
  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 4 – 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 uke 9 deles ikke ukeplan lenger ut.  
 

- Ukas sosiale mål: Følge beskjeder: "Høre etter og rett deg etter beskjeder fra alle voksne på AKS". 

 
- Ukas faglige fokus: I matematikk har vi begynne med penger: mynter og sedler i aktiviteter som butikklek og  
  data. Vi trener på å veksle penger ved kjøp og salg. Vi øver på å halvere tall ved addisjon og subtraksjon, i lek med 
  terninger. 
 

- Vintertøy. Elever mangler vintertøy på AKS. Vi er ute hver dag – elever fryser og AKS har ikke lånetøy! 
 

-Ønskeliste: Vi ønsker varer til butikkleken vår – tomemballasje.  
 

Mandag 
23.01 
  
AKS-måltid 
Brød  

Fysisk aktivitet og lek 

 14.30 – 15.15 / 15.15 – 16.00 
- Fysisk aktivitet i gymsal: Gummitarzan. Trene på å tenke 
strategi 
 
- IKT: Trene på å skrive på data - skrive ukas ord og begreper inn i 
setninger  

Tirsdag  
24.01 
 
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 
Veksling av penger 
i kjøp og salg 

STIGESPILL I 
TRAPP 
Addisjon og 
subtraksjon 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 

Onsdag  
25.01 
 
AKS-måltid:  
Pølser og 
ostesmørbrød 
serveres ute 

Fysisk aktivitet og lek 

Fødselsdagsfeiring for januar-elever 
 

Tema: VINTERFEST – utefest kl. 13.30 – 15.45 
 

Vi har rundløype i nærmiljø med vinteraktiviteter – mulig også 
uten snø. Derfor bør elever ikke hentes før kl. 15.45. 
Husk varmt tøy og utesko, lurt med ekstra votter. 
 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 

Torsdag  
26.01 
 
Matpakkedag 
 
 

 
 

Læringsstøttene aktiviteter 
innen tekst og skriving 
 

Mat og helse 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 2, kursdag 4 
Bake Brownies Tema: Måleenheter og lage festbord 
 
14.45 - 15.45 Kursdag med læringsstøttene aktiviteter innen 
tekst og skriving. Gruppene på et kurs hver tirsdag 

Kurs Forskerføtter 
Vi leser, 
eksperimenterer og 
forsker om lim 
 
Gruppe 1 

Kurs Lesestopp 
Voksen leser del av 
en fortelling, elevene 
skal fantasere og 
skrive fortsettelsen  
Gruppe 2 

Kryssord- og 
Scrabble kurs 
Gruppearbeid 
 
 
Gruppe 3 

15.45 – 16.15/16.30: Leksegrupper 

Fredag 
27.01 
 
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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