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AKS Seterbråten UKE: 50 – 2019         TROLLSKOGEN - 3. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
 
  
 
 
 
Norsk: Voksene bruker analysebegreper i aktiviteter og lek.  
Vi snakker om begrepet juletradisjoner. 
Regning: Vi har julekalender med mattegrubliser, laget av 
Matematikksenteret 

Ukas sosiale mål: Jeg lytter når jeg får en beskjed, og forholder meg til 
beskjeden. 
 

Månedens tema er JULETRADISJONER 
-Vi ser en julekalender på NRK Super: Tidskrystallen 
- Daglig julekalender med mattegrubliser, samarbeidsoppgaver 
-Snakke om juletradisjoner som juletre, julegaver og bake kaker til jul 
 

Brukerundersøkelse på AKS 2. – 16. desember 2019: AKS oppfordrer 
foresatte til å svare. Dere har fått tilsendt en egen link. Undersøkelsen 
kan svares på flere språk.  

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 09.12   kl. 14.00 Tirsdag 10.12 kl. 13.30 Onsdag 11.12   kl. 13.30 Torsdag 12.12    kl. 13.30 Fredag 13.12     kl. 13.45 

AKS-måltid:   
Havregrøt 
 

14.15 – 15.30 
-De siste forberedelsene til 
Julemessa 

 
 

-Julekalender på TV 
-Julekalendergrubliser 

 
15.30: DATA:  
Løse oppgaver i 
norsk på 
Salaby.no 

15.15 MATPAKKEMÅLTID  
 Ta med matpakke til AKS 

 

Tidskrystallen på TV og 
julekalendergrubliser  

 

14.15 – 15.15 
Generalprøve i gymsalen 
 

16.30 – 18.00:  
AKS-julemesse. 
Vi inviterer våre foreldre og 
søsken.  

 
AKS sender kun hjem de elevene som 
AKS har fått beskjed om må hjem. 

AKS-måltid: Knekkebrød   
 
 
 

13.30 – 14.30 
God tid til utelek – viktig med 
varmt tøy 

 
 
14.30 – 15.30 
-Tidskrystallen på TV  
-AKS-måltid med 
julekalendergrubliser  

 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS  

 
14.00 – 15.30: 
Stasjonsaktiviteter: 
- Tidskrystallen på TV 
- Kims lek med julebegreper 
- Matematikk med terningspill 
- Matpakke med mattegrubliser 
 

 
 

 

 

Varme fiskekake-
hamburgere m grønnsaker 
 

 
14.00 – 14.45 
Valgaktiviteter på Trollskogen 

 
 

14.45 – 15.30 
- Tidskrystallen på TV 

- Julekalendergrubliser 

 

 


