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  Seterbråten  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 50 

  

Absolutt siste frist for innlevering av påmelding til juleferien er mandag 11.12.  

 

AKS- Julemessa: Torsdag 14.desember er det julemesse på AKS for barn og foreldre fra 16.00-17.30. Vi 

inviterer foresatte og søsken til førjulstund på AKS (bygg 3) med gløgg og pepperkaker, salgsboder og 

underholdning. 

 

Elever som ikke kan delta på julemessa: AKS må få SMS-beskjed senest 12.30, dersom elevene må gå 

hjem før 16.00 eller foreldre ikke kan komme. Hjemsendingstider fra AKS torsdag den 14.12 er 

15.30, 16.00 eller 17.30. 

 

Elever med fast gå hjem selv avtale sendes ikke hjem på torsdag. 

 

Julekalender på AKS: Hver dag i desember skal vi trekke julekalender når vi spiser, de som blir trukket 

(2-3 stk hver dag) får en liten pepperkake og et symbol (snømann/juletre/ stjerne) med navnet sitt på som vi 

skal henge opp på vinduet. Voksne og barn (de som ønsker) skal også si noe fint til de elevene som blir 

trukket.  

 

Nye leker/inventar som vi bestilte til barna har nå kommet, men vi setter ikke opp dette før på 

nyåret. 

  

Kokkekurs: Onsdag 13.12: Gr. 2, kursdag 2, meny: Fiskegrateng 

 

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. 

 

Tirsdag den 12. desember er det felles julefrokost for barn og voksne på 1. trinn. Da spiser vi felles frokost 

med bål og varm saft ute ved bålplassen. Se eget ark for informasjon☺ 

 

«Ukens AKS-elev»: Vi gratulerer Safia som ukens AKS-elev i uke 49! ☺ 

Ukens sosiale mål i uke 50:  

 

Sanggruppa: Lære seg julesangene «Tenn lys» og «En stjerne skinner i natt» så godt man kan + være flink når 

vi øver på disse sangene.  

 

Dansegruppa: Lære seg koreografien utenat og ikke tulle når man øver. 

 

Ønsker alle store og små en fin uke ☺ 
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Uke 50 
Fag område  Tema  

MANDAG 11.12 

  

Matpakkemåltid+ 

AKS-måltid: 

Brødmat 

  

  

 

 

Utelek og julegrupper 

 

13.15-14.15: Felles utelek 

14.15: AKS-måltid 

15.00:  

1.Juleverksted: Produkt nr. 4 

2. Øve til julemessa (sang og dans) 

3.Lek på basen 

TIRSDAG 12.12  

  

Matpakke  

 

Juleaktiviteter 

 

13.15: Uteaktiviteter 

 

14.00/14.15: Matpakkemåltid + leksegrupper 

 

Julestasjoner 

1. Øve til sang og dans (dansegruppa):  

2. Juleverksted (produkt nr 4) 

3. Lek på basen 

ONSDAG 13.12 

  

AKS-måltid:  

 

 

   

 

Juleaktiviteter 

 

13.15: Uteaktiviteter 

 

14.00/14.15: Varmmat på AKS 

Julestasjoner 

1. Øve til sang og dans (julemessa):  

2. Juleverksted gruppe 4 og 5 (produkt nr. 3) 

3. Lek på basen 

TORSDAG 14.12  

  

Matpakke  

 

+ gløgg og 

pepperkaker 

(julemessa) 

 

Forberedelse og generalprøver før Julemesse 

13.15-14.00: Uteaktiviteter  

14.00: Matpakkemåltid  

14.30 – 15.45: Generalprøve til julemessa 

 

16.00-17.30: Julemesse ☺ 

Håper alle kan komme! 
 

FREDAG 15.12 

  

AKS-måltid:  

Knekkebrød 

 

Julekos ☺ 

13.15: Barnekulturleker ute  

14.15: AKS-måltid 

 

14.45 – 15.00: Barnemøte der vi kårer ukens AKS-

elev. Pluss en liten overraskelse ☺ 

Valgaktiviteter: Lage julelenke på hemsen, lek på 

basen eller se vinter/julefilm på 2. trinn ressursrom. 
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Oppsummering av uke 49: 

 

Det ble en knalltøff start på uka grunnet sykdom hos samtlige ansatte, minus undertegnede på mandag 

og tirsdag. Det er også mange barn som har vært plaget av sykdom, noe som er typisk på denne tiden av 

året. Det er spesielt viktig at barn som er syke blir hjemme grunnet smittsomhet, vi har dessverre opplevd 

at noen barn er på skolen når de er veldig dårlige. Vi kom oss i mål på et vis og vi fikk både holdt 

juleverksted og øvd litt til julemessen disse dagene. 

 

På onsdag var vi nesten fulltallig, og vi fikk gjennomført den ordinære planen (bortsett fra kokkekurs). 

Kokkekurset er da forskjøvet med 1 uke, slik at kokkekursgruppe nr. 2 har to kursdager etter nyttår. 

 

Torsdagen var vi endelig fulltallig og vi fikk en veldig produktiv dag med både øving, juleverksted og 

gymsal ☺ 

 

På fredagen var det noen elever som fikk startet på de siste produktet til julemessa, og jeg tror vi skal 

komme oss i mål med produktene i år også.  

 

Vil også gi skryt til alle barna som har vært flinke og ikke minst tålmodig når det kommer til øvingen. Vi 

har fortsatt masse å jobbe med der, men det er utrolig moro å se at de fleste er veldig aktive og holder ut 

☺  

 

 

Ønsker alle en god uke i julestriden ☺ 

 

Mvh William 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


