
  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 24: 
Informasjon: Kokkekurs for i år er nå over og vil komme tilbake til neste år  Uke 24 blir nokså lik som uken før, 

der mandagen går med til å øve/forberede til «Drømmedagen» 19. juni istedenfor turdag. Kokkekurs vil gå som 

normalt. 

 

På onsdagene frem mot sommeren er vi ved bygg 3 (Askeladden) frem til 15.45. Dette for at elevene skal vende seg 

til dette bygget når de flyttes over til neste år. Denne uken blir vi på Askeladden (bygg 3) på torsdag og  

 

I perioden 15.45-16.45 i uke 24 kan elevene velge hvor de skal være av: utelek på forsiden/lekestativet, øve til 

«drømmedag» på basen eller brettspill i 1 b. 

 

Ukas sosiale mål i uke 24: Forholde seg til inneregler når det kommer til støynivå og ønsket atferd (først 

og fremst ikke løpe i gangene), samt være aktiv og bidra i aktivitetsgruppene til «En drømmedag»  Det 

er et stort pluss om noen av elevene har lært seg sangene fra «Aladdin»: «En helt ny jord» og «Arabiske 

natt» 

Ukens AKS-elev uke 23 ble Helena  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 4): Abiha, Aji-Mariama, Aleena, Amaan, Amelia, Amna, Anastasios, 

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

Ulike aktivitetsgrupper til drømmedagen:  

 

• Skuespillere 

• Rekvisitører 

• Sangere 

 

 

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 for uka: Drømmedag   

MANDAG 

12.06  

AKS-måltid: 

Brødskiver 

 

Musikk, dans og drama 
Tema: «Drømmedag» 

13.20-13.45 Barnemøte: Snakke om ukens sosiale mål og hva som må 

gjøres denne uken i forbindelse med «drømmedagen» 

 

 

Jobbe i aktivitetsgruppe til «En drømmedag» 

 

 

Aktivitetsgruppe 1: Skuespillere 

Aktivitetsgruppe 2: Sangere 

Aktivitetsgruppe 2: Dekoratører 

TIRSDAG 

13.06 
 

Matpakke 

  
Musikk, dans og drama 
Tema: «Drømmedag» 

  

 

14.30-15.45: Dele oss inn i de ulike aktivitetsgruppene og jobbe i dem. 

 

Aktivitetsgruppe 1: Skuespillere 

Aktivitetsgruppe 2: Sangere 

Aktivitetsgruppe 2: Dekoratører 

ONSDAG  

14.06 

 

AKS-måltid: 

Varmmat 

 

NB! Bygg 3-

dag! 

Fysisk aktivitet og lek 

 

 

Vi har uteaktiviteter frem til 14.00 etter leksehjelp. 

 

14.30-15.45: 

Øve til skuespill i gymsalen (skuespillergruppa) 
 
Resten: Lek ved bygg 3 

 

 

Torsdag 15.06 

 

Matpakke 

 

 

NB! Bygg 3-

dag!   
Musikk, dans og drama 
Tema: «Drømmedag» 

Vi har uteaktiviteter ved bygg 3 etter leksehjelp. 

 

14.30-15.45: Øve til skuespill i gymsalen + sang (skuespillergruppa + 
sangere 
 
Resten: Lek på Askeladden 

 

 

Kokkekurs gr. 6, kursdag 4 (13.30-16.00):Meny: Brownies 

Tema: Samarbeid og målenheter 

FREDAG 16.06 

AKS-måltid: 

Knekkebrød 

 

«AKS-fredag» 

 

 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 

- Øve til «en drømmedag» Sang/skuespill 

- Forming til «drømmedag» 
 

 


