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  Seterbråten  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 46 

  

Ansatte på Tenkeslottet i uka 46: Baseleder: William, assistenter: Adnan, Fathia og Benjamin + lærlinger: Henriette 
og Muzamil + praksisstudent Ali (observasjonspraksis) 
 

Oppsummering av uke 45: På mandagen dro vi på tur til solplassen der vi hadde ulike barnekulturleker i 

skogen, samt en konkurranse om å henge lengst i en gren. Elias holdt lengst ut av gutta (2 min og 40 sek) og 

Maida ble beste jente (2 min og 10 sek). Imponerende! Tirsdagen hadde vi morsomme læringsstøttene 

stasjoner med blant annet smartboard og mattebowling. På torsdagen ble elevene introdusert for A-ball 1 i 

gymsalen, som er baller med tall og bokstaver på som man kan lære mye av- og ikke minst ha det moro! På 

fredag var det fellessamling på skolen, der 1. trinn hadde ansvaret. Elevene var kjempeflinke og det var 

også fint og se at så mange foreldre tok turen for å se på ☺ 

 

AKS- Julemessa: Torsdag 14.12 er det julemesse på AKS for barn og foreldre fra 16.00-17.30. Huk av 

denne datoen i kalenderen ☺ 

 

Kokkekurset ruller videre og i uke 46 er det siste kursdag for gruppe 1 der vegetarpizzasnurrer står på 

menyen. Det blir også en liten dessert den siste dagen ☺ I uke 47 er det da gruppe 2 sin tur til å ha dette 4 

ukers kurset (gruppe 2: Ariane, Aryan, Asha, Arshman, Christian og Dina) 

 

Viktig! Gjenglemt tøy: Mandag og tirsdag (13.11 og 14.11) fra 07.30-16.30 vil alt tøy som ligger slengt 

i gangene bli lagt ved bilen ute i allrommet ved bygg 1. Det tøyet som ikke har blitt hentet innen 

tirsdag kl. 16.30 blir enten kastet eller donert bort.  

 

 

På torsdager har vi fast tid 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.  

 

Kokkekursgruppe nr 1, kursdag 4 (siste kursdag): Adea, Amaan, Anab, Admir, Anam Fatima og 

Areeba. 

Ukas rett: Vegetar pizzasnurr med/dessert 

Tema: Målenheter (dl/l, gram). 

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 Seher som ukens AKS-elev i uke 45! ☺ 

Ukens sosiale mål i uke 46: Kle seg godt til utetiden, uten å bli påminnet av en voksenperson. 

 

Ønsker alle store og små en fin uke ☺ 
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Uke 46 
Fag område  Tema  

MANDAG 13.11  

  

Matpakkemåltid+ 

AKS-måltid: 

Brødmat 

  

HUSK  

Klær til 

uteaktivitet  

   

 

Siste turdag i Grønliåsen 

 

På vår siste tur til Grønliåsen for året, skal vi gå 

en sporløype med ulike oppgaver i skogen. Vi skal 

også ha en liten uhøytidelig kåring av årets 

«Turentusiast» ☺ 

 

Turtid: 13.15-15.30 

TIRSDAG 14.11  

  

Matpakke  

 

Læringsstøttene aktiviteter i norsk 

 

13.10: Stasjonsaktiviteter med barnekulturleker 

 

14.00/14.15: Matpakkemåltid + leksegrupper 

 

15.05: Stasjonsaktiviteter med ukens bokstaver F og J: 

1. Lære ny dans: Folkedans: Jenka (J) 

2. Jakte bokstaver i allrommet 

3. Friklatring i trær og stativ 

ONSDAG 15.11 

  

AKS-måltid:  

 

 Fiskekaker og 

makaroni 

 

Kokkekurs: 

Vegetarpizzasnurr 

m/dessert 

   

 

Læringsstøttene aktiviteter i matematikk 

 
13.15: AKS-måltid 

14.00:  Uteaktiviteter 

15.00: Læringsstøttende aktiviteter i matematikk 

1. Mattespill 

2. Mattebowling 

13.30-16.00: Kokkekurs gr. 1, kursdag 4   

TORSDAG 16.11  

  

Matpakke  

 

 

 

Spill med matematikk og fysisk aktivitet 

 

14.00: Matpakkemåltid  

14.30 – 15.15:  

A-ball 1 i gymsal: klasse 1 b   

 Leksegrupper+ Spill med matematikk på basen:klasse 1 a 

  

15.15 – 16.00:  

A-ball 1: klasse 1 a  

Leksegrupper +Spill med matematikk på basen: 1b 

FREDAG 17.11 

  

AKS-måltid:  

Knekkebrød 

 

  

AKS-dag ☺ 

13.15: Barnemøte + Kåring av Ukens AKS-elev 

           Barnekulturleker ute  

14.15: AKS-måltid 

 

14.45 – 16.00: Valgaktiviteter  

(Film, fingerhekling og lek på basen) 


