
 

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

Telefontid: kl. 7.30 - 08.15. 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.  Telefonen leses av 13.00 hver dag. 

 

 

  Seterbråten  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 37  
  

Ansatte på Tenkeslottet i uka 37: Baseleder: William, assistenter: Adnan, Johannes og Benjamin + lærlinger: 
Henriette og Muzamil  
 

Informasjon til foresatte: På grunn av økonomiske og administrative grunner har vi gjort det slik at 

elever med gratis kjernetid har fri på fredager, og dermed ikke kan velge hvilke dager elevene skal 

ha fri. Vi minner også om at det kun er elever med heltidsplass som har tilgang til morgenåpning på 

AKS fra 07.30-08.30 (08.15). Elever som kommer etter 08.15 ber vi vente ute til skolen starter da det 

kan bli ganske kaotisk i gangene.  

 

Det er vedlagt et skjema om hjemsending/gå hjem selv avtaler. Etter hvert som barna blir modne 

anmoder vi at de kan begynne å gå hjem selv til faste tider. Det kan være lurt at dere foreldre 

snakker sammen og finner ut hvem som er nabo/bor i nærheten, slik at disse barna kan gå hjem 

sammen. Dette gjør det enklere for oss som jobber på AKS og enklere for dere som foreldre. 

 

På torsdager har vi fast til i gymsalen og den siste gruppen er ikke ferdig før kl.16.00. Det er fint om 

barna denne dagen blir hentet etter det. 

 

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»: Vi gratulerer Mohammed Arian (1a) som ble ukens AKS elev. Ukens sosiale mål 

for uke 36 var å holde fin orden på garderobeplassen sin. 

 

Ukens sosiale mål i uke 37:  

Vise god garderobekultur (innestemme og ikke løpe i gangene) 

 

Ukas bokstaver: A og M 

 

Ønsker alle store og små en fin uke ☺ 
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Fag område  Tema  

MANDAG 11.09  

  

Matpakkemåltid+ 

AKS-måltid: 

Ostesmørbrød 

  

HUSK  

Klær til 

uteaktivitet  

Bursdagsfeiring – Vi feirer elevene som har 

bursdag i juli og august ☺ 

 

HELDAGSÅPENT  

Merk!07.30-16.30 (elever med heltidsplass)  

12.00-15.30 (elever med halvtidsplass) 

Morgenåpning 07.30-08.30 er i bygg 1, resten av 

dagen er alle sammen i bygg 3 (ved gymsalen).  

 

Dagen i dag blir en fartsfull dag med mange 

forskjellige stasjonsaktiviteter rundt bygg 3 ☺ 

TIRSDAG 12.09  

  

Matpakke  

  

13.15: Leksegrupper  

Vi øver på lytter til en beskjed, og gjøre det beskjeden 

sier  

13.30 – 14.15: Barnekulturleker og lek ute. Fokus på 

vennskap   

14.15: Matpakkemåltid  

  

14.45 – 15.45: Stasjonsaktiviteter med bokstavene A 

og M  

ONSDAG 13.09  

  

AKS-måltid:  

 

 Makaroni 

(bokstaven M) 

  

13.15: Leksegrupper  

           Ute: Stasjonsaktiviteter med barnekulturleker    

  

Ca. 14.30: Aks-måltid: Vi spiser bokstaven M. I dag 

skal vi spise makaroni ☺ 

  

15.00 – 16.00: Stasjonsaktiviteter med spill og 

konstruksjonslek  

TORSDAG 14.09  

  

Matpakke  

 

+ Appelsin 

(Bokstaven A) 

 

13.15: Barnemøte om vennskap  

           Utelek med stasjoner   

 

14.00: Matpakkemåltid + Appelsin fra AKS☺ 

 

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 15.09  

  

AKS-måltid:  

Knekkebrød 

 

  

13.15: Barnemøte + Kåring av Ukens AKS-elev 

           Barnekulturleker ute  

  

14.15: AKS-måltid  

  

14.45 – 16.00: Valgaktiviteter  
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HJEM FRA AKTIVITETSSKOLEN SKOLEÅRET 2017-2018  

AVTALE MELLOM HJEM OG AKS SETERBRÅTEN,  

Base Tenkeslottet – 1. trinn  
  

Barnets fornavn og etternavn: …………………………………………………        Klasse: ……… 

(Skriv med tydelige og store bokstaver): 
 

Barnet skal: Sett kryss – X – på linjen for det faste alternativet. 

