
  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 14: 
 

Informasjon: Det er litteratur uke på Seterbråten skole og i den forbindelse skal også vi på AKS ha 

litt ekstra fokus på bøker, lesestund og leselyst på en lystbetont måte. 

 

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 denne uka 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 13: På mandagen dro vi på tur i skogen og fant ulike vårtegn og snakket om 

hvordan været påvirker endringene i naturen om våren. På tirsdagen og torsdagen hadde vi som vanlig 

stasjonsaktiviteter innenfor norsk og matematikk der vi blant annet hadde «mattebowling». Vi startet også 

med «påskeverksted», der gruppe 3 og 4 lagde påskekyllinger sammen med Fathia og Sidrah. Denne uken 

er det gruppe 1 og 2 som skal lage det. Høydepunktet i uken (i alle fall for oss voksne) kom på fredag der 

vi lurte barna med en tidlig «1. april spøk». Lærerne hjalp oss med å si at resultatene på de nasjonale 

prøvene de hadde tidligere i uka var så dårlig at de måtte ha ekstra leksehjelp på fredagen. Da hjalp det lite 

at de fikk utdelt matteoppgaver som var beregnet på 6.-7. trinns nivå, med tilleggs beskjeden at de må gå 

1.klasse om igjen hvis de ikke klarte å bestå denne prøven. Etter prøven var det «AKS-måltid», der de fikk 

utdelt et halvt glass vann,samt en Mariekjeks før vi gikk ut. Lettelsen var derfor stor da de kom inn og fikk 

servert kylling og ris, samt beskjeden om at det hele var en spøk fra vår side  

 

Ukas sosiale mål i uke 14: Hjelpe de som trenger mest hjelp og få gruppen sin til å være aktive i 

læringsgruppene. 
 

Ukens AKS-elev i uke 13 ble Lina  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 03.04 
 

AKS-måltid 

Brødmat 

  

Natur, teknikk og miljø 

14.00 – 15.45: «Skogsbingo» i Grønliåsen 

 

Vi går på tur til Grønliåsen i de forskjellige læringsgruppene og finner 

ulike ting i naturen som står på «bingobrettet» vi har fått utdelt. 

 

TIRSDAG 04.04 
 

Matpakke 

 
Læringsstøttende aktiviteter 

14.30 – 15.45: Tema: Norsk- Litteraturkos 
Egenlesing på 1. trinn hemsen Høytlesing på 3. trinnhemsen 

Fysisk aktivitet: Bokstavjakt i lag  

Tenkenøkkel: «Alfabetet» 
 

ONSDAG 05.04 
 

AKS-måltid: 

Varmmat 

  
Fysisk aktivitet og lek 

Aktivitetsgrupper 
 

Gymsalaktiviteter/ Påskeverksted (gruppe 1 og gruppe 2) 

 

Lekestasjoner på basen/Lesestund (gruppe 3 og 4) 

Torsdag 06.04 
 

Matpakke 

 
 
Læringsstøttende aktiviteter 

Mat og helse 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 4, kursdag 4 

Meny: Brownies  

Tema: Målenheter 
 

14.45 – 15.45: Stasjonsaktiviteter med fokus på matematikk 
Stasjonsaktiviteter: Ballspill med matematikk ute 

Brettspill med fokus på 

matematikk 

Matte fys.ak i allrommet. 

 

FREDAG 07.04 
 

AKS-mat: 
Brød/Knekkebrød 

 
 

Fysisk aktivitet og lek 

AKS-fredag 

  
Barnemøte: Vi snakker om uka som har gått og hva vi skal fokusere 

på neste uke, samt kårer ukens AKS-elev 

- Valgaktiviteter: Fotballtrening, gymsal/basen og film. 
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