
  Seterbråten 

TELEFON  954 03 522. Telefontid: kl. 7.30 - 08.15, Kl. 11.30 -12.30 og kl. 15.45 – 16.45.   

 Lydløs SMS-telefon resten av dagen. 

Alle meldinger som gjelder til og med kl. 15.45, må meldes senest kl. 12.30 på SMS-telefon.  

NØDTELEFON kl. 13.00 – 15.45: 953 07 556 

 

 

 

ASKELADDE UKE 1 – 2017                              Basen for 2. trinn            

Godt nytt år til store og små! Velkommen tilbake igjen etter en velfortjent ferie!  
 

- Ukas sosiale mål: Jeg kan respektere alle og være en god venn. 
 

- Ukas faglige fokus: I matematikk fortsetter vi å jobbe med ulike regnestrategier med tosifrede tall. I norsk skal vi  
  jobbe med kj-lyden og ukas org og begreper. 
  
- Tenking i fokus denne måneden: Vi skal aktiviteter våre kunnskaper om VINTER. Hva vet jeg om dette fra før? 
 

- Leksegruppe: Vi har ny påmelding for deltakelse i leksegruppe for vinteren 2017, 1 – 3 dager i uka. Dager man er  
  påmeldt på en leksegruppe, kan elever hentes eller gå hjem etter kl. 16.15.  
 

- "Gå hjem selv" avtaler: Vi ber foresatte fylle ut nytt skjema så AKS får ajourførte avtale, og gå hjem tider må  
  tilpasses med deltakelse i leksegrupper og hindre hjemtider/henting i den organiserte aktivitetstiden, som er  

  kl. 14.45 – 15.45. 
 

Mandag 
02.01 
  
AKS-måltid 

 
Natur, teknikk og miljø 

 JULE–AKS for påmeldte elever 
 
Kl. 11.00 – 14.00 TUR I GRØNLIÅSEN. 
Barnekulturleker i kupert terreng 

Tirsdag  
03.01 
 
Matpakkedag 
 

  

 
Natur, teknikk og miljø   

 
14.45 – 15.45 Læringsstøttene aktivitet: Mattemoro  
Stasjonsaktiviteter med bruk av addisjon og subtraksjon, med 
tosifrede tall. 
Eks: Stigespill i trappeoppgangen, kortspill, bingo 
 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 

Onsdag  
04.01 
 
AKS-måltid:  
Varm mat 

 
Kunst, kultur og kreativitet   

14.45 – 15.45 
Prosjektarbeid om vinter i januar. 
Aktivere forkunnskaper: hva vet jeg om dette (vinter) fra før?  

  
 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 

Torsdag  
04.01 
 
Matpakkedag 
 
 

 

 
 

        Lekser og fordypning  
 

Mat og helse  

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 2, kursdag 1 
Meny fruktsalat. Tema: Kjøkkenhygiene og arbeidsoppgaver 
 

14.45 - 15.45 Læringsstøttene aktiviteter innen tekst og 
skriving 
Aktiviteter med ukas ord og begreper og ord med kj-lyd 

Eks: Smart Board,  "Hang man", quiz  
 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 

Fredag 
05.01 
 
AKS-måltid: 
Brød/knekkebrød 

 
Fysisk aktivitet og lek  

Kunst, kultur og kreativitet 

14.30 – 15.30 
Valgaktiviteter for 2. – 4. trinn: 

- Dans: Just Dance  
- Spill  
- Forming  

 

15.15 – 16.00: Gymsal – grunnleggende håndball trening 
(valgaktivitet) 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOrsbhu6PRAhVDWCwKHXMICpYQjRwIBw&url=https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/nygardslien-skole/8347/article-133519&psig=AFQjCNHso2GIwfo02fbxuZSyag-VBYgOjg&ust=1483446690300109

