
 

 

AKS SETERBRÅTEN UKE: 45 – 2020         TROLLSKOGEN - 3. TRINN 
     
 
 
 
 
 
 

TEMA I NOVEMBER: LIVSMESTRING 
LESING OG REGNING PÅ AKS: Denne uka har vi fokus på muntlige ferdigheter om følelser, adjektiv, divisjon og brøk 
 

CORONATILTAK: Viser til melding fra rektor: Nå er det kun foresatte til 1. trinnselever som kan gå inn på 
skoleområdet. Hvis AKS-elever skal hentes av eldre skole-søsken etter deres skoleslutt – må de møte sine 
AKS-søsken ute. Send oss tidspunktet på SMS før kl. 12.30, tlf: 904 01 395, så sender vi eleven ut når søsken 
skal hente. 
 

Ukas sosiale ferdighet: Jeg lytter og tar en beskjed når den blir gitt. 
Dette har vist seg å være en vanskelig ferdighet, så her må vi bruke mye tid til trening. 
Vi oppfordrer derfor foreldre til å hjelpe oss: øve på lytte når det gis en beskjed og så følge beskjeden som er gitt. 

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. 
UKE 45: Mandag 02.11.20 Tirsdag 03.11.20 Onsdag  04.11.20 Torsdag 05.11.20 Fredag 06.11.20 

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 til AKS 

 

14.30 – 15.00 / 15.00 – 15.30:  
FYSISK AKTIVITET I GYMSAL:  
 

 
 

 
 
 
 
BARNEMØTER  
Livsmestring: 
Vi snakker om 
ukas sosiale ferdighet 
 
15.30: Tilbud om å gjøre leker, 
eller spille spill  
 

15.30 – 16.30 KURS: 
GARAGEBAND-KURS 
 

MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke til AKS 

 

 
3 A: 
 
 

LIVSMESTRING - FORMING 

Dagens tema: Gode ting jeg 

kan gjøre mot venner, søsken, 
foreldre og hva jeg føler da. 
Lage epler og blader med 
elvenes sitater  

 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser,  
eller tegne 
 

15.30 – 16.30 KURS: 
TEATERKURS 

 AKS-MÅLTID 
Fiskekake-wraps i skogen  

 

AKS-UTESKOLE 13.30 – 15.30 
HUSK varmt tøy og 
utesko/støvler 
 

 
 

Stjerneorientering med divisjon 
 
Vi lager 
pagodebål, 
steker 
fiskekaker og 
pinnebrød 
 

15.30: Tilbud om å gjøre lekser 
eller konstruksjonslek 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke til AKS 
 

 

14.45 – 15.30:  
Vi lager en adjektivfortelling 

 
 

15.30 – 16.30: KURS: 
SAMARBEID MED DATA 
                           1: MineCraft:  

      Samarbeide om     
      felles    
      byggeprosjekter 
 

2: Sphero sprk 
Robot 
Programmere en 
robotball  

 AKS-MÅLTID:  
Vaffel-brøk 

 

Vi spisef vafler og regner med 
brøk 
 

 
 

14.30 – 15.30: KURSDAG: 
- ZUMBA 
- SJAKK 
- FORMING 
- FOTBALL – kurs til 16.00 
   (husk innesko og drikkeflaske) 
 

14.30 – 15.30: VALGAKTIVITETER 
 

God helg! 

 


