
 Seterbråten JUNGELEN (4. trinn)  RØD UKE 11 - 2021 

Mandag 15.03.21 
13.00 – 16.00 

Tirsdag 16.03.21 
13.00 – 16.00 

Onsdag 17.03.21 
13.00 – 16.00 

Torsdag 18.03.21 
13.00 – 16.00 

Fredag 19.01.21 
13.00 – 16.00 

  Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS 

 Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS 

 Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS 

 Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS-tur 

 Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS 

Utelek 
Hoppe i pyramide  

  
  

 Tilbud om å gjøre 

lekser 
Terningspill  
- Førstemann  
  til 100 
-Yatzy 
    

 

Tegnekonkurranse 

 

 

 

 
Innelek og spill 

    

Utelek - Regelleker 

 
 

 Mattemoro med bingo 

 

 
 

- Quiz med mattebingo 
- Bingo med terninger    
  og multiplikasjon    
  
Utelek 

    

 

13.00 – 15.30 
TURDAG PÅ AKS 
Viktig med egent turtøy for fuktig 
terreng 

Stjerneorientering med 
matematikk 

 

Lek i naturterreng

 
 

 

Filmdag på AKS. 

 

 
 

Utelek 

 
 

 

Sosiale mål i uke 11: Utholdenhet! Jeg jobber med å stå på og ikke gi opp 😉 

Prosjekt lesing og regning på AKS: I uke 11 har vii mye matematikk i aktivitetene våre, med bruk av flere regnearter.  

Vi trener på muntlige ferdigheter gjennom hvordan vi snakker med og til hverandre 



 

          

PÅSKEN 2021: Se egen skolemelding fra AKS sendt uke 10 med program og påmeldingslink. Elever med gratis kjernetid – deltidsplass, kan vøre 

på AKS mandag og tirsdag mellom kl. 9.30 – 15.30. Påmeldingsfrist torsdag 18. mars. 

 

VIKTIG INFORMASJON:  RØDT NIVÅ PÅ SKOLE OG AKS I UKE 11 OG 12:  

Åpningstid 8.00 – 16.00.  

På morgenen er det ute-AKS kl. 8.00 – 8.30 ved bygg 1. 

Foresatte med samfunnskritisk arbeid, har tilbud om AKS-tilbud fra kl. 7.30, til kl. 16.30. Arbeidsforholdet og behovet må dokumenteres fra 

arbeidsgiver. Søknad om utvidet tid sendes til AKS-leder: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no 

Coronatid med kohortgrupper:  4.1 (4 A) og 4.2 (4 B) er i sine klasserom inne på rødt nivå på skole og AKS. Ute er de sammen både på skole 
og på AKS. Elevene er ikke sammen med elever fra andre klassetrinn.  4. trinn har et eget uteområde..  
Vi er nøye med håndvask. Er elever syke, er det viktig nå at elever er hjemme. 
 
Matpakke og drikkeflaske på AKS: Elever må ta med matpakke og drikkeflaske til AKS hver dag.  
På rødt nivå klarer vi ikke å ivareta smittevernreglene med delt kjøkken for 11 grupper. Vi klarer derfor ikke å servere AKS-mat på rødt nivå.. 
 

Fri – gå hjem eller hentes: Foreldre og eldre søsken kan ikke komme inn i skolegården, pga. koronasituasjonen.  

Vi må derfor ha faste gå-hjem-tider / hentetider.  

Våre hjemtider er: kl. 13.00 – rett etter skoletid, 14.30, 15.30 og 16.00. I uke 11 og 12 er det ingen hjemsending kl. 14.30 pga. turdag 

Hvis dere vil endre eksisterende fast avtale,, send SMS-melding. 

Tøy og sko til vårvær: Det er veldig vått ute i disse dager – lurt å ha litt reservetøy på AKS. For å kunne leke må man ha egent tøy og skotøy i 

forhold til været. Det er kaldt om morgenen og varmt når vi er ute på AKS – elevene trenger tynnere jakke/tykk genser på ettermiddagen – ikke 

tykke vinterjakker. 

Telefon: SMS-mobil for 4. trinn Jungelen tlf: 90362774. Vi ber dere nå sende SMS-meldinger fremfor å ringe AKS 23 16 92 00.  

Alle ansatte arbeider nå på røde nivå på skolen helt til AKS-start. Derfor er ikke telefonen betjent på formiddagen. Alle meldinger som gjelder til og 

med kl. 15.30 må meldes på SMS senest kl. 12.30. 

E-post:  Star: stmba001@osloskolen.no                Muzamil:  muhua001@osloskolen.no                                                                               

Ansatte på AKS Jungelen 4 trinn i røde uker 11 og 12 er: Muzamil, Yousef og Fatima 

mailto:stmba001@osloskolen.no

