
  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 22: 
Informasjon: Solen er meget sterk om dagen, så dersom ditt barn er sensitiv ovenfor solen anbefaler vi at ditt barn 

har med solkrem. Vi kommer til å være mye ute fremover   

«Drømmedag» den 19.juni: Mandag 19. juni skal vi ha en «drømmedag» her på Aktivitetsskolen. Tema for 

drømmedagen skal være eventyr, og 1. trinn skal ha ansvaret for eventyret om «Aladdin». I tiden frem mot denne 

drømmedagen vil vi øve en god del på dette skuespillet og lage det som kreves av rekvisitter til denne opptredenen, 

som vi skal fremføre foran alle barn og voksne på Aktivitetsskolen. Dette blir garantert en kjempefin dag og vi 

håper alle elevene kommer akkurat denne dagen!  

Oppsummering av uke 21: Dette ble en veldig fin uke med strålende solskinnsvær! Mandag dro vi på tur til 

Meklenborg og hadde friidrettsaktiviteter. På tirsdagen og onsdagen hadde vi barnemøte og snakket om 

«drømmedagen» og så Aladdin på smartboardet. Torsdag var det Kristi himmelfartsdag og fri! På fredag var det 

heldagsåpent, og de få barna som var her koste seg med aktivitetstur til Meklenborg der vi spilte slåball, fotball, 

hadde 3 på rad stafett og hoppet lengdehopp. Etter det grilla vi deilige ostesmørbrød og barna fikk seg en velfortjent 

iskrem da de kom tilbake til AKS fordi de hadde hjulpet med å kaste søppel ved Meklenborg etter andre som hadde 

griset til ved klubbhuset.  

Ukas sosiale mål i uke 22: Være aktiv i uteperioden og følge reglene i spill og lek  

Ukens AKS-elev uke 20 ble Matilde  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 (kursdag 2): 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: Sommeraktiviteter og «drømmedag»  

MANDAG 

29.05 
 

AKS-måltid: 

Brødskiver  

Natur, teknikk og miljø 

13.30-13.55: Barnemøte: Snakke om ukens sosiale mål og om 

«drømedagen» 

 

14.00-15.30: Aktivitetstur til Meklenborg der vi skal ha ulike 

aktiviteter som slåball, fotball og «boksen går»  

Tema: Regler i spill/lek 

TIRSDAG 

30.05 
 

Matpakke 

  
Musikk, dans og drama 
Tema: «Drømmedag» 

Vi har uteaktiviteter frem til 14.00 etter leksehjelp. 

 

14.30-15.45: Barnemøte: Fordele arbeidsoppgaver til skuespillet om 

Aladdin. 

 

Grupper: Skuespillere/statister, sangere, lage rekvisita  

  

ONSDAG  

31.05 

 

AKS-måltid: 

Varmmat 

 

Fysisk aktivitet og lek 

Vi har uteaktiviteter frem til 14.00 etter leksehjelp. 

 

14.30-15.45: 

Gruppe 1 og 2: Gymsal/ leker der man bruker kritt (ute) 

Gruppe 3 og 4: Forming/ Slåball 

Tema: Følge regler i spill/lek 

 

Kokkekurs gr. 6, kursdag 2 (13.30-16.00): Purresuppe 

 

Torsdag 01.06 

 

Matpakke 

 

  
Musikk, dans og drama 
Tema: «Drømmedag» 

 
Vi har uteaktiviteter frem til 14.00 etter leksehjelp. 

 

14.30-15.45: Barnemøte: Fordele arbeidsoppgaver til skuespillet om 

Aladdin. 

 

Grupper: Skuespillere/statister, sangere, lage rekvisita  

 
FREDAG 02.06 

AKS-måltid: 

Knekkebrød 

 

«AKS-fredag» 

(kun heltidsplass) 

 

 

  

Vi har barnemøte der vi snakker om uken som har gått og 

kåret «ukens AKS-elev». Etter det har vi ulike 

valgaktiviteter  

 

Valgaktivitetene denne uken er:  

 

- Utelek 

- Film 

- Forming 
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