
  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 18: 
 

Informasjon: Pr dags dato (28.04) har 34 % svart på brukerundersøkelsen. Vi har et sterkt ønske 

om å bli den skolen i Søndre Nordstrand med høyest deltakelse på denne undersøkelsen, så vi håper 

så mange av dere kan sette av litt tid til denne. Denne brukerundersøkelsen vil være tilgjengelig på 

syv språk og under vårfesten vil vi ha tolker tilstede på språkene: arabisk, urdu og somali.  

 

Vi mangler også en god del tilbakemeldinger om hvem deltar på denne festen. Merk at INGEN Aks-

elever blir sendt hjem 3. mai med mindre dere har sendt en melding om at ditt barn ikke kan delta på 

vårfesten. Vi krysser ut elever når foreldre henter barna sine (må hentes før 16.30 denne dagen da 

underholdningen starter 16.30). 

 

Oppsummering fra uke 17: Det meste av uken gikk med til å øve til vårfesten med unntak av onsdagen 

da vi hadde bursdagsfeiring for April-elever. Tema for bursdagsfeiringen var Trollbursdag og elevene fikk 

en noe spesiell guidet omvisning i skogen av selveste «Frank Lykke» som var Trolljeger i Oslo kommune. 

Vi glemte kanskje å fortelle at det hele var en spøk??  
 

Ukas sosiale mål i uke 18: Jeg er aktiv i underholdningsgruppen min og hjelper andre med å holde fokus 
når vi øver. 
 

Ukens AKS-elev i uke 17 ble Urte  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  

 

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.  
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 Fag område Tema: Vårfestuke  

MANDAG 01.05 
 

 

 
Musikk, dans og drama 
Tema: Vårfest 

Vi har uteaktiviteter frem til 14.00 etter leksehjelp. 

 

14.30-15.45: Barnemøte der vi snakker ukens sosiale mål og går 

inn i underholdningsgruppene våre. Vi skal også øve på en ny 

fellesdans. 

TIRSDAG 02.05 
 

Matpakke 

 
Musikk, dans og drama 
Tema: Vårfest 

Vi har uteaktiviteter frem til 14.00 etter leksehjelp. 

 

14.30-15.45: Vi øver på fellessangene i gymsalen i 

underholdningsgruppene. Elever som ønsker å hjelpe til med 

kutting av grønnsaker til vårefesten vil få anledning til det  

ONSDAG 03.05 
 

AKS-måltid: 

Varmmat 

 
 

Husk VÅRFEST i gymsalen 16.15-18.30! 

 

Vi gjør de siste forberedelsene til den oss til den store vårfesten. 

Torsdag 04.05 
 

Matpakke 

 
Mat og helse: 

kokkekursgruppe nr. 5 

Utedag på AKS der vi skal ha forskjellige 

stasjonsaktiviteter på AKS-området  

 
Vi spiser rett etter leksehjelpen og er ute fra 14.15 til 15.45! 
 

 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 5, kursdag 3 

Meny: Lasagne  

Tema: Samarbeid og smaksopplevelse. 
 

FREDAG 05.05 

AKS-mat: 

Brød/knekkebrød 

 
 

Fysisk aktivitet og lek 

AKS-fredag  

  
- Barnemøte der vi kårer ukens AKS-elev og øver på 

felleslåten til vårfesten 
 

- Valgaktiviteter: Fotballtrening, forming, gymsal/basen 

og film. 

 
 

                                                               


