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  Seterbråten  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 48 

  

Informasjon: Leksegruppene på AKS vil bli avviklet etter nyttår. Hovedgrunnen til at leksegruppene vil bli 

avviklet fra og med nyttår er at skolen opplever at leksene ikke er skikkelig gjort. Leksegruppene på AKS 

har fungert slik at vi har satt av 20 minutter de dagene elevene har skrivelekse (som regel tirsdag og 

torsdager). Denne tiden er avhold for at elevene selv skal få tid til å jobbe med leksene med noe veiledning 

fra oss voksne. Elevenes tempo er individuelt og noen bruker også lang tid på å finne frem leksene, og dette 

har medført at de ikke blir ferdig med leksene når 20 minutter har gått. Vi minner på at det er foreldrene 

sitt hovedansvar å sjekke at leksene er skikkelig gjort, og ikke AKS. 

 

Endring av faktureringsdato: Faktureringsdato for desember er 01.12 og ikke 29.11. 

 

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 ☺ 

 

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.  

 

Bursdagsfeiring onsdag den 29.november:  

Temafest: «Pysjamasparty» Ta med en pysjamas + kosebamse (hvis du har det).  

Vi kommer til å være på bygg 3 (ved gymsalen) og festen vil vare til 15.30, så vi ber dere vennligst 

ikke om å hente barna før dette p.g.a kapasitet. 

 

NB! Det blir ingen kokkekurs denne dagen.  

 

Gledelig nyhet! Vi fikk tilsendt litt ekstra midler og har bestilt mange forskjellige nye leker som vi bli 

tilgjengelig til nyåret ☺  

 

Kokkekursdager: 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 Danyal som ukens AKS-elev i uke 47! ☺ 

Ukens sosiale mål i uke 48: Være flink på juleverksted og når vi skal øve til dans/sang- uten å skape uro/tull ☺ 

 

 

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

MANDAG 27.11  

  

Matpakkemåltid+ 

AKS-måltid: 

Brødmat 

  

  

 

 

Utelek og julegrupper 

 

13.15-14.15: Felles utelek 

14.15: AKS-måltid 

15.00:  

1.Juleverksted: Gruppe 1 (produkt nr. 2) 

2. Øve til julemessa 

3.Lek på basen 

TIRSDAG 28.11  

  

Matpakke  

 

Juleaktiviteter 

 

13.15: Uteaktiviteter 

 

14.00/14.15: Matpakkemåltid + leksegrupper 

 

Julestasjoner 

1. Øve til sang og dans (julemessa):  

2. Juleverksted gruppe 2 og 3 (produkt nr. 2) 

3. Lek på basen 

ONSDAG 29.11 

  

AKS-måltid:  

Fredrik`s deilige 

ostesmørbrød 

m/Kakao 

 

 

    

Pysjamasparty 

Årets koseligste bursdag der vi skal feire 

elevene som har bursdag i november.  

 

Ta med en pysjamas + kosedyr hvis du har 

det. Det blir satt av tid til skifting rett etter 

skolen.  

 

 

TORSDAG 30.11  

  

Matpakke  

 

 

 

Fysisk aktivitet og juleverksted 

13.15-14.00: Uteaktiviteter (gr. 4 juleverksted) 

14.00: Matpakkemåltid  

14.30 – 15.15:  

Gymsal : Samarbeidsleker med A-ball 1 (1b)   

 Basen: Leksegrupper og spill/lesing (1a) 

15.15 – 16.00:  

Gymsal : Samarbeidsleker med A-ball 1 (1a)   

 Basen: Leksegrupper og spill/lesing (1b) 

 

FREDAG 01.12 

  

AKS-måltid:  

Knekkebrød 

 

Julekos ☺ 

13.15: Barnemøte + Kåring av Ukens AKS-elev 

           Barnekulturleker ute  

14.15: AKS-måltid 

14.45 – 16.00: Juleverkstedsgrupper + valgaktiviteter 

Juleverksted: Gruppe 5 og 6  

Valgaktiviteter: Lage julelenke eller julefilm 
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Oppsummering av uke 47: 

 

Mandag: Startskuddet på årets juleverksted gikk og elevene kom godt i gang med den første 

gjenstanden til årets julemesse. Vi har delt barna inn i 6 grupper på tvers av klassene (se gruppene 

nedenfor). Planen er at vi skal ha en gruppe hver dag, som blir ferdig med et produkt i løpet av denne 

dagen (to grupper på denne tirsdagen, siden det er bursdagsfeiring på onsdag. På fredag skal vi ha to 

grupper, slik at alle de 6 gruppene får gjennomført et produkt i uka før jul. 

 

Tirsdag: Juleverksted for gruppe 2 og halve gruppe 3. Resten av elevene hadde stasjoner der de blant 

annet hadde Smartboardaktiviteter og lærte seg grunnleggende ferdigheter i popping av Muzamil som 

er en slags dans der man skal flekse musklene til musikken. 

 

Onsdag: Det var duket for første kursdag for kokkekursgruppe nr. 2, og på menyen stod det 

grønnsaksuppe. Halve gruppe 3 og gruppe 4 var på juleverksted imens de andre barna begynte å øve på 

sang til julemessa den 14. desember. Vi var også en god del ute i det fine vinterværet. 

 

Torsdag: Etter det fine vinterværet på onsdagen, så måtte nesten mildværet komme og vaske bort den 

fine snøen  Det var utrolig glatt og farlig ute ved AKS-området, så vi valgte å holde barna inne denne 

dagen. Heldigvis har vi gymsalen på torsdagene og vi hadde en lek som het «Cowboy og indianer» og 

«tjukkasstafett» der vi kjørte en konkurranse mellom klassene. Gruppe 5 hadde juleverksted. 

 

Fredag: På fredag var det solskinn og vi var ute etter skolen. Etter utetiden kåret vi ukens AKS-elev som 

ble Danyal og vi snakket om hva vi skal gjøre neste uke på AKS og hva neste ukes sosiale mål er. Etter 

møtet koste vi oss med fiskeburgere.  Gruppe 6 + noen elever som ikke hadde blitt ferdig med sitt første 

juleprodukt hadde juleverksted med Fathia, og resten av barna så på film eller lekte på basen. 

 

Nok en fin AKS-uke, og veldig gledelig at så og si alle ble ferdig med det første juleproduktet til julemessa 

☺ 

 

Mvh William 
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Juleverkstedgruppene 
 

 

 

 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 

Anam Mael Amaan Mariama Liam Mikael 

Areeba Manha Arshman Danyal Marie Miriam 

Aryan Mohammed 
Dirie 

Dina Eirik Mahdi Oliver 

Asha Mohammed 
Mustafa 

Fasih Kasper Maira Ozair 

Laiba Seher Ahmed Leah Mariam Safia 

Adea Zaid Admir Maida Mia Silje 

Anab Kavyah Ariane Ismael Mohammed 
Arian 

Stacy 

Christian Mohammed 
Umar 

Ayan   Patrick 

Elias Ozair    Sara 

 Talha     
 

   


