oppvarmingsaktiviteten 
- Kondisjonstrening og stafetter 
- Sansemotorisk løype med 
matematiske begreper 
- Styrketrening med addisjon 
 

 
 
 

 

  
AKS-måltid: "Kveldsmat" 
 

 

13.30 – 15.30 PYJAMASPARTY  
Ta med pyjamas og kosedyr  

Ingen hjemsending eller henting før 
kl. 15.30 i dag. 

 Unntak: hvis beskjed før kl. 12.30  
 
15.30-16.30: Snekkerkurs 

MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke til AKS  

 
13.30 – 14.45: God tid til 
lekegrupper og matpakke 

 

14.45 – 15.30: JULEVERKSTED 
med analysebegreper  
- Bake julekaker (ble avlyst 22.11) 
- Lage julepynt/julegaver 
 

 
 

15.30 – 16.30: Innebandykurs og 
sykurs 

 

15.00: Varm mat på AKS 
 
 

13.45 – 15.30:  
KOKKEKURS 
Kurs dag 2  

 
 
 
 
 
 

14.00 – 15.00: VALGAKTIVITETER 
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