
 

 Seterbråten- Jungelen (4. trinn) 

 

Velkommen til et nytt AKS år 😊 

 

3. trinn har nå blitt store 4.klassinger og er dermed de eldste på AKS!  

Basen til 4. trinn er ved siden av klasserommene deres i bygg 2. Elevene vil de første dagene bli kjent med å være på den nye basen i tillegg til 

at de voksne som skal være på basen. 

William er overordnet baseleder for 4. trinns gruppen og de nye førsteklassingene, men det er Star kom til være gruppeleder i det daglige 

arbeidet på basen sammen med assistentene Muzamil og Yousef B. 

I denne perioden skal vi fokusere å ha stort fokus på gode rutiner og ha fokus på sosialisering og samarbeid.  

 

Viktig informasjon:  

Foreldre kan ikke komme inn i skolegården, siden vi er i gul beredskap (koronasituasjonen). Vi må derfor ha faste gå hjem selv (skjema er sendt 

ut til foresatte). NB! Vi minner på at elevene må ha med to matpakker (en til skole og en til AKS) 

 

AKS-mobil for 4. trinn (SMS tlf.): 90362774 (Vi anmoder at dere sender SMS og ikke ringer). 

Telefon: 23169200 (Skolen sitt nr., der dere vil bli satt over til AKS) Vi opererer med telefontidene nedenfor: 

07.30- 08.15 

11.30-12.30 

15.30- 16.45 

 



 

 

Mandag 17.08 Tirsdag 18.08 Onsdag 19.08 Torsdag 20.08 Fredag 21.08 
 

Barnemøte 
 

 
 
 
Tema:  
Introdusering + Finne 
plasser på AKS 
 

 
 
Vi skal også en liten tur i 
skogen og leke en morsom 
lek som heter 
«Skogsbrann» 

Dagens hovedinnhold: 

 

Forsknings-
prosjekt 

 

 

 
Elever vil bli delt inn i ulike 
grupper. De skal deretter 
velge seg et innsekt eller 
krypdyr som de skal forske på 
videre i uken.  
 
Hva finner vi ut av? 
Og hvordan jobber 
forskerne?

 

Dagens hovedinnhold: 
 

Forsknings-
prosjekt 

 

 
 

Vi jobber videre i 
forskningsgruppene og 
benytter oss av ulike 
arbeidsstrategi. Vi samler inn 
data fra naturen, biblioteket 
og undersøker ting på 
internettet.  

-  

Dagens hoveinnhold: 

 

Lage presentasjon 
 

 
 
Elevene skal lage presentasjon 
av det lille prosjektet de har 
hatt denne uka, som skal 
presenteres på fredag. 

Dagens hovedinnhold: 
 

Presentasjon 
 

 
Elevene skal presentere hva de har 
funnet ut av om de forskjellige 
insektene/krypdyrene foran gruppen. 
 

 


