
  Seterbråten 

TELEFON  TENKESLOTTET:  950 81 080. 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.  

 

 

 

TENKESLOTTET uke 10: 
 

Informasjon: Vi minner om at våren enda ikke har kommet selv om det er mars, og at joggesko 

muligens ikke er det beste alternativet å ha på bena sine. På grunn av sykdom blant ansatte ble 

forrige ukes kokkekurs utsatt til denne uken.  

 

Solfrid (AKS-leder) jobber mye oppe i administrasjonen om dagen på dagtid på grunn av 

langtidssykemeldte i ledelsen, samtidig som hun jobber i miljøtid her på AKS på ettermiddagen. 

Dette medfører at hun ikke er tilgjengelig på mobilen sin. Vi anmoder dere til å sende en mail til 

solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no istedenfor å ringe henne, dersom dere har noen henvendelser 

til Solfrid. 

 

AKS-telefon for Tenkeslottet: 950 81 080.  

 

Oppsummering fra uke 9: Det har vært en uke preget av mye vått vær og glatte omgivelser, noe som har 

resultert i en god del innetid på basen. Høydepunktet var onsdagens karneval der vi lagde fest og moro. 

Det var utrolige mange fine prinsesser, superhelter og andre utkledninger som gjorde denne festen til det 

den ble. Det var veldig gøy å invadere lærerværelse med høy musikk og spetakkel midt i det viktige 

allmøtet de har på onsdager. Etter det hadde vi morsomme aktiviteter i gymsalen, blant annet «katta ut av 

sekken» og limbo. 

  
 

 

Ukas sosiale mål i uke 10:  

Være flinke til å leke sammen uten å krangle, samt bruke innestemme når vi er inne. 

 

Ukens AKS-elev i uke 9 ble Annam Zara  Vi gratulerer! 
 

AKS-måltid: Mandag, onsdag og fredag. Vi har varm mat på mandager før tur, og brødmat/knekkebrød 

eller havregryn onsdag og fredag. Viktig melding: Sørg for at barnet deres har nok mat på tirsdager 

og torsdager! Vi opplever dessverre alt for ofte at noen barn har tomme matpakker når vi har 

måltid disse dagene. 
 

Leksegrupper: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er det leksegrupper kl. 13.00 – 13.20. Vi anmoder om 

at alle som har gratis kjernetid er tilstede på leksegruppene. 

 

Kokkekursgruppe nr 3.: Anisa, Subhan, Sigurd, Larayb og Kristian. 
 

Nye læringsgrupper:  

 

• Gruppe 1: Aleena, Aizah, Arshmaan, Matilde, Hussein, Jamilia, Eva, Verlind, Nora og Lina 

• Gruppe 2: Urte, Kristian, Walli, Mariama, Laiba, Aisha, Amna, Abdullah, Barra, Subhan og 

Helena 

• Gruppe 3: Mohammed, Zara, Basim, Azaan, Amelia, Sigurd, Larayb, Annam Zara, Anisa, Abiha, 

og William 

• Gruppe 4: Patryk, Amaan, Maja, Ignacy, Cassandra, Emira, Zaineb, Dawod, Anastasios, Emil og 

Medine og Andreas  
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 Fag område Tema 

MANDAG 06.02 
 

AKS-måltid 

Varmt måltid før 

tur 

 

 

Natur, teknikk og miljø 

14.00 – 15.45: Aktivitetstur til bygg 3 

 

Vi går på tur til bygg og har ulike barnekulturleker/egen lek ved bygg 3.  

 

Formålet med turen er å bli kjent med de andre barna ved AKS og 

fasilitetene der borte når de skal flyttes over til neste år. 

TIRSDAG 07.02 
 

Matpakke 

 
Læringsstøttende aktiviteter 

14.30 – 15.45: Tema: «Bokstavbonanza» 
Fargeleggingsoppgave: Elevene 

må bruke sine kunnskaper om 

alfabetet for å løse 

fargeleggingsoppgaven. 

William`s bokstavutfordring: 

Elevene må gjennom en 

bokstavjakt og skrive riktig 

løsningsord. 

Fysisk aktivitet: Lage bokstaver med kroppene sine på tid. 

 

ONSDAG 08.03 
 

AKS-måltid: 

Brødskiver 

  
Fysisk aktivitet og lek 

Aktivitetsgrupper 
 

A-ball i gymsalen/ Læringsstøttende Smartboardaktiviteter 

(gruppe 1 og gruppe 2) 

 

Lekestasjoner på basen/Lesestund (gruppe 3 og 4) 

Torsdag 09.03 
 

Matpakke 

 
 
Læringsstøttende aktiviteter 

Mat og helse 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 3, kursdag 4 

Meny: Brownies 

Tema: Målenheter 
 

14.45 – 15.45: Stasjonsaktiviteter med fokus på matematikk 
Smartboard: Elevene har ulike 

aktiviteter innenfor matematikk 

på smartboard. 

William`s matematiske utfordring 

Brettspill med fokus på 

matematikk 

Mattestafett i allrommet. 

 

FREDAG 10.03 
(heltidselever) 

 

AKS-mat: 

Havregryn/knekke

brød 

 
Fysisk aktivitet og lek 

Vintersportsdag (hvis forholdene er fine) 

Alternativ: AKS-fredag 

  
- Barnemøte der vi kårer ukens AKS-elev og snakker om 

uken som har gått og hva vi skal fokusere på den 

kommende uka. 
 

Vintersportsdag (13.30-15.30) 

- Aking ved Meklenborg 

- Skøyter ved Meklenborg (må ha med hjelm og skøyter) 

- Skilek/ skiløype ved Meklenborg 
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