
 

 

AKS SETERBRÅTEN UKE: 1 – 2021         TROLLSKOGEN - 3. TRINN 

     
 

God nytt år til alle AKS-elever og foresatte! 
 

LESING OG REGNING PÅ AKS: Tverrfaglige aktiviteter med geometriske former og begreper.  
Dette er samarbeidsaktiviteter hvor elever får trening i bruk av sosiale ferdigheter. 

 

UKAS SOSIALE FOKUS: Jeg lytter og tar en beskjed når den blir gitt 
 

VINTERSPORT – VINTERLEK: på fredager på Meklenborg og i nærmiljø. Elever får beskjed på torsdag om de kan ta 
med ski eller skøyter. Det gis også tilbud om snølek og konstruksjonslek med bob og skihoppere. 
 

Åpningstid uke 1: kl. 7.30 – 16.45 
Morgenåpning i bygg 1 fra kl. 7.30 for elever med heltidsplass. Kl. 8.00 er det ute-AKS rundt bygg 1 

TELEFON: 23 16 92 00   Telefontid: 7.30 – 8.15, kl. 11.30 – 12.30 og 15.30 – 16.45    NB! Vi ber dere respektere telefontiden – anbefaler dere å send SMS-melding. 
Alle meldinger som gjelder til og med kl. 15.30 må meldes på SMS innen kl. 12.30, da oppdateres dagen krysseliste. 
SMS-TELEFON:  904 01 395 - kun til SMS-meldinger.    Spørsmål kan sendes på e-post til kontaktperson base Trollskogen: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no 
UKE 1 - 2021: Mandag 4. januar Tirsdag 5. januar Onsdag  6. januar Torsdag 7. januar Fredag 8. januar 

AKS-start kl. 14.00 AKS-start kl.13.30 AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 14.15 AKS-start kl. 13.30 

MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og  

             drikkeflaske til AKS 
 

14.30 – 15.30:  
FYSISK AKTIVITET I GYMSAL OG PÅ 
BASEN 
Trene på ukas sosiale fokus gjennom 
fysisk aktivitet og regelleker: 
- Ubåten 
- Kongen befaler 
- Avisleken 
 
 
 
 
 
15.30: gis det mandag – torsdag tilbud 
om å gjøre leker, eller tid til lek  
 

 

MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og             

                drikkeflaske til AKS 
 

 
Eventyret om byen med 
geometriske former 

 
 
KONSTRUKSJONSLEK I SNØEN 
med bob og skihoppere 

 AKS-MÅLTID 
Knekkebrød med pålegg 

 

14.45 – 15.30: 
FORMING MED GEOMETRI 
Lage uro av geometriske 
former 

 
 
BRETTSPILL 

 
 
 
 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS 

 

14.45 – 15.30:    

MATTEMORO MED GEOMETRI 
                                                             

KIMS LEK med geometriske 
former og begreper 
 
Stafett med memorering  av 
geometri former og begreper 

 

 AKS-MÅLTID:  
Pasta med grønnsaker 
og fiskekaker 

 

14.00 – 15.30  
VINTERSPORT OG VINTERLEK 
I NÆRMILJØ

 
 

Skilek på Meklenborg – elever 
må ta med egne ski 
 
Konstruksjonslek i snøen i 
Grønliåsen 

Vi tar forbehold om endring av innhold!  


