
 

 

AKS Seterbråten UKE: 41 – 2020         TROLLSKOGEN - 3. TRINN 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen tilbake til AKS etter høstferien!  Vår åpningstid er nå kl. 7.30 – 16.45 
 

AKS-MÅLTID: Et enkelt mellommåltid onsdag og fredag. Elever som trenger tilrettelagte måltider på grunn av allergi og 
lignende, må dokumentere behovet med en legeattest, før AKS kan tilrettelegge. (Dette gjelder ikke for elever som ikke skal 
spise svin). 
MATPAKKEDAGER: Ta med en matpakke til AKS mandag, tirsdag og torsdag. Ta med drikkeflaske til AKS hver dag. 
 

HØSTTØY/INNESKO: Det er høst og elevene trenger innesko, regntøy og gummistøvler på AKS. 
 

SOSIALT FOKUS: -    Vi trener på å samarbeide, lytte til hverandre og dele ideer. 

- Vi trener på å være stille i garderoben, ta godt vare på egne ting og respektere andres ting. 
TELEFON: 23 16 92 00   Telefontid: 7.30 – 8.15, kl. 11.30 – 12.30 og 15.30 – 16.45    NB! Vi ber dere om å respektere telefontiden- ikke ring til skolen når AKS 
ikke har telefontid. Send SMS-beskjeder. 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 Dette telefonnummeret skal kun brukes til å sende SMS-meldinger. 

 

Mandag 05.10.20 Tirsdag 06.10.20 Onsdag  07.10.20 Torsdag 08.10.20 Fredag 09.10.20 

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 
Mattecurling 
 
 
 

Barnekulturlek: Postbudet 
Trene hurtighet 
 
 

 

 
15.30: Tilbud om å gjøre lekser 
på AKS 
16.00: Brettspill 

MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og    

                drikkeflaske til AKS 
 

14.30 – 15.30 
HOT SEAT 
med ukas 
ord og 
begreper  
 
 
KIMS LEK - samarbeidsaktivitet 
Med geometriske figurer  
og redskap 
Hva heter 
redskapet og 
hva brukes 
det til? 
   

 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 
på AKS 
16.00: Fysisk aktivitet i gymsal 

 AKS-MÅLTID FØR TUR 
Ta med drikkeflaske på tur 

 

 
14.00 – 15.30 AKS-UTESKOLE 

 

 

 

Vi skal leke 30-leken i  skogen. 
Samarbeide i små grupper om å 

løse oppgaver, styrt av en 
terning. 

 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 
på AKS 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS 

 

14.30 – 15.30: NORSK 

 
 

MATTEMORO 
Las Vegas og 
ertepose-
dart med 
addisjon 
 
15.30 – 16.30: KURSTILBUD 

1: MineCraft:  
Sammen skal vi  
bygge en by  

 

2: Sphero sprk 
Robot 
programmering  

                         med iPad 

 AKS-MÅLTID 
 
Utelek 

 
14.30 – 15.30: VALGAKTIVITETER 

 
 

GOD HELG! 



 

 

Vi tar forbehold om endring av innhold. 


