
  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 18 – 2017                              Basen for 2. trinn            

VÅRFEST PÅ AKTIVITETSSKOLEN ONSDAG 03.05.17 
Aks inviterer foreldre til VÅRFEST onsdag 3. mai 2017, kl. 16.15 – 18.00. kl. 16.30 blir det underholdning av 
barna. Det blir servert deilig fiskesuppe, som vi har lært å lage på Geitemyra matkultursenter. Se egen 
invitasjon på skolens hjemmeside. Har dere glemt å melde dere på - gi oss beskjed tirsdag 2. mai før kl 13.00. 
 

BRUKERUNDERSØKELSEN FOR AKTIVITETSSKOLEN 24.04 – 03.05.17.  
Hjelp oss! Kan dere svare på brukerundersøkelsen i år - tenk om vi klarte å få den høyeste 

svarprosenten av Aktivitetsskolen i Bydel Søndre Nordstrand. Det er vårt mål!!!! 
Fredag 28. april hadde kun 34 % svart – tenk om vi lunne klare neste 100 %? 
Onsdag 3. mai kan dere bruke skolens datarom til å svare på undersøkelsen, under Vårfesten. Den er laget på  
7 språk. På vårfesten har vi ansatte som kan bistå med forklaring på urdu, somalisk, og arabisk. 
 

- Ukas sosiale mål: Jeg klarer å gå rolig inne. 
 

- Ukas fokus: Øving på underholdningen til Vårfesten, tredimensjonale figurer og setninger med stor bokstav.  

 

Mandag 01.05  FRIDAG  - 1. MAI 

Tirsdag 02.05 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL AKS 
PÅ TIRSDAG 

 

 
 Kunst, kultur og kreativitet 

Mat og helse 

13.30 – 15.45:  
- Øving til VÅRFESTEN, i smågrupper og felles med Trollskogen 
- Matgruppe, vi begynner å lage fiskesuppe og grønnsakssuppe 
                               
  

15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe 

Onsdag 03.05 
TUR 

 
AKS-måltid:  
Brødmat 

 

 

 
Kunst, kultur og kreativitet 

Mat og helse 

Det blir ingen leksegruppe i dag på grunn av Vårfesten.  
 

13.30 – 15.30 
- Generalprøve, på ettermiddagens underholdning 
- Matgruppe: Vi lage fiskesuppe og grønnsakssuppe 
                               

16.15 – 18.15 VÅRFEST på AKS 
Vi har invitert foreldre og søsken til Vårfest 
Elevene har underholdning kl. 16.30 i gymsalen  
Det serveres fiskesuppe og grønnsakssuppe 

Torsdag 04.05 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL AKS 
PÅ TORSDAG 

 
 

 

 
Læringsstøttene aktiviteter 

Mat og helse 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 5, kursdag 3 
Meny: Grønnsakslasagne.  
Fokus på bruk av sanser, smaksopplevelser og sund mat.  
 

14.45 – 15.45 Stasjonsaktiviteter (30 minutter på hver post) 

MATTEMORO 
Vi leter etter tredimensjonale 
figurer på skoleområdet 
Vi bruker sirkelkart 

DIKTERVERKSTED 
Vi skriver setninger med stor 
bokstav først i ordene 

 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe  

Fredag 05.05 
 
AKS-måltid: 
Knekkebrød/ 
havregryn 

 

 
Valgaktiviteter 

Vi spiser sammen med Trollskogen (3. – 4. trinn) 
 

14.30 – 15.30: Valgaktiviteter sammen med Trollskogen 
Det gis tilbud om varierte aktiviteter 
 

15.00 – 16.00: Fotballtrening. Husk vannflaske og egnede sko 
 

På fredager er vi i bygg 1, fra kl. 16.20. 

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