
 Seterbråten- Jungelen  

  

Uke 7 

 

Hei alle sammen! Hyggelig at vi er en så stor og fin gruppe på AKS nå og at gamle AKS-elever nå har meldt seg inn igjen 😊 

Vi vil fortsette med ulike kurs etter vinterferien. 

Sosiale mål: Jeg inkluderer alle i lek. 

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 på mandag, tirsdag og torsdag. (en til skole og en til AKS)  

Fredag 19.02: Karnevalsfest på AKS! Elevene kan kle seg ut og vi skal ha mange morsomme 

aktiviteter i bygg 2 😊 

NB! Til de som ikke har kostyme: Det er ikke meningen at man skal bruke masse penger på nytt 

kostyme, det går fint an å finne noe gammelt tøy og være kreativ! Vi på AKS har også litt sminke og 

finner på et eller annet dersom man har lyst til å kle seg ut som noe 😊 

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  

 e-post:  Star: stmba001@osloskolen.no 

             Muzamil:  muhua001@osloskolen.no                                                                               

 

 



Mandag 15.02 Tirsdag 16.02 Onsdag 17.02  
Aks måltid 

Torsdag 18.02 Fredag 19.02 
Aks måltid 

 Aks begynner kl.14:30 

  
  

  
  

 Valgfri kultur lek ute  
 
 
 
 

 
  

  

Aks begynner kl.13:30 
  

Gymsalen! 

Samarbeidsleker  

Lek med 
¨gummimatter¨, der 

laget må samarbeide 
for å nå andre siden av 

gymsalen. 

 

 

Aks begynner kl.13:30 

  

 
Lekser/spill 

 
Kokkekurs 

 

 
 
Banan og havre 
pannekaker 
 
 
Yatzy på forskjellige 
grupper.   

 
 

Aks begynner kl.13:30 

 
Lekser/tegne, lage 
snøkrystaller og andre 
vintertegn. 
 
Formingsaktiviteter 
 

 
 
Elevene kan velge i 
mellom fingerhekling og 

jobbe med leire 😊 

Aks begynner kl.13:30 
 
13.30: AKS-måltid 
 
14.00: Kle oss ut og sminke/ 

rigging til karnevalsfest 😊 

 

 
 
14.30-15.30: Karnevalfest 
 
Vi skal ha ulike aktiviteter som: 

- Karnevalsmars 
- Presentasjon av kostymer 
- Slå katta ut av sekken 

 

 

 


