
 

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 44 

  

Ansatte på Tenkeslottet i uka 44: Baseleder: William, assistenter: Adnan, Fathia og Benjamin + lærlinger: Henriette 
og Muzamil + praksisstudent Ali (observasjonspraksis) 
 

Oppsummering av uke 43: På mandagen gikk klasse 1 a på en lengre skogtur til jettegryta i Grønliåsen. 

Der lærte elevene om hvordan denne jettegryta ble til, samt litt lokalhistorie om den gamle Oldtidsveien og 

steinrøysene som ligger på den. I uke 44 er det B-klassen som skal gå denne turen, og A-klassen som skal 

gå en mindre tur. Ukens høydepunkt var onsdagen, der vi feiret oktober-elevene og hadde en rundreise 

gjennom de ulike verdensdelene på skoleområdet. Her fikk de lært litt, smakt på mat og gjort aktiviteter 

knyttet til de ulike verdensdelene. 

 

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 ikke blir hentet før kl. 16.00.  

 

Kokkekurs: Fra uke 42 skal vi starte med kokkekurs på onsdager for 6-8 elever. Alle elevene skal være 

med i løpet av hele skoleåret. Kokkekurset vil består av 4 forskjellige kursdager på onsdager onsdager (med 

unntak av bursdagsfeiringer). Elevene får da kjennskap til kjøkkenrutiner, hygiene, redskapsbruk etc. i løpet 

av disse 4 kursdagene. Nærmere skriv får elevene når de skal ha kokkekurs, med blant annet oppskrifter 

som de får i en mappe. Kokkekurs rekkefølgen vil være alfabetisk etter fornavn på elevene i begge klasser. 

Eks: Elevene som begynner på S-Å vil da ha kokkekurs i mai/juni 2018. 

 

Kokkekursgruppe nr 1: Adea, Amaan, Anab, Admir, Anam Fatima og Areeba. 

Ukas rett: Grønnsakswok 

Tema: Regler på skolekjøkkenet, hygiene og redskapsbruk + smakssanser 

 

Kursdager: 18.10, 01.11, 08.11 og 15.11. Kokkekurset varer fra 13.30-16.00, så vi ber de aktuelle 

elevene om at de ikke hentes før kl.16.00. 

 

«Ukens AKS-elev»: Vi gratulerer Admir som ukens AKS-elev i uke 43! ☺ 

Ukens sosiale mål i uke 44: Inkludere andre barn i hverandres lek 

 

Ukas bokstav: D 

 

Ønsker alle store og små en fin uke ☺ 
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Uke 44 
Fag område  Tema  

MANDAG 30.10  

  

Matpakkemåltid+ 

AKS-måltid: 

Brød 

  

HUSK  

Klær til 

uteaktivitet  

Turdag i Grønliåsen   

 

Dagens tema: Jettegryta + Lokalhistorie 

 

1 b skal på en lengre skogstur til jettegryta 

der de skal lære om hvordan den ble til, samt 

lære litt om lokalhistorie. 

 

1 a skal på en korttur til Grønliåsen der de 

skal ha barnekulturleker i skogen. 

 

Turtid: 13.15-15.30 

TIRSDAG 31.10  

  

Matpakke  

  

Læringsstøttene aktiviteter i norsk 

 

13.10: Stasjonsaktiviteter med barnekulturleker 

 

14.00/14.15: Matpakkemåltid 

 

14.45: Leksegrupper 

 

15.05: Stasjonsaktiviteter med ukens bokstaver 

 

ONSDAG 01.11 

  

AKS-måltid: 

Spaghetti m/ 

Dolmiosaus 

(bokstaven D) 

 

  
    

Uteaktiviteter ved bygg 3 (til 15.30) 

 

13.30: AKS-måltid 

14.00: Barnas egne lekeprosjekter ved bygg 3 

15.30: Valgaktiviteter ved bygg 1 
 
13.30-16.00: Kokkekurs gr. 1, kursdag 2: Grønnsakswok 

  
TORSDAG 02.11  

  

Matpakke  

 

 

 

Forming og fysisk aktivitet 

 

14.00: Matpakkemåltid  

 

14.30 – 15.15: Samarbeidsleker i gymsal: klasse 1 A   

                        Formingsaktiviteter på basen: klasse 1 b 

 15.15 – 16.00: Samarbeidsleker i gymsal: klasse 1 B  

                        Formingsaktiviteter på basen: 1A 

                         

FREDAG 03.11 

  

AKS-måltid:  

Knekkebrød 

 

  

AKS-dag ☺ 

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:  

  


