
  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 21 – 2017                              Basen for 2. trinn            

"En drømmedag på AKS"  
Mandag 19. juni kl. 13.30 – 15.45 har AKS sommerfest for å feier elever som er født i juni og juli. Det blir en 
eventyrdag med mange overraskelser, så vi anbefaler at elever ikke har fri den dagen. 
 

Sommeren 2017: Siste skoledag er torsdag 22. juni. AKS er heldagsåpent fra og med fredag 23. – fredag 30 juni, og 
fra og med tirsdag 1. – fredag 16. august. 
 

Ukas faglige fokus er: I matte skal vi ha aktivitet hvor vi halvering og dobling, i norsk med diftonger og 
ukas begreper. Si skal bruke sirkelkart og trekartet. 
 

Ukas sosiale mål: Jeg kan ta hensyn til andre. 

 

Mandag 22.05 
 
AKS-måltid 
Varm mat 

 
Fysisk aktivitet og lek 

 
14.30 – 16.00: Stasjonsaktiviteter 

Fysisk aktivitet i 
gymsal 
 
Vi har turnøvelser 
 

Lesetrening og utholdenhet 
 

Vi trener på å lese dagens 
høyfrekvensord fort 
Detektivarbeid: Leter etter diftongene 
øy, ai, ei og au i bøker. Skrive 
ordene vi finner på Trekartet  

 

Tirsdag 23.05 
 
Matpakkedag 
HUSK EGEN 
MATPAKKE TIL 
AKS PÅ 
TIRSDAG 
 

 

 
Læringsstøttene 

aktiviteter innen tekst 
og matte 

14.15: Barnemøte om trivsel og vennskap 
           Informasjon om Drømmedagen 19. juni  
 
14.30 – 15.45: Læringsstøttene aktiviteter i smågrupper:  

Mattemoro 
 
Fysisk aktivitet 
hvor vi halverer 
og dobler 

Mattemoro 
 
Vi spiller bingo 

Ukas begreper 
 
Vi bruker Sirkelkart 
og snakker om hva 
ukas begreper betyr 

 

Onsdag 24.05 
TUR 

 
AKS-måltid:  
Brød 
Vi spiser på tur 
 
 

 

 

Fysisk aktivitet og lek 

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

Tur til bålplassen ved jordet (ved rundkjøringa) 

 
Vi har barnekulturleker og samarbeidsaktiviteter i skogen 
Vi har skogsfotball-kamp 

Torsdag 25.05  
FRIDAG 

  
Kristi himmelfartsdag 

Fredag 26.05 
 
Heldagsåpent 
Kl. 7.30 – 16.30 
 
AKS-måltid  
og 
matpakkemåltid 

 

 
Fysisk aktivitet og lek 

 Heldagsåpen AKS kl. 7.30 – 16.30 på Askeladden 
 

10.30 – 14.30: TUR TIL MEKLENBORG FOR 1. – 4. TRINN 
Stasjonsaktiviteter med forskjellige fysiske aktiviteter 
 

Ta med sekk med en matpakke og drikkeflaske,  
Husk egnet tøy til en utedag.  
                 
Halvtidselver som har AKS-dag på fredager, kan møte på 
Meklenborg kl. 13.00, og hentes på AKS/gå hjem selv kl. 16.00.  
Gi beskjed på SMS-telefon senest tirsdag 23. mai. Tlf: 954 03 522. 

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