
  Seterbråten 

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

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

Lydløs SMS-telefon resten av dagen. NØDTELEFON kl. 13.00 – 15.45: 953 07 556 

AKS-leder: Send e-post: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no, tlf. før 11.30: 23 16 92 00. 

 

 

ASKELADDE UKE 14 – 2017                              Basen for 2. trinn            

Seterbråten skole har Litraturuke i uke 14: Askeladden har også fokus på lesing og leselyst. På skolen 
skal 2. trinn fordype seg i eventyret om Snehvit og de syv dvergene. Vi skal jobbe litt med eventyret på 
AKS også. Vi skal hører på lydbok under måltidet og besøke biblioteket på skolen. 
 
Ukeplan til Askeladden: Etter påskeferien, fra og med uke 16, deles ikke planen lenger ut. Dere finne 
ukeplanen på skolens hjemmeside under Aktivitetsskolen. 
 
Ukas sosiale mål: Jeg lytter når andre sakker til gruppe og til meg. 
 
Påskeferie i uke 15. Se AKS-programmet for påskeuka på skolens hjemmeside. 

 

Mandag 03.04 
  
AKS-måltid 
Varm mat 

 
Fysisk aktivitet og lek 

14.30 – 15.15 / 15.15 – 16.00 (45 minutter på hver stasjon) 
- Fysisk aktivitet i gymsal: Barnekulturlek og ballferdigheter 
 
-Lesestund på skolens biblioteket og litt IKT på datarommet   
 

16.00: IKT - Dataspill på NRK-super og lignende nettsteder 

Tirsdag 04.04 
 
Matpakkedag 
Husk egen 
matpakke til AKS 
på tirsdag 
  

 Læringsstøttene aktiviteter  
Kunst, kultur og kreativitet 

14.30: Barnemøte om trivsel og vennskap 
 
14.45 – 15.45: Stasjonsaktiviteter i smågrupper 
- Forming: Vi lager påskepynt og snakker om norske påske-   
  tradisjoner – ord og begreper vi bruke i påsken 
- Mattemoro  
 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe 

Onsdag 05.04 
TUR 

 
AKS-måltid:  
Brød 
 

 
 

Kunst, kultur og kreativitet 

14.30-15.30: Musikk prosjekt for påmeldte elever. Info: se AKS sin 
nettside, siste kursdag 
 

14.45 – 15.45: Stasjonsaktiviteter:  
- Lesestund på skolens bibliotek 
- Lek og puslespill på Askeladden 
 
15.30 – 16.15: Leksegruppe  

Torsdag 06.04 
 
Matpakkedag 
Husk egen 
matpakke til AKS 
på torsdag 
 

TURDAG 
 

Mat og helse 
Natur, teknikk og miljø 

 
13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 4, kursdag 4 
Meny: Brownies. Fokus på måleenheter 
 
13.30 – 15.45: TUR: Vi går tur inn i Grønliåsen, vi skal leke fra 
eventyret om Snehvit og de syv dvergene. Vi spiser matpakke på 
tur. 
 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe   

Fredag 07.04 
 
AKS-måltid: 
 

 
 

Valgaktiviteter 

14.00: Vi ser film om Snehvit og de syv dvergene under måltidet 
 
14.30 – 15.30 Valgaktiviteter, sammen med 3. og 4. trinn: 
Forming, lage påskepynt, Konstruksjonslek, Høytlesing av en 
voksen. Dataspill 
 
15.15 – 16.00: Fotballtrening – trene ballferdigheter. Ta med 
innesko og vannflaske. 

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

Vi ønsker alle en god påskeferie! 
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