
  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 19 – 2017                              Basen for 2. trinn            

AKS-brukerundersøkelsen: Vi takker dere foresatte som har tatt dere tid til å svare på AKS-brukerundersøkelsen. I 
Oslo er svarprosenten mye høyere enn sist – da håper vi det gjelder for oss også. 
 

VÅRFESTEN onsdag 3. mai: Takk for stor deltakelse! Vi på AKS er stolte over hva barna klarte å prestere under 
underholdningen. Dere skal få oppskriften på fiskesuppa, sammen med ukeplan for uke 20. 
 

VÅRKURS PÅ AKS – 4 torsdager: Denne uken begynner vi med ferdighetskurs på torsdager. Hvert kurs går over 4 
torsdager. Det blir påmelding til kursene og barn som har meldt seg på et kurs kan ikke skifte kurs underveis. Se 
kurstilbudet under torsdag. Mer informasjon kommer i løpet av uken. 
 

Ukas sosiale mål: Jeg går rolig inne og bruker innestemme. 
 
Ukas faglige fokus er halvering og dobling i matte. I norsk: Setninger som begynner med stor bokstav, og ukas ord og begreper 

 

Mandag 08.05 
 
AKS-måltid 
Varm mat 

 
Fysisk aktivitet og lek 

Presentere vårkursene under måltidet 
 
14.30 – 16.00: Stasjonsaktiviteter 

Fysisk aktivitet 
 
Hinderløype og 
stafett 
 

Ukas ord og 
begreper 
 
Vi bruker sirkelkart 
og beskriver ordene 

Data: Salaby 
 
Oppgaver, 
setninger med stor 
bokstav 

 

Tirsdag 09.05 
 
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:  

Mattemoro 
 
Vi halverer og 
dobler 

Mattemoro 
 
Fysisk aktivitet 
med geometriske 
figurer 

Leselyst 
 
Vi har stillelesing 

 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe 

Onsdag 10.05 
TUR 

 
AKS-måltid:  
Brød 
Vi spiser på tur 
 

 
 

Natur, teknikk og miljø 

TURDAG KL. 13.30 – 15.30 Tur sammen med 3. trinn 
 

Vi skal på ekspedisjon bekkelangs og i "urskogen". 
Vi er naturforskere. Vi spiser AKS-mat på tur. 
 HUSK GUMMISTØVLER! 
 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe 

Torsdag 11.05 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ TORSDAG 

 
 

 

 
Kurs innen alle fagområder 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 5, kursdag 4 
Meny: Brownies    Fokus på måleenheter  
 
14.45 – 15.45: VÅRKURS PÅ AKS uke 19, 20, 22 og 23 

FORMING BEATZ FOTBALL SPEIDERKURS 
(Nærmiljø) 

 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegruppe   

Fredag 12.05 
 
AKS-måltid: 
Knekkebrød/ 
havregryn 

 

 
Valgaktiviteter 

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

14.30 – 15.30: VALGAKTIVITETER – øve på å ta valg 
- SALABY 
- MEGADOMINO 
- ØYSTEINS BLYANT 
- SANDSLOTTKONKURRANSE 
 
- På fredager går vi fra uke 16 på fredager til bygg 1, kl. 16.15. 

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