
  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 2 – 2017                              Basen for 2. trinn            
Ukeplanene til Askeladden kan leses på skolen hjemmeside. Legges ut fredag ettermiddag, uka før.  
www.seterbraten.no  se tekst Aktivitetsskolen/Ukeplaner/Askeladden. Fra og med februar deles det ikke lenger ut  
 
- Ukas sosiale mål: "Snakke til hverandre på en hyggelig måte" Målet snakker vi om ved henting på skolen hver  
  dag. Det sosiale miljøet påvirkes av språkbruken mellom elevene. Derfor øver vi på å snakke hyggelig til hverandre. 
 
- Ukas faglige fokus: I matematikk fortsetter vi å jobbe med ulike regnestrategier med tosifrede tall. Hver uke jobber  
  vi med ukas ord og begreper. I naturfag har vi prosjektarbeid om vinter, gjennom bruk av forming og forskning. Da  
  har vi også fokus på tekst, ord og begreper innen årstiden vinter.  
  
- Tenking i fokus denne måneden: tenkevane: Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner.  
 
- AKS-måltid: Onsdag 11. januar er alle AKS-ansatte på kurs til AKS start. Derfor serveres varm mat mandag og  
  brød onsdag. 

 
Mandag 
09.01 
  
AKS-måltid 
Varm mat: Suppe  

Fysisk aktivitet og lek 

 14.30 – 15.15 / 15.15 – 16.00 
- Allidrett i gymsal: Fysisk aktivitet med A-ball, aktiviteter 
med samarbeid, norsk og matte 
 
- IKT: Trene på å skrive på data, skrive ukas ord og begreper 
inn i setninger  

Tirsdag  
10.01 
 
Matpakkedag 
 

  

 
Natur, teknikk og miljø   

 
14.45 – 15.45 Læringsstøttene aktivitet: Mattemoro  
Stasjonsaktiviteter med bruk av addisjon og subtraksjon, med 
tosifrede tall. 20 minutter på hver aktivitet 
 
Stigespillet, i 
trappa 

Mikado Terninglek og 
legobygging  

15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 
Onsdag  
11.01 
 
AKS-måltid:  
Brødmat 

 
Kunst, kultur og kreativitet 
Natur, teknikk og miljø   

14.45 – 15.45 Prosjektarbeid om vinter i januar.  
Jobber med naturfag og begreper innen årstiden vinter 
- Forming: Samarbeide om å lage vinterlandskap med 
  Vinteraktiviteter  
- Forskning: Vinter: snø og kulde 
 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 

Torsdag  
12.01 
 
Matpakkedag 
 
  

 
        Lekser og fordypning  

Mat og helse  

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 2, kursdag 2 
Meny Purresuppe. Tema: Måleenheter 
 
14.45 - 15.45 Læringsstøttene aktiviteter innen tekst og 
skriving – 20 minutter på hver aktivitet 

Kryssord Lesing 
Faktabøker om vinter 

Spill: Aliaz,  
et forklaringsspill 
med begrepstrening 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 
Fredag 
13.01 
 
AKS-måltid: 
Brød/knekkebrød 

 
Fysisk aktivitet og lek  

Valgaktiviteter for 2. – 4. trinn kl. 14.30 – 15.30 
 
Eller 
 
Vintersportsaktiviteter 13.45 – 15.30 
(Vi bestemme torsdag hva fredagens innhold blir, ut fra 
værforholdene) 

 


