
  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 4: 
 

AKS-telefon for Tenkeslottet: 950 81 080.  

 

Oppsummering fra uke 3: På mandagen var i på tur og forsket på temperatur/temperaturforskjeller på 

ulike steder (kjøleskapet/inne/ute i gangen/ og ute på en kald stein).  Vi hadde ulike spørsmål og oppgaver 

knyttet til dette temaet. På tirsdag eksperimenterte vi med sansene lukt og smak og lagde statistikk på tavla 

med hva elevene syntes de forskjellige tingene smakte og opplevelsen av denne smaken. Vi kom frem til 

at barna som valgte koppene med vaniljesukker og vanlig sukker muligens var mer fornøyd enn de som 

valgte å smake på salt, paprikakrydder og balsamicoeddik  Onsdagen var gymsalen dessverre stengt på 

grunn av oppsett av nytt lyd og lysanlegg. Vi byttet da ut gymsalen med morsomme bevegelsesleker og 

«tampen brenner» ute i allrommet. På torsdag hadde vi matematikkstasjoner der vi hadde fokus på 

matematikk i lek, fysisk aktivitet og mattespill på Smart Board. På fredag kunne elevene velge imellom 

gymsal, forming eller lek på basen. I tillegg hadde vi et lite barnemøte der vi kåret ukens AKS-elev og 

snakket om neste ukes sosiale mål. 
 

Hovedfokus i uke 4: I denne uka skal vi fokusere på samarbeid med hverandre, som skal fungere som en 

rød tråd hele uka. Vi snakker her om samarbeid i utetiden, under mat, læringssituasjoner og i gymsalen. I 

den forbindelse har vi laget nye grupper vi skal ha en stund fremover på tvers av klassene i enkelte 

aktiviteter de kommende ukene. Gruppene vil stå på basedøra den kommende uken.  
 

Ukas sosiale mål i uke 4: Jeg går pent og rolig i gangene og har innestemme når vi er inne, samt viser 

evnen til å samarbeide med ulike læringspartnere i forskjellige aktiviteter. 

 

Ukens AKS-elev (for uke 3) ble Abdullah Vi gratulerer! 
 

AKS-måltid: Mandag, onsdag og fredag. Vi har varm mat på mandager før tur, og brødmat/knekkebrød 

eller havregryn onsdag og fredag. Viktig melding: Sørg for at barnet deres har nok mat på tirsdager 

og torsdager! Vi opplever dessverre alt for ofte at noen barn har tomme matpakker når vi har 

måltid disse dagene. 
 

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. 

 

Kokkekursgruppe nr 2.: Jamilia, Barra, Aizah, Walli og Urte. 
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 Fag område Tema 

MANDAG 23.01 
 

AKS-måltid 

Varmt måltid før 

tur 

 

 

Natur, teknikk og miljø 

14.00 – 15.45: TUR I GRØNLIÅSEN 

 

Vi skal fokusere på samarbeidsleker ute i naturen, og prøve å finne på 

nye leker som vi kan leke i fremtiden på Aktivitetsskolen. 

TIRSDAG 24.01 
 

Matpakke 

 
Læringsstøttende aktiviteter 

14.30 – 15.45: TEKST OG SKRIVING 

Tema: 100 dager på skolen 

Vi feirer at elevene nå har gått 100 dager på skolen  Vi deler oss i de 

nye gruppene og snakker om øyeblikk som har vært på både skolen og 

AKS. Eksempel: Hva har vært den beste dagen? Hva kommer dere til å 

huske i fremtiden?  
Muntlig: Vi snakker om de 100 

første dagene og lager tankekart 

på smartboard. 

Tegning: Vi tegner en  og skriver en 

liten tekst fra den beste AKS-dagen 

hittil og samler tegningene i en perm. 

Dramatisering: Vi voksne lager 

et skuespill der vi dramatiserer 

noen morsomme episoder fra de 

første dagene på AKS. 

Konstruksjon: Vi bygger noe av 

leker som danner tallet 100. 

 

ONSDAG 25.01 
 

AKS-måltid: 

Ostesmørbrød + 

Pølser (halal) 

 

 
Fysisk aktivitet og lek 

 

13.30-15.45 

«Vintersportsbursdag» 

 

Tradisjonen tro har vi vintersportsbursdag som bursdagsfeiring i januar. 

Det ser ut til at det fine vinterværet har tatt en ekstra lang ferie, men vi 

lar oss ikke stoppe av den grunn! Vi prøver så godt vi kan med å få til 

noen vinteraktiviteter både ute og inne denne dagen ved bygg 3, i 

tillegg til det skal vi grille deilige ostesmørbrød og pølser.  

 

PS! Vi vil helst ikke at barn hentes før 15.45 denne dagen. 

TORSDAG 26.01 
 

Matpakke 

 
 
Læringsstøttende aktiviteter 

Mat og helse 

13.30 – 15.45: Kokkekurs nr. 2, kursdag 4 

Meny: Brownies  

Tema: Måleenheter og samarbeid 
 

14.45 – 15.45: Stasjonsaktiviteter med fokus på matematikk 
Smartboard: Elevene har ulike 

aktiviteter innenfor matematikk 

på smartboard. 

Matte fys.ak: den som flasken peker 

på kaster terningen og bestemmer 

aktivitet, antall bevegelser som 

terningen viser 

Brettspill med fokus på 

matematikk 

PlusPuss: Vi teller klosser og leker 

og bygger. 
 

FREDAG 27.01 
(heltidselever) 

 

AKS-mat: 

Havregryn/knekke

brød 

 
Fysisk aktivitet og lek 

AKS-fredag 

  
Barnemøte der vi kårer ukens AKS-elev og snakker om uken som har 

gått og hva vi skal fokusere på den kommende uka. 

 

- Valgaktiviteter: 

14.30– 15.15: Allidrett i gymsal     
14.30 – 15.45: Film eller forming 

 

- 
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