
  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 12: 
 

Informasjon: Vi opplever at mange foreldre henter barna sine før 15.45, noe som er litt forstyrrende med 

tanke på at aktivitetene vi holder på med er fra 14.45-15.45. Vi har i det siste måtte avslutte aktivitetene 

litt før, siden barna blir gira opp når foreldrene kommer for å hente. Dette er uheldig med tanke på at barna 

får 15 minutter mindre tid i disse aktivitetene. Det er svært ønskelig at dere respekterer dette og henter 

barna deres i mellom 15.45-16.00 (halvtidsplass) og 15.45-16.45 (heltidsplass) man-tors. I miljøtiden fra 

15.45-16.00 får elevene selv velge hvor de vil være av de 3 rommene (Basen, 1 a eller 1 b), der vi har 

ulike aktivitetstilbud. Når våren og sommeren kommer vil noen av disse tilbudene være ute på AKS-

området.  

 

I utetiden fra 13.20-14.15 har vi hatt 3 ulike aktiviteter (fotball på baksiden, lekestativ/lek på forsiden og 

lek i AKS-skogen. Fra og med uke 13 skal vi starte opp en ny aktivitet ved basketballbanen på baksiden. 

Dette aktivitetstilbudet vil være et voksenstyrt tilbud som vil bli variert fra dag til dag der vi fokuserer på 

trivsel og lek gjennom ulike aktiviteter. 

 

Solfrid (AKS-leder) e-post: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no (Spørsmål om faktura etc.) 

William (baseleder) e-post: jan1110@osloskolen.no (Spørsmål om drift av basen, spesielle behov, 

beskjeder om eleven etc.) 

 

AKS-telefon for Tenkeslottet: 950 81 080.  

 

Oppsummering fra uke 11: Det har vært en fin uke med finere vær og våren som kommer i full anmarsj! 

I denne uka har vi benyttet oss av læringsgruppene i høy grad, både i de læringsstøttende aktivitetene og 

under spising. Disse gruppene ser ut til å fungere veldig bra og barna får mer ut av å være i mindre 

barnegrupper. På torsdagen fikk barna blant annet prøve seg på litt matte-bowling i lag og mattestafett i 

gangen. Det var også ny kokkekursgruppe denne uken. Der lagde de deilig fruktsalat med vaniljesaus  

Uka fikk en herlig avslutning med fellessamling på skolen der våre 1. trinn hadde ansvaret for 

underholdningen, noe som ble vellykket! Koselig at så mange foreldre tok turen  
 

 

Ukas sosiale mål i uke 12: Stille opp fint i rekker når vi skal være i læringsgruppene. 
 

Ukens AKS-elev i uke 11 ble Zara  Vi gratulerer! 
 

AKS-måltid: Mandag, onsdag og fredag. Vi har varm mat på onsdager, og brødmat/knekkebrød eller 

havregryn mandag og fredag. Sørg for at barnet deres har nok mat på tirsdager og torsdager!  
 

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

 

Kokkekursgruppe nr 4.: Muhammed, Emira, Emil, Matilde, Ela, Lina og Medine 
 

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 20.03 
 

AKS-måltid 

Brødmat 

  

Natur, teknikk og miljø 

14.00 – 15.45: Aktivitetstur til Grønliåsen 

 

Vi ser etter de aller første vårtegnene i skogen og snakker om og 

reflekterer over hva som skjer om våren. 

 

 

TIRSDAG 21.03 
 

Matpakke 

 
Læringsstøttende aktiviteter 

14.30 – 15.45: Tema: Norsk- Leseferdigheter 
Smartboard: Spillaktiviteter på 

Salaby 

William`s leseutfordring: Elevene 

må knekke en lesekode og samle 

poeng i lag 

Fysisk aktivitet: Bokstavstafett i lag 

 

ONSDAG 22.03 
 

AKS-måltid: 

Varmmat 

  
Fysisk aktivitet og lek 

Aktivitetsgrupper 
 

Gymsalaktiviteter/ Formingsaktivitet (gruppe 1 og gruppe 2) 

 

Lekestasjoner på basen/Lesestund (gruppe 3 og 4) 

Torsdag 23.03 
 

Matpakke 

 
 
Læringsstøttende aktiviteter 

Mat og helse 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 4, kursdag 2 

Meny: Purresuppe  

Tema: Samarbeid, kjøkkenrutiner og hygiene 
 

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

aktiviteter innenfor matematikk 

på smartboard. 

Ballspill med matematikk 

Brettspill med fokus på 

matematikk 

Matte fys.ak i allrommet. 

 

FREDAG 24.03 
(heltidselever) 

 

AKS-mat: 

Havregryn/knekke

brød 

 
Fysisk aktivitet og lek 

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. 

- Valgaktiviteter: Fotballtrening, gymsal/basen og film. 
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