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  Seterbråten  

Velkommen til TENKESLOTTET – basen for 1. trinns elever  
  

Ansatte på Tenkeslottet i uka 36: Baseleder: William, assistenter: Adnan, Johannes og Benjamin (ny) + lærlinger: 
Henriette og Muzamil  
 

Informasjon til foresatte: Vi minner om at tirsdager og torsdager er matpakkedager på AKS, og at barna 

deres må ha med en ekstra matpakke, det var en god del barn som ikke hadde det denne uken. Mandager er 

fast turdag. Det er viktig at barna har med dette: Klær som er tilpasset vær/temperatur og sko som er egnet 

til å gå med i skogen. 

 

Ny ansatt på Tenkeslottet! Vi har fått en ny ansatt på 1. trinn som heter Benjamin. Benjamin er en glad 

gutt som liker musikk og forming, noe som er ekstra gledelig i Fathia sitt fravær. 

 

Valgdag 11. september: Mandag 11. september er det valgdag og skolen er stengt. AKS er oppe fra 

07.30-16.45 for elever med heltidsplass og 12.00-15.30 for barn med halvtidsplass.  

 

«Ukens AKS-elev»: I uke 36 skal vi starte med å kåre «ukens AKS-elev». Denne ukentlige prisen går 

til den eleven som i løpet av uken har klart å fokusere/mestre ukens sosiale mål best. Baseleder vil 

nominere 5 kandidater for hver uke, deretter skal assistentene stemme på hvilken elev de syntes 

fortjener denne prisen best i forhold til ukens sosiale mål. 

 

Ukens sosiale mål:  

Ha orden på garderobeplassen sin ☺ 

 

Ukas bokstav er: Ll og Ee 
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Fag område  Tema  

MANDAG 04.09  

  

Matpakkemåltid/  

Knekkebrød  

  

HUSK  

TURKLÆR!  

 

  

13.15: Leksegrupper  

13.15-15.30: AKS-turdag.  Vi skal til Grønliåsen der vi skal 

gå til utsiktspunktet (se bildet) og ha ulike barnekulturleker i 
skogen. Formålet med turen er at vi skal lære å bruke 

naturen som aktivitetsarena. 
  

Sosialt mål: Vi øver på uteskolereglene (de samme reglene 
man har på skolen)  
  

15.30: Konstruksjonsleker og andre leker inne på AKS.  

TIRSDAG 05.09  

  

Matpakke  

  

13.15: Leksegrupper  

           Vi øver på lytter til en beskjed, og gjøre det 

beskjeden sier  

13.30 – 14.30: Barnekulturleker og lek ute. Fokus på 

vennskap   

14.30: Matpakkemåltid  

  

15.00 – 16.00: Stasjonsaktiviteter: Vi tegner dyr/fantasidyr 

ut fra bokstaven E eller L, og leter etter ting med bokstaven 

E eller L inni seg.  

ONSDAG 06.09  

  

AKS-måltid:  

 

 Linsesuppe 

(bokstaven L) 

  

  
   

13.15: Leksegrupper  

           Ute: stasjonsaktiviteter med barnekulturleker    

  

Ca. 14.30: Aks-måltid: Vi spiser bokstaven L. Vi skal kose 

oss med linsesuppe ☺ 

  

15.00 – 16.00: Stasjonsaktiviteter med spill og 

konstruksjonslek  

TORSDAG 07.09  

  

Matpakke  

 

+ Epler 

(Bokstaven E) 

 

13.15: Barnemøte om vennskap  

           Utelek med stasjoner   

 

14.30 – 15.15: Allidrett i gymsal, klasse 1 A   

                        Lekestasjoner på basen:klasse 1 B  

  

 15.15 – 16.00: Allidrett i gymsal, klasse 1 B  

                        Lekestasjoner på basen: 1A 

                         

FREDAG 08.09  

  

AKS-mat:  

Brødmåltid  

 

  

13.15: Barnemøte  

           Barnekulturleker ute  

  

14.15: AKS-måltid  

  

14.45 – 16.00: Valgaktiviteter  
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