
 Seterbråten- Jungelen (4. trinn)  

  

Uke 43 

Bursdagsfeiring: Det blir FN dag/bursdags feiring 23 oktober. Vi skal i samarbeid med 1. trinn være på stasjoner som 

representerer der ulike verdensdelene. På disse stasjonene skal vi smake på litt ulik mat, lære noen morsomme fakta og få 

et innblikk i hva de forskjellige verdensdelene har å by på. Jungelen skal være med å ha ansvar for to av stasjonene.  

 
Halloween-fest: 30. oktober inviterer Jungelen til Halloween-fest. Barna kan kle seg ut og ta med sminke hvis de ønsker 

det. Festen begynner kl.15:30-kl.18:00. Vi skal ha mat. Det blir sendt ut påmeldingslapper til barna på mandag. Dere kan 

også sende SMS, eller e-post til Star med påmelding.  

 

På torsdag får alle være på Aks til kl.16:30, vi må få beskjed om barnet ditt får gå hjem 16:30. Vi skal ha spennende aktiviteter fra 15:30-16:30.  

Sosiale mål: Jeg kan se rundt meg og inkludere andre. 

  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 mandag, tirsdag og torsdag. (en til skole og 

en til AKS)  

AKS-mobil for 4. trinn (SMS tlf.): 90362774 (Kun for 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  

 e-post:  Star Mborja: stmba001@osloskolen.no         

                 Muzamil: muhua001@osloskolen.no                                                                                                                          

 

mailto:stmba001@osloskolen.no


 

 

Mandag 19.10 Tirsdag 20.10 Onsdag 21.10 Torsdag 22.10  Fredag 23.10 

Aks fra kl. 14:30 Aks fra kl.13:30 Aks fra kl.13:30 Aks fra kl.13:30 Aks fra kl.13:30 

  Aks måltid  Aks måltid 

 Valgfri:  

Utelek, lekser, spill 

Barne møte:  

Tema: psykisk helse. 
Hva gjør jeg når jeg blir redd?     
 

 

Valgfri: Leksehjelp, spill, 
tegning 

 

Gymsalen: 

Hjørnefotball  

 Valgfri:  

Leksehjelp, spill og tegning 

 

 
 
 

Kunst og håndverk: 
 

Tema: Prosjekter til 
bursdagsfeiring. 

 
 

Valgfri: 
 
Lekser, spill og tegning 
 
 
14:45 
Samarbeids aktiviteter barna 
planlegger selv.  

 

15:30-16:30 
 

Minecraft og Sphero 
roboter Alle får bli på Aks til 
kl.16:30, også de med gratis 

kjerne tid. Men vi må få 
beskjed at barnet ditt får gå 

hjem 16:30. 

 

 
 
Aks Bursdags feiring! 
 
Tema: FN- dag. Vi reiser 

verden rundt 😊 

 

 
 

 


