
  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 20: 
 

Informasjon: Vi vil benytte anledningen til å takke alle foreldre som svarte på brukerundersøkelsen. Vår 

svarprosent var 72%, noe som var mye bedre enn året før   

Kokkekursgruppe nr. 5 hadde sin siste dag på torsdag, og vi gjør klar til ny gruppe. Dette vil være den 

siste gruppa som har kokkekurs for året (se gruppe lengre ned).  

Ukas sosiale mål i uke 20: Jeg har orden på garderobeplassen min og kan følge beskjeder fra AKS-

ansatte. 

Ukens AKS-elev(er) i uke 19 ble Ela og Emira  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 6: Abiha, Aji-Mariama, Aleena, Amaan, Amelia, Amna, Anastasios, Annam Zara, 

Abdullah, Aisha, Andreas, Arshmaan, Cassandra, Eva og Patryk.  
 

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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 Fagområde Tema for uka: 17. mai / Målenheter (m, dm og cm) 

MANDAG 15.05 
 

 

 

Natur, teknikk og miljø 

13.20-13.45: Barnemøte der vi prater om hva som skal skje 

denne uken og hva vi skal fokusere på. 

 

15.00-16.00: Stasjonsaktiviteter med fokus på 17. mai 

TIRSDAG 16.05 
 

AKS-måltid i dag 
 

 

Grove vafler og is 

Fysisk aktivitet og lek 

 

Tema: «17. mai feiring» 

 

 

13.30-15.45: Tema: «17.mai bursdag» 

 

Vi har tradisjonsrike 17. mai aktiviteter i grupper og hygger 

oss med is og grove (sunne) vafler  

 

Vi ber om at barn ikke blir hentet før 15.45 denne dagen. 

Feiringen vil pågå ved bygg 3. 

ONSDAG 17.05 

 

 

 

17. mai! 

 

Hipp hurra for Norge! 

 
(Fridag på AKS) 

Torsdag 18.05 

 

Matpakke 

Læringsstøttende aktiviteter 

med fokus på matematikk 

 

 
 
Mat og helse: 

kokkekursgruppe nr. 5

 

14.45 – 15.45: Uteaktiviteter med fokus på matematikk (måling) 

 
Stasjonsaktiviteter: Tenkenøkkel: «Revers» og «Hva 

om?» 

 

- Hva er det vi ikke kan måle? 

- Hva om vi ikke målte noe 

som helst? 

Lengdehopp/Stille lengde 

 

Her skal vi hoppe og måle hvor 

langt vi hopper. 

Hvor lange er vi? 
 

Vi måler hver enkelt elev og lager 

statistikk på Smartboard 

 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 6, kursdag 1 

Meny: Brownies 

Tema: Kjøkkenrutiner og hygiene, samt begreper på ulike 

kjøkkenredskap. 
 

FREDAG 19.05 

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- øve på å ta valg:  

- Forming, gymsal/konstruksjonslek og film. 
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