
 AKS SETERBRÅTEN UKE: 4 – 2021         TROLLSKOGEN - 3. TRINN 
 

 

UKE 4 - 2021: Mandag 25.  Tirsdag 26. januar Onsdag  27. januar Torsdag 28. januar Fredag 29. januar 
AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl.13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 

HJEMME-AKS 
 

Dagens AKS-aktiviteter: 
 

LAS VEGAS 

 
 

PLAY DOH 
Lage plastelina selv 

 

MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og             

                drikkeflaske til AKS 
 

Dagens tem: Corona 
 

BARNEMØTE OM GODE ORD 
OG HÅNDVASKVANER PÅ AKS 

 
 

14.45: UTELEK I SNØEN 

 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og        

              drikkeflaske til AKS 
 

13.00 – 14.30 TUR 
UT I SKOGEN OG LETE ETTER 
DYRESPOR 
 

 
 

15.00: 
MATTEMORO 
Addisjon og 
subtraksjon på 
Saraby 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS 

 
                                                             

 
Tema: Gode ord gjør godt og 
ukas øveord 
 

UTELKE I SNØEN 

 
 

Spill med begreper 

 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og drikkeflaske til 
AKS 

 
13.30 – 15.30 TUR 
VINTERSPORTSAKTIVITETER 

 
Elevene får beskjed om 
aktivitetene torsdag 
VÆRFORBEHOLD 
 
Alternativt blir det 
valgaktiviteter på AKS 
 

Ettermiddagskursene kl. 15.30 – 16.25 er dessverre avlyst i uke 4 
INFORMASJON OM AKS TROLLSKOGEN PÅ RØDT NIVÅ: 3A og 3B er fysisk adskilte grupper inne på AKS i bygg 3. De er samarbeide-kohorter som på skolen, og kan derfor 
være sammen ute. Vi vil forsterke øvingen av gode håndvaskrutiner. 
MAT: Elevene må ha med matpakke og drikkeflaske på AKS hver dag. På rødt nivå har vi ikke matservering og ingen oppvask. 
NORSK: Vi øver på ukas ord og begreper. Vi har fokus på muntlige ferdigheter og språkbruk 
REGNING: Addisjon og subtraksjon uten veksling. 
Sosialt fokus: Vi skal jobber med å bli bevisste på hva som er gode ord, som kan glede andre og oss selv. Vi har valgmuligheter, kan ta gode eller dårlige valg. 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 
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 

   


