
 Seterbråten- Jungelen (4. trinn)  

  

Uke 49 

Da begynner den koselige adventstiden og nedtellingen mot Jul 😉 Vi skal ha en julekalender med spennende 

overraskelser hver dag.  

På grunn av Korona restriksjonene kan vi dessverre ikke ha vår årlige Julemesse, men vi skal ha juleverksted der barna kan 

ta med seg de tingene de lager hjem. Vi satser på en god førjulstund, julekos og tradisjonsrike aktiviteter desember 😊 

 

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.  

 

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: stmba001@osloskolen.no         

           Muzamil:  muhua001@osloskolen.no                                                                               

mailto:stmba001@osloskolen.no


 

Mandag 30.11 Tirsdag 01.12 Onsdag 02.12 Torsdag 03.12 Fredag 04.12 

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 

  

Kultur og 
samarbeidsleker ute 

 

  
Barnemøte 

 
Ukens sosiale mål: 

Jeg snakker høflig og fint 
når jeg skal snakke med 
andre. 

DESEMBER!  

Vi skal starte med 
julekalender! 

Valgfrie aktiviteter: 

- Lekser 
- Tegning 
- Brettspill 

 

Gymsalen:  

Symmetriaktivitet med 
bruk av kroppen og 
gjenstander 
 
Fysisk 3 på rad lek med 
lag og samarbeid. 
 

Bursdagsfeiring😊 

Tema: Pysjamasfest! 

 

Elevene kan ta med 
seg pysjamas og 

kosebamse 😊 

Vi skal ha skuespill, 
nattafortellinger, 

kveldsmat og 
pysjamasdisco! 

Valgfrie aktiviteter: 

 -Lekser 
 -Tegning  
 -Spill Rutenett Battleship 
 

 
 
Vi fortsetter med 
julekalender og ha 
juleverksted  
 

 

                
Juleverksted: Baking 

       

 
 
 
Vi skal jobbe med 
matematikk i baking. 
 
 

God helg! 

😊 

 


