
AKTIVITETSSKOLEN SETERBRÅTEN  ASKELADDEN 2.TRINN UKE:3  

Velkommen til nytt år på AKS! 
Vi oppfordre alle foreldre til å sette seg godt inn i telefontider og SMS telefoner til AKS. 

Vi opplever stadig at det blir sendt beskjeder til feil telefon og att det ringes utenom telefontiden. 
GÅ HJEM TIDER TIL AKS TRYKK HER 

 

          Tema i uke 3 er geometri og figurer. Vi snakker om former og gjør artige oppgaver. 
                                                           Prosjekt lesing og regning:   
                                       Lesing: Høytlesing og lesing i egen bok på bilioteket. 
                                      Regning: Praktiske geometri oppgaver, telling i turtaking,   

                                                

 

VIKTIG INFO! 
Alle må ha med matpakke på skolen og AKS. 

 Tirsdag, onsdag og torsdag. 
 

Vi servere mat på AKS, mandag og fredag. 
Baseleder for Askeladden er Fredrik Torvik han kan nåes på epost: frtoa003@osloskolen.no. 

HER FINNER DU ALL PRAKTISK INFORMASJON OM AKS 

https://seterbraten.osloskolen.no/ 

DAGELIG KONTAKT MED AKS: Vi foretrekker henvendelser på SMS MOB. 95403522. (Det er ikke mulig å ringe til denne telefonen) 
 

Vil du snakke med oss på telefon er telefonnummeret: 23169200.  Telefontiden er fra 11.30-12.30 og fra 15.30-16.45.  Det er ikke mulig å ringe til oss utenom telefon tiden. 

  
Mandag 18.01 Tirsdag 19.01 Onsdag 20.01 Torsdag 21.01 Fredag 15.01 

AKS-start 13.30 AKS-start 13.15 AKS-start 13.00 AKS-start 13.00 AKS-start 13.00 

AKS MÅLTID                 Matpakkemåltid                  Matpakkemåltid                   Matpakkemåltid   AKS MÅLTID 
14.00-15.20 

LEKE DAG PÅ AKS 
-Butikklek 

-Konstruksjonslek 
-Utelek 

-Spill 
-Tegning og fargelegging 

 

14.30-15.30 
2A FORMING: 

Ta bilde av en AKS leke du liker. 
Tegn tingen og fortell hvilke 

geometriske former du finner. 

 
2B TEMA: 

GEOMETRI AKTIVITETER 

 
BIBLIOTEKET 

Lese egen bok eller høytlesing 

14.30-15.30 
2B FORMING: 

Ta bilde av en AKS leke du liker. 
Tegn tingen og fortell hvilke 

geometriske former du finner. 

 
2A TEMA: 

GEOMETRI AKTIVITETER 

 
BIBLIOTEKET 

Lese egen bok eller høytlesing 

14.30-15.30 
BARNEKULTURLEKER I GYMSALEN 

 

QUIZ 
      Spørsmål fra ukens AKS opplevelser 

 

13.30-15.30 

VINTER-AKTIVITETER 
(Påmelding på torsdag) 

-Gå på ski (ta med egne ski) 
-Konstruksjonslek i snøen 

-Aking 
-Skøyter 

(Værforbehold! Hvis det ikke er egnede 
forhold, har vi valgaktiviteter på AKS) 

 

15.30-16.30 TURNING 
Valgfritt kurs for heltidselever. 

Elevene melder på seg selv. 
Gi beskjed på SMS hvis «gå hjem tid» endres 

15.30-16.30: GARAGEBAND 
Valgfritt kurs for heltidselever. 

Elevene melder på seg selv. 
Gi beskjed på SMS hvis «gå hjem tid» endres 

15.30-16.30 DANS 
Valgfritt kurs for heltidselever. 

Elevene melder på seg selv. 
Gi beskjed på SMS hvis «gå hjem tid» endres 

                 15.30-16.30 FORMING 
Valgfritt kurs for heltidselever 

Elevene melder på seg selv. 
Gi beskjed på SMS hvis «gå hjem tid» endres 

GOD HELG! 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVR5XsPDvEZ5IolEE7Vr32iBUREtVS0pUQ00yUEs3MzhGQUhSVUNKVFZUUy4u
https://seterbraten.osloskolen.no/

