
 AKS SETERBRÅTEN  - TROLLSKOGEN - 3. TRINN   RØD UKE 18 - 2021  

   Uke 18 og 19: Språkkampanje på skole og AKS:  GODE ORD GJØR GODT!       
                                                                                             
 

 

UKE 18- 2021: Mandag 3. mai Tirsdag 4. mai  Onsdag 5 mai Torsdag 6. mai Fredag 7. mai 
AKS-start 13.00 AKS-start kl.13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og             

                drikkeflaske til AKS 
  

13.00: Informasjon om 
språkkampanjen GODE ORD 
GJØR GODT 
 
-Vennskapsrunden 
-Lage spå med gode ord  
som gjør godt for 
mine venner 
 
 
 
UTELEK 
Samarbeidsaktiviteter med 
fallskjerm 

 
  
 

MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og             

                drikkeflaske til AKS 
 

 
 

Det store eggeslippet 
Samarbeide om å løse en 
merkelig oppgave 

 
 
UTELEK 
- Hus-menneske-jordskjelv 
- Elevenes lekeprosjekter 
 

 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og   

            drikkeflaske til AKS,  
 

Vennskapsrunden 
 
1-2-3 Blikk- trene på å 
kommunisere med gode blikk  
 

 
 
UTELEK 
-Slåball/boksen går 
-Elevenes lekeprosjekter 
 

  

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS 

   

Tunga gjør glad og lei 
Ord som gjør oss glade eller  
lei oss. Bli klar 
over hva eget 
språkbruk gjør 
med andre  
 
Smileforskere         

Hvor mange  
typer smil 
finnes? 
 

Hjemmelekse til fredag, å 
være smileforesker 
 

FYSISK AKTIVITET UTE 
Løpeløype med memorering 
av ukas begrep og øveord  

      
 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og    

            drikkeflaske til AKS 
 

13.00: En film om vennskap  

  
 

 
Oppsummering 
fra smile-
forskningen 
 
UTELEK 
En vennskapslek  
Elevenes lekeprosjekter 
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I uke 18 og 19 har AKS sammen med skolen en språkkampanje GODE ORD GJØR GODT. 
Vi har aktivitet for å jobbe med holdninger og bevisstgjøring av eget språkbruk, og aktiviteter hvor elever får trening i samarbeid  og 
vennskapsaktivitet: 
 

VENNSKAPSRUNDEN: Elevene står i en ring. De skal øve seg på å gi hverandre komplement, og si takk. 

FALLSKJERM: Skjermen er stor – elevene må samarbeide, gi beskjeder til hverandre på en hyggelig måte og lytte når noen gir en beskjed 

DET STORE EGGSLIPPET: En samarbeidsaktivitet. De får utdelt et egg og diverse enkle hjelpemidler. Sammen skal gruppe komme frem til en 

løsning – hvordan de kan pakke inn og beskytte egget, så det ikke knuses når det slippes fra en høyde. 

1-2-3 Blikk: Elevene skal trene på å kommunisere med gode blikk og tørre å møte blikket til hverandre.   

TUNGA GJØR GLAD ELLER LEI: En aktivitet for å bevisstgjøre elevene om ord og setninger som gjør andre lei seg, triste eller sinte, og hvilke ord 
som gjør andre glade, stolte eller fornøyde. 

SMILEFORSKER: Bli klar over at kroppsspråk og smil kan gjøre en forskjell. Hva skjer med mine venner og min familie når jeg smiler til dem?6 

 
TELEFON: 23 16 92 00: kl. 7.30 – 8.15, Kl. 11.30 – 12.30 og 15.30 – 16.30  
Alle meldinger som gjelder til og med kl. 15.30 må meldes til SMS-telefonen 904 01 395 innen kl. 12.00, da oppdateres dagen krysseliste 
SMS-TELEFON: 904 01 395 - kun SMS-meldinger.     
 

AKS-leder, Solfrid Rekdal har fått ny e-postadresse: solfrid.rekdal@osloskolen.no    

mailto:solfrid.rekdal@oslo

