
  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 11 – 2017                              Basen for 2. trinn            

Ukeplanene til Askeladde: Vi beklager at ukeplan for uke 11 ble forsinket lagt ut på nettet, derfor deles den også ut. 
Ukeplan kan leses på skolen hjemmeside, www.seterbraten.no  se tekst Aktivitetsskolen/Ukeplaner/Askeladden.  
 

- Ukas sosiale mål: "Jeg hører etter og retter meg etter beskjeder som gis av voksne" 

- Daglig barnemøte i uke 11: Vi har et kort barnemøte hver dag med tema innen sosiale ferdigheter og trivsel. Vi må   
  øve på å høre på beskjeder, hjelper hverandre og ta hensyn til hverandre. 
   
- Ukas faglige fokus (samme som i uke 10): I matematikk har vi fokus på tallinje. I norsk har vi fokus på adjektiv og   
  vi skal leke bondegård og bruke engelske ord på husdyra.  
  
AKS-leder Solfrid Ruud Rekdal: Jobber for tiden mye i skoleadministrasjon og i miljøet på AKS. Derfor er hun ikke 
tilgjengelig på AKS-leder telefonen. Send e-post: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no eller Tlf 23 62 19 00 før 12.00 

 

Mandag 13.03 
  
AKS-måltid 
Varm mat 

 
Fysisk aktivitet og lek 

14.30 – 15.15 / 15.15 – 16.00 
- Fysisk aktivitet i gymsal: A-ball1 med tallinje og  
  samarbeidsaktiviteter 
- IKT på datarommet: Vi skriver setninger på Word, med ukas ord  
  og begreper. 

Tirsdag 14.03 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ 
TIRSDAG 
 

 

Læringsstøttende aktiviteter 
innen matematikk  

14.30 – 15.30 Læringsstøttene aktivitet: Mattemoro  
 
Stasjonsaktiviteter – 20 min. på hver stasjon. Øve på overgang til 
tosifrede tall med bruk av penger. 20 minutter på hver aktivitet 

TALLINJE PÅ DATA 

Plassere tall i forhold til 
hverandre på en tallinje 

TRE PÅ RAD  

med regnestykker 

 SPILLE 
TERNINGSSPILL 

Øve på 
tileroverganger 

 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe 

Onsdag 15.03 
 
AKS-måltid: 
Brødmåltid 
 

 
Kunst, kultur og kreativitet 
Fysisk aktivitet og lek 

14.30 – 15.30: Musikkprosjekt for 2. og 3. trinn 
I regi av dirigenten til Bjørndalskolenes musikkorps 
Kursdag 4 (7 kursdager) 
 
14.30 – 15.45: Konstruksjonslek i smågrupper.  
- Byggeprosjekt med Kaplaklosser.  
- Lage Dominoløype 
 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe 

Torsdag 16.03 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ 
TORSDAG 
 
 

 
Læringsstøttene aktiviteter 
innen tekst og skriving 

Mat og helse 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 4, kursdag 1 
Meny: Fruktsalat – bruke sansene og smake. Fokus på mathygiene 
og kjøkkenrutiner.  
 
14.45 - 15.45 Stasjonsaktiviteter 

LESELYST 

Høytlesing av en voksen 
Stillelesing i selvvalgte bøker 

LEKE BONDEGÅRD PÅ ENGELSK 

Vi bruker engelske ord for dyr på 
bondegården. Vi snakker på norsk om 
begreper innen gårdsbruk 

 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe 

Fredag 17.03 
 
AKS-måltid: 
Knekkebrød/ 
havregryn 

 
Fysisk aktivitet og lek  

Valgaktiviteter for 2. – 4. trinn kl. 14.30 – 15.30 eller 
 

Vintersportsaktiviteter 13.45 – 15.30 for 1. – 4. trinn 
(Torsdag bestemmes fredagens innhold, ut fra værforholdene torsdag) 
 

2. og 3. trinn skal bli bedre kjent med hverandre og spise 
sammen på fredager 

Vi tar forbehold om endringer av innhold, noe vi i minst mulig grad ønsker å gjøre. 
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