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  Seterbråten  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 47 

  

 

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 ☺ 

 

Ny kokkekursgruppe: I uke 47 er det da gruppe 2 sin tur til å ha dette 4 ukers kurset (gruppe 2: Ariane, 

Aryan, Asha, Arshman, Christian, Dina og Aud Mariama) 

 

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 2, kursdag 1: Ariane, Aryan, Asha, Arshman, Chrisian, Dina, Fasih og Aud 

Mariama. 

Ukas rett: Grønnsakssuppe 

Tema: Kjøkkenrutiner, hygiene og redskapsbruk. 

 

Kursdager: 22.11, 06.12, 13.12 og 03.01. 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 Christian som ukens AKS-elev i uke 46! ☺ 

Ukens sosiale mål i uke 47: Være aktive i uteperioden og inkludere andre barn i sin aktivitet. 

 

Ukens bokstaver: P og G 

 

Ønsker alle store og små en fin uke ☺ 
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Uke 47 
Fag område  Tema  

MANDAG 20.11  

  

Matpakkemåltid+ 

AKS-måltid: 

Brødmat 

  

  

 

 

Utelek og juleverkstedgrupper 

 

Turdagen vår på mandager har nå blitt erstattet 

med mye utelek, samt juleverksted i 

smågrupper ☺ Vi må starte såpass tidlig med 

juleverksted slik at alle rekker å lage de 

gjenstandene vi skal ha utstilt blir ferdige til 

julemessa den 14.desember. 

TIRSDAG 21.11  

  

Matpakke  
P&G 

 

Læringsstøttene aktiviteter i norsk 

 

13.10: Stasjonsaktiviteter med barnekulturleker 

 

14.00/14.15: Matpakkemåltid + leksegrupper 

 

15.05: Stasjonsaktiviteter med ukens bokstaver P og G: 

1. Dans: Popping 

2. Jakte ord i allrommet med ukens bokstaver 

3. Smartboard aktiviteter med bokstavene P og G 

ONSDAG 22.11 

  

AKS-måltid:  

Potetmos 

m/grønnsaker  

(P &G) 

 

 

   

 

Læringsstøttene aktiviteter i matematikk 

 
13.15: AKS-måltid 

14.00:  Uteaktiviteter 

15.00: Læringsstøttende aktiviteter i matematikk 

 

13.30-16.00: Kokkekurs gr. 2, kursdag 1  

Meny: Grønnsakssuppe 

TORSDAG 23.11  

  

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  

15.15 – 16.00:  

A-ball 1: klasse 1 a  

Leksegrupper +Spill med matematikk på basen: 1b 

FREDAG 24.11 

  

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) 
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Oppsummering av uke 46: 

 

Mandag: Årets siste turdag på AKS. Vi hadde en morsom oppgave i skogen der barna skulle finne ulike 

tall og løse en kryptisk gåte som førte til en løsningssetning. Vi kårets også «Arets turentusiast» som ble 

Adea ☺.  

 

Tirsdag: Snøen falt og skapte en herlig vinterstemning for både små og store. Vi gjorde om litt på 

opplegget, men hadde 4 fine stasjonsaktiviteter til barna: Muzamil hadde freestyledans med barna på 2. 

trinn ressursrom. Henriette hadde konstruksjonslek og presisjonslek i snøen. Ali og William hadde 

ordjakt med ukens bokstav i allrommet og Fathia og Benjamin hadde en tegningstasjon der de skulle 

lage en tegning ut fra ukens bokstav. En perfekt AKS-dag!  

 

Onsdag: Det var duket for siste kursdag for kokkekursgruppe nr. 1, og på menyen stod det 

vegetarpizzaruller ☺ Elevene som har deltatt på kurset fikk med seg et hefte hjem med oppskriftene fra 

de ulike kursdagene. Resten av barna koste seg ute i det fine vinterværet og kom inn til fiskekaker med 

makaroni. Etter måltidet satt vi oss ned for å spille noen spill med fokus på telling, størrelser og farger. 

 

Torsdag: På torsdag var vi i gymsalen og hadde a-ball 1. A-ball 1 er en læringsstøttene aktivitet som  

består av tall- og bokstavballer som på en helt ny og innovativ måte, kombinerer fysisk aktivitet med 

faglig læring og morsom oppgaveløsing i fellesskap! Vi kommer til å ta i bruk A-ball 1 mye i bruk 

fremover.  

 

Fredag: Det var siste dag for vår praksisstudent Ali, og vi takker han for sin innsats gjennom disse 3 

ukene. Vi hadde barnekulturleker ute og valgaktiviteter etter AKS-måltidet. Noen av elevene valgte film, 

og resten valgte forming eller lek på basen.  

 

Alt i alt en meget fin AKS uke, og vi gleder oss til tiden fremover med juleverksted og god stemning ☺ 

 

Mvh William 


