
  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 19: 
 

Informasjon: Takk til alle foreldre som svarte på brukerundersøkelsen og til alle foresatte som kom og 

deltok på vårfesten 3.mai. Vi minner om at på fredag 12.mai kl 08.40 skal 1.trinn ha fellessamling i 

gymsalen ved bygg 3. Dette blir siste fellessamling for 1.trinn i år, så hyggelig om så mange av dere har 

anledning til å ta turen. Det er fortsatt mange elever som har vintertøy i garderoben sin, dette kan tas med 

hjem nå. 

Oppsummering fra uke 18: Mandag var det fridag. På tirsdag og onsdag gikk det aller meste av AKS-

tiden ut på å øve og forberede seg til vårfesten. På tross av dårlig tid til forberedelser, syntes jeg barna 

klarte seg veldig bra og leverte varene i aller høysete grad. Åpningsdansen fikk de bare øvd en halvtime på 

totalt, så det var meget imponerende! Takk til alle foreldre og søsken som kom for å delta, det var veldig 

hyggelig  På torsdag og fredag benyttet vi oss godt av gradestokken og koste oss mye ute i det strålende 

været  

 

Ukas sosiale mål i uke 19: Jeg kan og respekterer reglene ved utesamvær. 
 

Ukens AKS-elev i uke 18 ble Jamilia  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.  

 

 

 
 

mailto:solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no
mailto:jan1110@osloskolen.no


  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.  

 

 

 

 

 Fagområde Tema: Barnekulturleker  

MANDAG 08.05 
 

 

 

Natur, teknikk og miljø 

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

ulike aktiviteter i skogen. 

 

- Skogsfotball 

- Boksen går 

-«Ta flagget» 

TIRSDAG 09.05 
 

Matpakke 

Læringsstøttende aktiviteter 

med fokus på 

norskferdigheter 

 

 

 

 

14.45 – 15.45: Uteaktiviteter med fokus på norsk ferdighet 

 
Stasjonsaktiviteter: «Mitt skip er lastet med»  

 

Elevene steller seg i en ring og kaster 

enn ball til hverandre samtidig som 

de skal komme på et ord med den 

gitte bokstaven. 

«Alfabetparadis» 

 

Dette blir en intern konkurranse i 

mellom de ulike læringsgruppene 

om hvem som kommer lengst i 

alfabetet. Her trengs det både 

samarbeid og presisjon til! 

 

Norsk fys.ak ved klatrestativet 

 

Elevene skal samle inn bokstaver 

som er spredd ut over klatrestativet 

og lage ulike ord ut av det. 

 

 

 

ONSDAG 10.05 
 

AKS-måltid: 

Varmmat 

  

Aktivitetsgrupper 
 

Gymsalaktiviteter/ Formingsaktivitet (gruppe 1 og gruppe 2) 

 

Lekestasjoner på basen/Lesestund (gruppe 3 og 4) 

Torsdag 11.05 
 

Matpakke 

Læringsstøttende aktiviteter 

med fokus på matematikk 

 

 
 
Mat og helse: 

kokkekursgruppe nr. 5

 

14.45 – 15.45: Uteaktiviteter med fokus på matematikk 

 
Stasjonsaktiviteter: Ballspill med matematikk ute 

(baksiden) 

Lengdehopp/Stille lengde 

 

Her skal vi hoppe og måle hvor 

langt vi hopper. 

Matte fys.ak ved klatrestativet. 

 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 5, kursdag 4 

Meny: Brownies 

Tema: Målenheter 
 

FREDAG 12.05 

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 uken som skal komme. 

- Valgaktiviteter: Fotballtrening, forming, gymsal/basen 

og film. 
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