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AKS Seterbråten UKE: 9 – 2020         TROLLSKOGEN - 3. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
 
  
 
 
Norsk og engelsk: Ord og begreper innen familien og hjemmet 
mitt. Sette riktig tegnsetting i og på slutten av setninger. 
Regning: Oppstilling med addisjon og subtraksjon uten veksling. 
Sosialt fokus: Vi trener på god bordkultur – bordskikk. 

KARNEVAL: Fredag 28. februar er det karneval på skolen og 
på AKS. Vi anmoder alle elever om å kler seg ut. Tenk miljø og bruk noe dere har 

fra før. Eleven kan ha på karnevalstøy på skolen – kom utkledd til skolen.  
Elevrådet har bestemt at elever ikke kan ta med maske eller våpeneffekter.  Fredag 
kan ikke elever hentes eller gå hjem selv før kl. 15.30 pga. karneval 
arrangementet.  
 
Nye spise- og aktivitetsgrupper fra og med uke 9: Halv gruppe fra hver av 3.  
klassene blir nye grupper. Vi håper det fører til mer vennskap på tvers av klassene. 

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 på medes 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 24.02 kl. 14.00 Tirsdag 25.02 kl. 13.30 Onsdag 26.02 kl. 13.30 Torsdag 27.02 kl. 13.30 Fredag 28.02 kl. 13.30 

AKS-måltid: Pasta med 
grønnsaker 
 

14.30 – 15.00: 
Gruppe A: AKS-måltid 
Gruppe B: Data: Gyldendal 
Spill med pluss og minus, 
med oppstilling uten veksling  
 

 
15.00 – 15.30: 
Gruppe B: AKS-måltid 
Gruppe A: IKT: Se over 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 
15.30 – 16.30: Mandagskurs 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS 

 

14.30 – 15.15/15.15 – 16.00 
Barnekulturleker i gymsal, eks: 
Haien kommer, Hauk og due, 
Rødt og grønt lys 

14.30-15.15/15.15 – 16.00: 
Vi lager karnevalskatter - 
karnevalsmasker 

 

AKS-måltid: Knekkebrød   
 
 

14.30 – 15.30: 3 A 
Kunst & håndverk, Tema: 

Hjemmet mitt 
Bruke ord og 
begreper om 
familie-
medlemmer og 
huset mitt 
 
 

14.30 – 15.30:3 B: Spille spill  
Kommunikasjon – ord og 
begreper, samarbeid og følge 
regler

 
15.30 Tilbud om å gjøre lekser  
15.30 – 16.30: Onsdagskurs 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS  

 

14.30 – 15.30: 
Samarbeidsaktiviteter 

 
 

Mattemoro inne med curling og 
erteposedart med addisjon, og 
terningspill med divisjon. 
 

 
Utelek: 30'ern, quiz–lek med ord 
og begreper. Vi trener på å sette 
riktig tegnsetting.  

AKS-måltid: Karnevals- 
boller 
 

 

 

 
Karneval på AKS kl. 13.30 – 15.30. 

- Karnevalsamling 
- Slå katta ut av sekken 
- Limbo-dans 
 

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

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 

KURS: Torsdag 15.30 – 16.30: BEATZ-KURS OG FOTBALL-KURS er avlyst inntil videre. Kursene starter hvis flere elever melder seg på. 
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