Alternativ 1: Gå hjem selv, se skjema under: ……..                  Hvis X, fyll ut dag og klokkeslett på skjema under              

Alternativ 2: Hentes hver dag: ……..                                              
 

Elever med gratis kjernetid kan være på AKS mandag – torsdag kl. 13.15 – 16.15. 

Elever med heltidsplass kan være på AKS i hele åpningstiden, kl. 7.30 – 16.45, i skolefridager til kl. 16.30. 
 

Ansatte har ansvaret for elevene på Aktivitetsskolen (AKS).  

På grunn av ivaretakelse av barnas trygghet og sikkerhet, må AKS ha klare avtaler med foresatte.  

*Ansatte forholder seg til beskjeder/avtaler fra foresatte, ikke muntlige beskjeder fra eleven. 

*AKS kan derfor ikke ha avtaler hvor elever selv kan velge når de vil gå hjem. 

*Faste "gå-hjems-selv" avtale skal gjøres skriftlig. Ved endring en dag, må foresatte gi SMS-beskjed før kl. 12.45. 

  

Henting:  

*AKS anmoder om at elever ikke hentes eller skal gå hjem i leksegruppetiden, AKS-uteskoledagen på mandager, under 

måltidet, eller under organisert aktivitet kl. 15.00 – 15.45, på torsdager 14.30 – 16.00. 

 Avbrudd i aktivitetene forstyrrer prosesser og andre elever. Elever må rydde etter seg, før de kan gå hjem. 

 

1: "GÅ-HJEM-SELV" TIDER SKOLEÅRET 2017-2018 
MANDAG 

Leksegruppe 13.15 – 13.35 

AKS-uteskole til 15.45 

TIRSDAG 
Leksegruppe 13.15 – 13.35 

Utelek 13.40 – 14.25 

Matpakkemåltid 14.30-14.55 

Stasjonsaktiviteter 15.00 –15.45 

ONSDAG 
Leksegruppe 13.15 – 13.35 

Utelek 13.40 – 14.25 

AKS-måltid 14.30 – 14.55 

Stasjonsaktiviteter 15.00 –15.45 

TORSDAG  
Gruppeaktiviteter med fysisk 

aktivitet i gymsal og 

læringsstøttende aktivitet i 

smågrupper på skoleområdet 

14.30 – 16.00 

FREDAG 
(En dag for elever med 

heltidsplass) 
En dag med variert innhold og 

valgmuligheter 

15.45 15.45 15.45 ---------------------- 15.30 

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 

16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 

16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 

”Gå-hjem-selv” avtalen gjelder fra og med uken etter mottak av utfylt skjema. 

  Faste endringer senere i skoleåret må gjøres skriftlig på nytt skjema av sikkerhetsmessige årsaker.  

 

2: FULLMAKT 
Foresatte kan gi fullmakt til to foreldrepar på AKS, til å kunne hente sitt barn på AKS. Når de som har fått fullmakt, skal 

hente, trenger ikke AKS å få beskjed. 

Hvis andre enn navngitt skal hente barnet, må foresatte melde dette på SMS til AKS, senest kl. 12.45. 

Fullmakt til et AKS-foreldrepar (Dette er kun et tilbud) 

Vi/jeg gir fullmakt til at følgende foreldrepar som har elev på Aktivitetsskolen kan hente vårt/mitt barn: 

 

Navn: ……………………………………………   Navnet på deres barn på AKS: ……………………………………..  

Navn: ……………………………………………       - II -                                    : ……………………………….……. 

 

 

3: SØSKEN SOM HAR TILLATELSE TIL Å HENTE YNGRE SØSKEN PÅ AKS 
Eldre søsken kan hente AKS-søsken. 

Det er kun søsken som kan gå inn til AKS og hente, venner må vente ute.  

Søsken som får tillatelse til å hente yngre søsken på AKS: 
 

Navn: ……………………………………..  skoletrinn: ………….  

Navn: ……………………………………..  skoletrinn: …………. 
 

 

 

Dato          /              2017             Foresattes underskrift ……………………………………………    

AKS mottok skjema dato:      /      2017. Skjema gjelder fra og med uke: …………….     Sign. baseleder:  

  


