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

 

UKE 3 - 2021: Mandag 18. januar Tirsdag 19. januar Onsdag  20. januar Torsdag 21. januar Fredag 22. 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 – 15.30/15.00 – 15.30  
FYSISK AKTIVITET I GYMSAL  
Mattestikkball 
med geometri 
Fagpasninger 
med krle 
 
 

BARNEMØTE OM SPRÅKBRUK 
Ukas sosiale fokus:  
Jeg bruker et pent språk og sier 
hyggelige ting til venner og andre 
på skolen 

MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og             

                drikkeflaske til AKS 
 

Dagens tema Hva vet vi om 
islam? 
 
STAFETT  
med enkel og 
doble 
konsonanter 
 

15.00: UTELEK I SNØEN

 

 AKS-MÅLTID 
Tomatsuppe 

 
VALGAKTIVITETER 

 
 

 
FORMING: Klippe snøkrystaller 

med geometriske former

 
 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS 

 
                                                             

 

 
Aktiviteter med ukas øveord  
 
15.00: UTELEK I SNØEN 

 

 AKS-MÅLTID:  
Ris med grønnsaker 
 

 

14.00 – 15.30 TURDAG 
Vintersport/vinterlek på 
Meklenborg 
 
Tilbud og å gå på skøyter (med 
hjelm), ski, ake eller ha snølek 
 

 

Tilbud 15.30 – 16.25: 
Gjøre lekser på AKS 

  

Tilbud 15.30 – 16.25: Maling 

 

Tilbud 15.30 – 16.25: 

 

Tilbud 15.30 – 16.25 

Fysisk aktivitet i gymsal 
Trene ballferdigheter 

 

Tilbud 15.30 – 16.25: 
 Tid til lek 
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NYTT FRA UKE 2- 2021: ETTERMIDDAGSAKTIVITETER KL. 15.30 – 16.25: Har du heltidsplass kan du delta på alle aktivitetene, hvis de vil.  
Har du deltidsplass kan du delta på en av aktivitetene. Du må be dine foreldre sende SMS-beskjed til 904 01 395, og gi beskjed om hvilken dag 
du vil være på AKS til 16.30. 
 

Ukas sosialt fokus: Vi skal jobber med å bli mer bevisste på hvordan vi kan glede eller såre andre gjennom hyggelige eller dårlige ord. Vi har 

valgmuligheter, kan ta gode eller dårlige val. Men vi må ta ansvar for eget språkbruk.  
Sosiale mål: Jeg bruker et pent språk og sier hyggelige ting til venner og andre på skolen 

 

PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS: 

NORSK: Trene på muntlige ferdigheter, øve på ukas øveord og øve på ord med enkel eller dobbe konsonant. 
REGNING: Geometriske begreper og figurer. Hoderegning med overslag 
BORDKONKURRANSE UNDER MÅLTIDET: Tekstoppgaver med hoderegning. Hvilket bord klarer flest oppgaver uke 3? 

 

FREDAG ER DET VINTERSPORTSDAG/VINTERLEK PÅ MEKLENBORG: Hvis du vil gå på skøyter må du ha med egne skøyter og hjelm – ingen 
skøytelek uten hjelm. Hvis du vil gå på ski, må du ha med dine egne ski. AKS har rumpeakebrett. Husk varmt vintertøy! 
 
TIL FORESATTE: 
TELEFON: 23 16 92 00: Kl. 11.30 – 12.30 og 15.30 – 16.45     
Alle meldinger som gjelder til og med kl. 15.30 må meldes på SMS innen kl. 12.30, da oppdateres dagen krysseliste. 

Det er dårlig telefonforbindelse i bygg 3 for tiden – vi hører ikke hva dere sier og dere hører ikke oss. Vi ber dere derfor sende 
SMS-meldinger.  
SMS-TELEFON:  904 01 395 - kun SMS-meldinger.    Spørsmål kan sendes på e-post til kontaktperson base Trollskogen: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no 

MORGENÅPNING 7.30 – 8.30 – Tilbud for elever med heltidsplass: Kl. 7.30 – 8.00 er vi inne, Kl. 8.00 – 8.30 er det morgenåpning ute. 

AKS-måltid onsdag og torsdag. Nå i koronatiden kan vi ikke gi mat til elever som ikke har med mat mandag, tirsdag eller torsdag. 

Vi har fokus på positiv språkbruk for tiden – si hyggelige ting til hverandre - la være å si noe hvis det ikke er hyggelig. Vi tar kontakt med dere 

foreldre hvis vi trenger hjelp til at eleven skal få en bedre forståelse av at dårlig språkbruk får konsekvenser for venner og andre på skolen.                                                

Hilsen Sara, Fatima, Nino og Osman 


