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    Seterbråten 2018  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 24 

  

Info: Lærlingene Muzamil og Henriette skal ha sine endelige fagprøver fra onsdag til fredag- Vi ønsker dem lykke til. 

Vi blir derfor litt tynt bemannet disse dagene, men det skal bli satt inn vikarer ☺ 

 

Eid-feiring: På fredag er det Eid og vi ønsker alle muslimer en hyggelig feiring ☺ Eid mubarak!  

Vi ber de elevene som har heltidsplass på AKS som skal feire Eid på fredag sende oss en SMS i god tid hvis de skal 

ha fri denne dagen. Det er flere ansatte som også har lyst på fri denne dagen, så det hadde vært hyggelig om vi fikk 

beskjed i god tid slik at vi kan redusere bemanningen denne dagen. 

 

Flere har benyttet seg av faste gå-hjem-selv avtaler og det gjør det enklere for både oss, dere og ikke minst 

barnet- Noe som er veldig bra. Dersom dere ønsker en slik avtale er det bare å sende meg en e-post 

(jan1110@osloskolen.no) med dager og tidspunkter på når eleven skal gå hjem. 

 

Viktig! Påmelding til sommer-AKS: Elevene fikk på fredag (de som ikke er her på fredag får på 

mandagen) et skriv om påmelding til sommer-AKS både før og etter sommerferien. Les nøye 

igjennom og meld barna deres på ☺ Svarfristen for denne er torsdag 14. juni. 

 

Sirkusøving 

I uke 24 skal vi fortsette å øve på sirkus, som er vår tradisjonsrike bursdagsfeiring i juni måned ☺ Da 

skal vi være i mindre grupper og øve på både dans, sang og artistiske nummer mm. 

 

Matpakke: Matpakke er som kjent på tirsdager og torsdager. Dessverre er det fortsatt mange barn som ikke har 

med seg tilstrekkelig med mat Minner om at vi anbefaler elever om å ha med seg en sunn matpakke med god næring. 

Nudler, frokostblandinger som inneholder mye sukker etc. er ikke gunstig mat for små barn som er aktive hele dagen 

og skal konsentrere seg på skolen.  

 

Ny kokkekursgruppe!  

Gruppe 6: Muhammed Umar, Oliver, Ozair, Safia, Silje, Stacy, Talha, Mohammed Arian, Patrick, Sara, Seher 

og Zaid. 

 

Ukens Meny: Vegetarpizzasnurrer m/dessert + en overraskelse 

Vi anmoder om at de barna som er på kokkekurs på torsdager ikke blir hentet før 16.00.  

 

Ukens AKS-elev: Vi gratulerer Elias som ble ukens AKS-elev i uke 23. 

 

Ukens sosiale mål for uke 24: Være engasjerende og lytte til beskjeder når vi skal øve til sirkus. 

 

Ukens AKS-elev vil fremover bli kåret på mandager og ikke fredager, slik at alle barna kan få være med på 

disse kåringene☺ 

Ønsker dere alle sammen en strålende uke 😊 
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Uke 24 
Illustrasjon Tema/Fagområde 

MANDAG 

11.06 

  

  

AKS-måltid: 

Brødmat 

 

  Øve til Sirkus/Lekestasjoner ute 

 

Vi skal gå i gruppene vi lagde på mandag og øve på det vi 

skal fremføre på bursdagsfeiringen i juni. 

 

Vi skal i tillegg til øvingen ha lekestasjoner ute ☺ 

 

NB! Vi holder på med sirkusforberedelser fra 14.30-15.45, 

så vennligst ikke hent elevene i denne perioden. 

TIRSDAG 

12.06 

  
Matpakke 

 

Øve til Sirkus/Lekestasjoner ute 

 

Vi skal gå i gruppene vi lagde på mandag og øve på det vi 

skal fremføre på bursdagsfeiringen i juni. 

 

Vi skal i tillegg til øvingen ha lekestasjoner ute ☺ 

 

NB! Vi holder på med sirkusforberedelser fra 14.30-15.45, 

så vennligst ikke hent elevene i denne perioden. 

ONSDAG 

13.06 

  

AKS-måltid 

 

 + QUIZ 

Spill, Quiz og lekaktiviteter + kokkekurs 

 
13.15-14.00: Varmt måltid på AKS 

14.45-15.45: Vi har valgfrie læringsstøttende 

spillaktiviteter, samt Quiz ☺ 

 
PS! Kokkekurs gr.6, superkokkekursdag!  

Vegetarpizzasnurrer m/dessert med mer! 

TORSDAG 

14.06 

  

Matpakke  

 

 

Barnekulturleker 
 

13.15-14.00: Felles utelek 

14.00-14.30: Matpakke 

 

14.30- 15.30: Barnekulturleker i stasjoner 

 

1. Slåball 

2. Boksen går 

3. Kaste på stikka 

FREDAG 

15.06 

  
AKS-måltid 

 

 

 

AKS- dag ☺ 

 

13.15-14.30: Utelek + AKS-måltid  

14.30-15.30: Vi har ulike valgaktiviteter felles 

med de andre barna på AKS. Aktivitetene de kan 

velge mellom er fysisk aktivitet (2 stasjoner), 

forming, lek inne eller utelek. 


