
 

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 51 

  

 

Tusen takk til alle foreldre, søsken og AKS-barn som deltok på årets julemesse ☺ Det var en 

hyggelig, intim og koselig atmosfære i gymsalen på ettermiddagen på torsdag. Vi håper dere koste 

dere og fikk noen hyggelige stunder i samvær med barn, voksne og AKS-ansatte.  

 

Barna har vært kjempeflinke i hele desember med øving og lage produkter til julemessa, så håper de 

får litt skryt hjemme og. De var ganske så slitne på torsdag etter generalprøver, samt en veldig lang 

skole og AKS-dag. Det var også et veldig bra oppmøte, og de foreldrene som ikke hadde anledning 

var flinke til å gi beskjed. Produktene til barna deres kan kjøpes i uke 51, dersom dere ønsker det. 

 

Nissefest onsdag 20.12: Det blir temafest for å feire elevene som har bursdag i desember, temaet er: 

Nissefest! De elevene som har en nisselue tar med seg det. Vi på AKS kan sminke elevene slik at de ser 

ut som smånisser ☺  Vi kommer til å være på bygg 3 i mellom kl. 14.00-15.30, så fint om elevene ikke blir 

hentet akkurat i denne perioden, denne dagen. 

 

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

nyåret. 

  

Kokkekurs: Ble dessverre utsatt igjen, siden vi måtte bli ferdig med produkter og foreberedelser til 

julemessa. Det blir da 3 kursdager etter nyttår. 

 

Kokkekursdager: Gruppe 2: 22.11, 03.01, 10.01 og 17.01. 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 Kasper som ukens AKS-elev i uke 50! ☺ 

Ukens sosiale mål i uke 51: Vær snill og glad, og sørge for at alle rundt seg har det bra! ☺ 

 

 

Ønsker alle store og små en fin uke ☺ 
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Uke 51 
 Tema  

MANDAG 18.12 

  

Matpakkemåltid+ 

AKS-måltid: 

Brødmat 

  

  

 

 

Vinteraktiviteter 

 

13.15: AKS-måltid 

14.00-15.00: Vinteraktiviteter ute 

-Lage snømenn/snøborg 

- Kaste snøball på blink 

-Is prosjekt 

 

TIRSDAG 19.12  

  

Matpakke  

 

 

13.15-14.30: Uteaktiviteter/matpakke 

 

14.30- 16.00: Valgkos ☺: 

 

-Vinterfilm i 1 a (Polarekspressen) 

NB! Spenningsfilm med aldersgrense på 7 år 

 

- Just dance/stol lek på ressursrom 2. trinn 

- Lesestund på biblioteket 

ONSDAG 20.12 

  

AKS-måltid:  

 

Nissegrøt  

    

Nissefest! (14.00-15.30) 

Bursdagsfeiring for elever med bursdag i 

desember ☺ 

Vi skal kose oss med nissegrøt og kanskje 

kommer nissen på besøk?? 

 

Husk nisselue! 

NB! Vi kommer til å være på bygg 3, så fint 

ingen blir hentet i tidsrommet 14.00-15.30. 

TORSDAG 21.12  

  

Matpakke  

 

 

 

13.15-14.00: Uteaktiviteter  

14.00: Matpakkemåltid  

14.30 – 15.15:  

Gymsal : Hinderløype (1b)   

 Basen: Spill/lesing (1a) 

15.15 – 16.00:  

Gymsal : Hinderløype 1 (1a)   

 Basen: Spill/lesing (1b) 

 

FREDAG 22.12 

  

AKS-måltid:  

Knekkebrød 

+ Matpakke 

 

Heldagsåpent på AKS i bygg 3. 

 

Kun påmeldte elever  

(se egen plan om julen på AKS) 

 

Tema: Nissetur og «Reisen til julestjernen» 
 


