
 

 Seterbråten- Jungelen (4. trinn) 

Uke 35 

I uke 34 hadde vi et forskningsprosjekt om humler, sommerfugler og maur. Vi lærte spennende fakta og lagde presentasjon i 

grupper. På fredag hadde vi fremføring for resten av basen 😊  

I denne perioden skal vi fokusere på gode rutiner, sosialisering og samarbeid mellom barna. Det er viktig for oss å skape et godt miljø på 

Jungelen (basen til 4 trinn) sånn at alle føler seg inkludert. Muzamil skal lage en morsom Kahoot konkurranse med premier til fredag med tema: 

Hvem kan mest om hverandre? 😉 På torsdag blir det tilbud for ALLE (også de med 50% plass) til å være på AKS til kl.16:30. Gi oss beskjed om 

barnet ditt får bli med. 

Vi trenger dere foresattes hjelp til å sørge at barna har to gode store matpakker. Vi har ingen mat servering på AKS. (en til skole og en 

til AKS). 

Alle må også ha med innesko. 

William er overordnet baseleder for 4. trinns gruppen og de nye førsteklassingene, men det er Star som er gruppeleder i det daglige arbeidet på 

basen sammen med assistentene Muzamil og Yousef B. 

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).  

AKS-mobil for 4. trinn (SMS tlf.): 90362774 (Dette tlf nr. er KUN SMS). 

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 

Har dere noen andre henvendelser kan dere kontakte Star på mail: stmba001@osloskolen.no 



 

 

Mandag 24.08 
14:30 

Tirsdag 25.08 
13:30 

Onsdag 26.08 
13:30 

Torsdag 27.08 
13:30 

           Fredag 28.08 
                    13:30 

Dagens hovedinnhold: 

 
Valgfri 

barnekulturlek 

 
 
 
 
-Spising. Nye grupper så vi 
blir kjent med alle. 
-Valgfri stasjoner med spill 
og tegning mandala. 
 
 

Dagens hovedinnhold: 

 

Stasjonsaktiviteter 
 

 

Valgfri utelek  
 Spising ute i grupper 
hvis bra vær.  
 
Elever vil bli delt inn i ulike 
grupper. De skal deretter gå i 
stasjoner på rullering.  

- Mattekappløp 
- Kjegle-mattelek 
- Norskrebus 

 

 

Dagens hovedinnhold: 
 

Turdag 
 

 
 

-Tur i nærmiljøet med 
Teambuildingaktiviteter i 
skogen.  
 
Tema: Samarbeid og bygge 
gode relasjoner. 
 

Dagens hoveinnhold: 

 

Forskningsgrupper 

 
 
-Valgfri utelek 
-Spising : Øve på å sitte ved 
bordet og ha innestemme. 
- Forskningsgrupper : 3 
grupper med fokus på høst.  
 Vi jobber videre i 
forskningsgruppene og 
benytter oss av ulike 
arbeidsstrategier. 

Dagens hovedinnhold: 
 

Kahoot 

 
Utelek 
 
-Spising: Øve på å sitte ved bordet og 
ha innestemme. 
- Kahoot 
-Dansekonkurranse 
 
 

 


