
  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 – 1. trinns basen 
 
AKS-telefon for Tenkeslottet: 950 81 080. Vårt telefonnummer er nå i drift igjen. Vi får låne en telefon 
til den ødelagte telefonen blir erstattet. 
 
Ukas sosiale mål i uke 2: Vi fortsette å jobbe med målet fra uke1: "Være hyggelig mot alle AKS-elevene" 
og "Jeg vil leke med andre enn dem de alltid er sammen med". Dette vil vi snakke om ved AKS-start hver 
dag. Ukens AKS-elev velges ut fra viljen til å arbeide med ukens sosiale mål.  
 
AKS-måltid: Alle AKS-ansatte er på kurs onsdag 11. januar til AKS-start. Derfor serveres det et varmt 
måltid mandag og brødmåltid onsdag, i uke 2. 
 
Leksegrupper: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er det leksegrupper kl. 13.00 – 13.20. Vi anmoder om 
at alle som har gratis kjernetid er tilstede på leksegruppene. 
 
 
 Fag område Tema 

MANDAG 09.01 
 
AKS-måltid 
Varmt måltid før 
tur 
 

 
Natur, teknikk og miljø 

 
14.00 – 15.45: TUR I GRØNLIÅSEN 
Vi skal leke og studere vinterskogen. Hvordan ser det ut i skogen som 
med eller uten snø 
Årstiden vinter – ord begreper vi bruker i vintermånedene 

TIRSDAG 10.01 
 
Matpakke 

 
Læringsstøttende aktiviteter 

14.45 – 15.45: TEKST OG SKRIVING 
Tema: Sansene våre 
Vi eksperimenterer og jobber med ord og begreper inne sansene våre 

Hørsel – vi lyttet og setter ord på 
lydene vi hører 

Syn: Eksperimenterer med å bruke 
synet i lyse og mørke rom. Hva ser vi 

Øre: Hva vet vi om øret vårt? 
Vi bruker tenkekart 

Bruke synssansen til å lese og se på 
bilder i bøker 

 

ONSDAG 11.01 
 
AKS-måltid: 
Brød 
  

Fysisk aktivitet og lek 

Superonsdag med lek og fysisk aktivitet 
Elevene har sosiale aktiviteter (som gir læring) i gymsalen og på basen 
Gruppe 1A: Gymsal 14.30 – 15.15/ Basen 15.15 – 16.00 
Gruppe 1 B: Basen 14.30 – 15.15 / Gymsal 15.15 – 16.00 
- Gymsal: Fysisk aktivitet og matematikk 
- Basen: Lekegrupper: fokus på vennskapsbygging og kommunikasjon  

TORSDAG 12.01 
 
Matpakke 

 
 
Læringsstøttende aktiviteter 
Mat og helse 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 2, kursdag 2 
Meny: Purresuppe. Tema: Måleenheter 
 
14.45 – 15.45: Stasjonsaktiviteter med fokus på matematikk 

Stigespill i tappa. Eleven haster 
terning på kjegler, + og – 
kjeglene avgjør om man går opp 
eller ned trinn i trappa 

Flasketuten peker på med terning: 
den som flasken peker på kaster 
terningen og bestemmer aktivitet, 
antall bevegelser som terningen viser 

Lage regnestykker med Lego. 
Elevene får svaret og må finne 
klosser for å lage regnestykket 

PlusPuss: Vi teller klosser og leker 
og bygger 

 

FREDAG 13.01 
(heltidselever) 
 
AKS-mat: 
Havregryn/knekke
brød 

 
Fysisk aktivitet og lek 

AKS-fredag 
Barnemøte og kåring av Ukens AKS-elev 
- Valg aktiviteter: 
14.30– 15.15: Allidrett i gymsal    14.30 – 15.45: Film og forming 
 
- Hvis det blir snø, blir det vintersportsaktiviteter 
13.35 – 15.30 (fredagselevene får da brev med hjem torsdag) 

 


