
  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 16 – 2017                              Basen for 2. trinn            

Velkommen tilbake til AKS etter påskeferien.  
 

VIKTIG MELDING: Fra om med uke 16, er elvene ved bygg 1 etter kl. 16.20 på fredager.  
 

Denne uka har de ansatte på AKS fokus på arbeid med utvikling av sosial kompetanse. Vi har derfor mange 
samarbeidsaktiviteter.  

-Elevene trenger å øve seg på å ta hensyn til mer hverandre, tenke etter hva de gjør med andre – om de hadde likt det hvis andre  
  gjorde det mot seg. Man må snakke til hverandre på en pen måte – huske på å si hyggelige ting.  
- Ville være sammen med andre en n de man alltid leke med, se til at alle har noen å være sammen med 
 
- Ukas sosiale mål: Jeg kan samarbeide med andre enn de jeg leker med 

 
- Ukas faglige fokus: Lesetrening, matte med repetisjon av tieroverganger og begrepstrening 

 

Mandag 17.04   2. påskedag – AKS er stengt 

Tirsdag 18.04 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ 
TIRSDAG 
 

 

 
 Læringsstøttene aktiviteter 
innen språk og matte 

14.30: Barnemøte om trivsel og vennskap 
 

14.45 – 15.45– Læringsstøttene aktiviteter i smågrupper:  

LESESTUND PÅ 
BIBLIOTEKET 
Elevene velger 
selv bøker og har 
stillelesing 

INDIVIDUELL 
TALLSTAFETT 
Trene strategi og 
øving i addisjon  
med tieroverganger 

SKRIVESTASJON 
MED TENKENØKKEL 
Samarbeid: Vi skriver 
ord fra A –til Å, ord vi 
tenker på når vi hører 
ordet ferie 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe 

Onsdag 19.04 
TUR 

 
AKS-måltid:  
Brød 
 

 

 

 
Fysisk aktivitet og lek 

TURDAG KL. 13.30 – 15.30 Tur saman med 3. og 4. trinn 
 

FYSISK AKTIVITET PÅ MEKLEMBORG 
Stasjonsaktiviteter med fysisk aktivitet - samarbeidsoppgaver  
Vi spiser AKS-måltid på tur 
 

I aktivitetene har vi i dag fokus på trening i bruk av sosiale 
ferdigheter: 
- samarbeide med andre enn de man til daglig er sammen med 
- lytte og høre på beskjeder, og forholde seg til beskjeden 
 

 15.30 – 16.15: Leksegruppe  

Torsdag 20.04 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ 
TORSDAG 
 
 

 

 
Læringsstøttene aktiviteter 
innen tekst og matte 

Mat og helse 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 5, kursdag 1 
Meny: Fruktsalat 
Fokus på smaksopplevelser, kjøkkenrutiner og kjøkkenhygiene 
 

14.45 – 15.45: Samarbeidsaktiviteter med matte og norsk 

FYSISK AKTIVITET OG 
MATTEOPPGAVER UTE 
Elevene finner poster med 
matteoppgaver i AKS-skogen, 
som de må løse i smågrupper 

ALIAS - SPILL MED 
BEGREPSTRENING 
Lagspill hvor elevene skal 
forklare et ord uten å si ordet 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe -  

Fredag 21.04 
 
AKS-måltid: 
Knekkebrød/ 
havregryn 

 

 
Valgaktiviteter 

 2. trinn spiser sammen med 3. trinn, i smågrupper 
 

14.30 – 15.30: VALGAKTIVITETER – øve på å ta valg 
- Forming 
- Barnekulturlek i skogen, i nærmiljø - regelleker 
- Konstruksjonslek med LEGO 
15.00 – 16.00: Fotballtrening. Husk vannflaske og egnede sko 
 

På fredager går vi fra uke 16 på fredager til bygg 1, kl. 16.20. 

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