
  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 16: 
 

Informasjon: Håper alle har hatt en fin påskeferie og er klare for siste innspurt frem mot en etterlengtet 

sommer  Garderobeplassene er stappfulle av tøy som dere kan ta med hjem for denne gang (luer, 

ullsokker, stillongser, skjerf osv.) Mange foreldre har allerede vært flinke med å hente tøy som hører 

vinteren til.  

 

Fra påskeferien og ut mot sommeren skal vi være mye rundt bygg 3 (det andre AKS-bygget) i AKS-tiden. 

Da får elevene en gradvis tilvenning når de til høsten skal bytte lokaler til bygg 3 og nye 1.klassinger skal 

inntre på bygg 1. Jeg har fått en del henvendelser fra foreldre som har lurt på om de skal gå selv fra skolen 

til AKS neste skoleår, men planen er at de blir hentet på skolen og fulgt bort til bygg 3 ut skoleåret. 

 

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 påskeferien: På mandagen var det nydelig vær og vi gikk på påskeharetur til 

Grønliåsen og grillet deilige fiskeburgere. Vi hadde også 30èrn i skogen, som er et terningspill med ulike 

oppgaver der barn og voksne måtte løpe rundt i skogen etter poster. På tirsdag dro vi til Lambertseter og 

møtte andre aktivitetsskoler fra Nordstrand og Søndre Nordstrand der vi hadde ulike aktiviteter som 

fotball, håndball, stikkball og kanonball. Dette var et vellykket sammentreff med andre skoler, og 

Lambertseter skole sa at de vil arrangere et lignende arrangement til sommeren. Vi gleder oss  På 

onsdagen var det den store krimdagen, der noen hadde gjemt eggene som vi skulle lage mat av. Vi måtte 

på en rundreise rundt hele skolen og løse oppgaver som omhandlet egg. Vi hadde blant annet eggforskning 

der vi sjekket hvor mye et egg kan tåle. Vi farget eggene med forskjellige ingredienser (løk, gurkemeie, 

konditorfarge og soyasaus), og fant ut at det var de to første alternativene som funket best og ga finest 

farge. Deretter var vi på påskeeggjakt i skogen og spiste mat som var laget av egg etter det. På slutten av 

dagen så vi på en påskekrim på smartboardet. Alt i alt en veldig fin og kort påske her på AKS, takk til alle 

elevene som var med på å bidra til hyggelig stemning   
 

Ukas sosiale mål i uke 16: Jeg spør dem som går alene om å få være med. 
 

Ukens AKS-elev i uke 14 (før påskeferien) ble Dawod  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 5.: Maja, Ignacy, Basim, Laiba, Hussein, Azaan, Helena og Dawod. 
 

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 17.04 
 

 

 

Påskeferie !! 

TIRSDAG 18.04 
 

Matpakke 

 
Natur, teknikk og miljø 

14.00 – 15.45: Tur til solplassen i Grønliåsen der vi spise og ha 

ulike aktiviteter i skogen. 
 

ONSDAG 19.04 
 

AKS-måltid: 

Varmmat 

  
Fysisk aktivitet og lek 

Aktivitetsgrupper 
 

Gymsalaktiviteter/ Formingsaktivitet (gruppe 3 og gruppe 4) 

 

Lekestasjoner på basen/Lesestund (gruppe 1 og 2) 

Torsdag 20.04 
 

Matpakke 

 
 
Læringsstøttende aktiviteter 

Mat og helse 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 5, kursdag 1 

Meny: Fruktsalat  

Tema: Kjøkkenrutiner og regler 
 

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 21.04 

AKS-mat: 

Brød/knekkebrød 

 
 

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, forming, gymsal/basen 

og film. 
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