
  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 3 – 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: "Jeg husker å snakke med innestemme". Det er lett å glemme seg bort. 
 

- Ukas faglige fokus: I matematikk skal vi nå begynne med penger: mynter og sedler. Vi forsetter å ha fokus på  
  overganger til tosifrede tall. Vi jobber med de grunnleggende ferdighetene innen lesing, muntlig fremstilling, lesing     
  og IKT. I norsk er det lesetrening, skrivetrening og ukas ord og begreper 
  Torsdag blir kursdag i januar - tre kur innen tekst og skriving, og med forskning og tenkenøkler. I løpet av tre uker  
  har alle elever deltatt på alle kursene.  
    
  Kurs for AKS-ansatte: Alle ansatte deltok på kurset Lek og læring, om læringsstøttende aktiviteter på AKS i uke 2. 
  Sammen med Sabah (lærer i 2 A) går Mohammed og Star vært på kurset Forskerføtter og leserøtter. AKS og 2.  
  trinn skal derfor samarbeide tett med kombinasjonen lesing og forskning. 
 

Mandag 
16.01 
  
AKS-måltid 
Brød  

Fysisk aktivitet og lek 

 14.30 – 15.15 / 15.15 – 16.00 
- Stasjonslek på basen  
  God tid til innelek og til å øve seg på å bvruke innestemme i lek 
 
- IKT: Trene på å skrive på data, skrive ukas ord og begreper inn i 
setninger  

Tirsdag  
17.01 
 
Matpakkedag 
 

  

Læringsstøttende aktiviteter 
innen matematikk  

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

BRUK AV PENGER 
Spiller dataspill på 
Multi om penger: 
sedler og mynter 

BUTIKKLEK 
Vi handler med 
sedler og mynter 
 

MECADO.  
Vi spiller og regner 
poeng, overganger 
til tosifrede tall 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 

Onsdag  
18.01 
 
AKS-måltid:  
Varm mat  

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: Vi lager snømann 
- Forskning: Vi lager bobbane og skibakke inne. Fokus på 
samarbeid, konstruksjon, fart og lende 
 
15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 

Torsdag  
19.01 
 
Matpakkedag 
 
 

 
 

Læringsstøttene aktiviteter 
innen tekst og skriving 

 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 2, kursdag 3 
Meny Grønnsakslasagne. Tema: Smaksopplevelser 
 
14.45 - 15.45 Kursdag med læringsstøttene aktiviteter innen 
tekst og skriving.  

Kurs Forskerføtter 
Vi leser, 
eksperimenterer og 
forsker om lim 

Kurs Lesestopp 
Voksen leser del av 
en fortelling, elevene 
skal fantasere og 
skrive fortsettelsen  

Kurs Tenkenøkler 
Vi tenker og lærer 
sammen, skriver og 
leser 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 

Fredag 
20.01 
 
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 torsdag) 
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