
  Seterbråten 

TELEFON  inntil ny beskjed blir gitt:  954 03 522. Telefontid: kl. 7.30 - 08.15, Kl. 11.30 -12.30 og  

kl. 15.45 – 16.45 – i bygg 3.   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.  

 

 

 

Alle AKS-ansatte på Tenkeslottet, ønsker alle AKS-familiene et riktig godt nytt år! 
 

Defekt AKS-telefon for Tenkeslottet: Vår telefon må dessverre sendes til reparasjon. Inntil ny beskjed 

må dere derfor kontakte den andre AKS-telefonen til beskjeder, tlf: 954 03 522. Telefonen befinner seg i 

bygg 3 etter kl. 8.30, så send SMS-melding før kl. 12.30 (viktig å gi beskjed i god tid p.g.a. fysisk avstand) 
 

Baseleder har ferie: William har ferie, han er tilbake på jobb tirsdag 10. januar. Kontakt evt. AKS-leder 

ved behov. solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no 
 

Ukas sosiale mål i uke 1: "Være hyggelig mot alle AKS-elevene og ville leke med andre enn dem de 

alltid er sammen med". Dette vil vi snakke om ved AKS-start hver dag. Ukens AKS-elev velges ut fra 

viljen til å arbeide med ukens sosiale mål. 
 

Vinteraktiviteter på fredager: Planen var å ha vinteraktiviteter hver fredag i mars og februar. Vi håper vi får 

gjennomført noen vinterfredager i vinter. Inntil videre fortsetter vi med fysisk aktivitet og valgaktiviteter. Hvis det 

blir snø, får elevene valgalternativer på torsdag, f. eks. skileik, ferdighetstrening for erfarende skiløpere, skøyter, 

konstruksjonslek i snø og aking. Elever må selv ha med skøyter og hjelm eller ski. 
 
 

 Fag område Tema 

MANDAG 02.01 
 

AKS-måltid 

Ostesmørbrød 
 

Natur, teknikk og miljø 

Jule-Aks for påmeldte elever 

 

KL 11.00 – 14.00: Tur til Grønliåsen for 1. – 4. trinn 

Barnekulturleker i kupert terreng 

TIRSDAG 
 

Matpakke 

 
Læringsstøttende aktiviteter 

 

 

14.45 – 15.45: Stasjonsaktiviteter med fokus på tekst og skriving 
Begrepstrening: Spille Villkatten Lesetrening: Høytlesing og lese selv 

i bøker 

Skrivetrening: Skrive ord inn i 

setninger 
Tegne en vintertegning 

 

ONSDAG 
 

AKS-måltid: 
Varm mat  

Fiskekaker  
Fysisk aktivitet og lek 

 

Superonsdag med fokus på sosiale ferdigheter 
Elevene har sosiale aktiviteter i gymsalen og på basen 

Gruppe 1: Gymsal 14.30 – 15.15/ Basen 15.15 – 16.00 

Gruppe 2: Basen 14.30 – 15.15 / Gymsal 15.15 – 16.00 

- Gymsal: Barnekulturleker: Samarbeidsleker og aktiviteter med  

  bruk av ukas ord og bokstaver 

- Basen:Lekegrupper: fokus på vennskapsbygging og kommunikasjon  

TORSDAG 
 

Matpakke 

 
 
Læringsstøttende aktiviteter 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 2, kursdag 1 

Meny fruktsalat. Tema: Kjøkkenhygiene og arbeidsoppgaver 

 

14.45 – 15.45: Stasjonsaktiviteter med fokus på matematikk 
Stigespillet – tall: Eleven er selv 

spillebrikke og vi spiller i trappa 

Terningslek – gjøre antall bevegelser 

som terningen viser 

Pluss Pluss: Konstruksjonslek Kortspill: Se etter tall som er større 

enn 
 

FREDAG 
(tilbud til heltids- 

elever) 

 

AKS-mat: 

Brød/knekkebrød 

 
Fysisk aktivitet og lek 

AKS-fredag 

Barnemøte og kåring av Ukens AKS-elev 

Valg aktiviteter: 

14.30 – 15.15: Allidrett i gymsal 

         14.30 – 15.45: Film og forming 

 


