
  Seterbråten 

________________________________________________________________________________________________________ 

TELEFON  TENKESLOTTET:  950 81 080.                                                                                   (NØDTELEFON kl. 13.00 – 15.45: 953 07 556) 

Telefontid: kl. 7.30 - 08.15, Kl. 11.30 -13.00 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. 13.00 på SMS-telefon.  

 

 

 

Velkommen til TENKESLOTTET – basen for 1. trinns elever 
 

Ansatte på Tenkeslottet i uka 35: Baseleder: William, assistenter: Adnan og Johannes, lærlinger: Henriette og 

Muzamil 
 

I uke 35 har vi fokus på: 

• Sosialisering, elevene skal bli kjent med hverandre og få nye venner 

• Øve inn gode vaner og rutiner 

- Lytte til en beskjed, og gjøre det beskjeden sier 

- Stille opp i rekke og holde armer og kropp i ro 
 

Ukas bokstav er: I i og V v 

Ukas dikt som vi leser før mat: Ingrid spiser is i vinter. 
 
 

 Fag område Tema 

MANDAG 28.08 
 

Matpakkemåltid/ 

Knekkebrød 

 

HUSK 

TURKLÆR! 

 

 

13.15: Leksegrupper 

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

telle og sorteringsleker i naturen, samt annen fysisk aktivitet og moro ☺ 
 

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

skolen) 

 

15.30: Konstruksjonsleker og andre leker inne på AKS. 

TIRSDAG 29.08 
 

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 V eller I, og leter etter ting med bokstaven I eller V inni seg. 

ONSDAG 30.08 
 

AKS-måltid: 

Vafler og is 

 

 

 

 

13.15: Leksegrupper 

           Ute: stasjonsaktiviteter med barnekulturleker   

 

Ca. 14.30: Aks-måltid: Vi spiser bokstavene V og I, vi skal kose oss 

med vafler og is. 
 

15.00 – 16.00: Stasjonsaktiviteter med spill og konstruksjonslek 

TORSDAG 31.08 
 

Matpakke 

 
 

Gymsal moro 

13.15: Barnemøte om vennskap 

           Utelek med stasjoner  
 

14.30 – 15.15: Allidrett i gymsal, klasse 1 A  

                        Sorterer klosser etter form og størrelse, klasse 1 B 
 

15.15 – 16.00: Allidrett i gymsal, klasse 1 B 

                         Sortere klosser etter form og størrelse, klasse 1 A 

FREDAG 01.09 
 

AKS-mat: 

Brødmåltid 

 

 

13.15: Barnemøte 

           Barnekulturleker ute 
 

14.15: AKS-måltid 
 

14.45 – 16.00: Valgaktiviteter 

 

Alle tidspunkt er ca.-tider. Vi tar forbehold om behov for endring av innhold. 


