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  Seterbråten 2018  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 11 

  

Informasjon:  

Redusert drift på AKS fredag 16. mars – anmoder om at elever som kan ha fri – har fri denne dagen. Ansatte 

på skole og AKS skal ha felles seminar om utvikling av sosial kompetanse, 16. – 17. mars, et fokusområde 

skoleåret 2018 – 2019. Vi reise med buss kl. 13.30. På Aks blir det redusert drift, med vikarer og 

matpakkemåltid. Vi anmoder foresatte til å samarbeide om pass av barn hjemme. 

 

Mange av dere har satt opp fri for deres elever denne fredagen, og vi setter stor pris deres samarbeid ☺ 

 

Fristen for påskeferielapper er nå godt ut, men vi utvider til absolutt siste frist Tirsdag 13.03 pga av relativt få 

tilbakemeldinger. Dere kan også sende meg påmelding på mail. Det er en skrivefeil når det kommer til datoer 

på påmeldingen. Det er selvsagt datoene i programmet (øverst på siden) som stemmer. 

 

Sykdom: Mange borte pga sykdom de siste ukene, dessverre er det tilfeller der barna kommer på skole/AKS når de 

fortsatt er syke, noe som fører til enda mer sykdom. Det blir en slags ond sirkel, så hvis barnet ditt fortsatt er syk, så 

vennligst hold barnet hjemme til feber og kraftig hoste har gitt seg. På forhånd takk!  

 

Matpakke: Matpakke er som kjent på tirsdager og torsdager, men også fredagen p.g.a nedsatt bemanning. Håper det 

ikke skaper for store komplikasjoner for dere. Minner om at vi anbefaler elever om å ha med seg en sunn matpakke 

med god næring. Nudler, frokostblandinger som inneholder mye sukker etc. er ikke gunstig mat for små barn som er 

aktive hele dagen og skal konsentrere seg på skolen. Spør gjerne meg om tips til gode matpakker for barn. 

 

 

Vintersportsdag på fredager: Det blir ingen vintersportsdag denne uken p.g.a seminar. Vi ser an om det blir om 2 

uker, men prognosene sier at det skal bli vesentlig mildere (våren er forhåpentligvis like rundt hjørnet). Derfor er det 

godt mulig at fredag den 9.mars ble den siste vintersportsdagen for i år. Det har vært en kjempefin vinter med tanke 

på forhold, og det har vært en stor glede og ha vintersportsdag så å si alle fredagene de siste månedene ☺ 

 

Ny kokkekursgruppe! 

Gruppe 4: Kasper, Laiba, Leah, Mael, Ismael, Liam, Mariam og Mia 

Ukens Meny: Hjemmelaget grønnsaksuppe 

 

Ukens AKS-elev: Vi gratulerer Ariane som ble ukens AKS-elev i uke 10. 

Ukens sosiale mål for uke 11: Fortsette med å finne nye lekevenner når vi er inne og ute. 

 

Ukens AKS-elev vil fremover bli kåret på mandager og ikke fredager, slik at alle barna kan få være med på 

disse kåringene☺ 

 

Ønsker dere alle sammen en finfin uke 😊 
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Uke 11 
Illustrasjon Tema/Fagområde 

MANDAG 

12.03 

  

 AKS-

måltid: 

Brødmat 

 

Vinterturdag ☺ 

Barnemøte: Vi kårer ukens AKS- elev for uke 10 

før vi går på tur ☺ 

Vi drar på tur til Grønliåsen morsomme 

vinteraktiviteter i grupper i naturen ☺ 

Tema: Balleker i snø 

TIRSDAG 

13.03  

  

Matpakke  

  

Læringsstøttene aktiviteter i matematikk 

 

13.10/14.30: Barnekulturleker ute/ matpakkemåltid. 

 

14.30-15.30: Stasjonsaktiviteter 

1. «Hjernetrim» på hemsen med morsomme oppgaver 

2. Fysisk aktivitet med matematikk på ressursrommet 

3. Spill med matematikk 

 

ONSDAG 

14.03 

  

AKS-måltid: 

 

 Tomatsuppe 

m/makaroni

 
 

Formingsaktiviteter 

 

13.15-14.00: Varmt måltid på AKS 

14.00-14.45: Utelek 

14.45-15.45: Formingsaktiviteter i smågrupper 

 
PS! Kokkekurs gr.4, kursdag 1: Meny: Grønnsaksuppe 

TORSDAG 

15.03  

  

Matpakke  

 

 

 

Fysisk aktivitet og spill 

 

14.00: Matpakkemåltid  

 

14.30 – 15.15: Stafettleker i gymsal: klasse 1 A   

                        Spillaktiviteter på basen: klasse 1 B 

 

 15.15 – 16.00: Stafettleker i gymsal: klasse 1 B  

                        Spillaktiviteter på basen: klasse 1 A 

                         

FREDAG 

16.03 

  

NB! 

Matpakke 

pga nedsatt 

bemanning 

 

NB! Nedsatt bemanning pga. seminar blant 

ansatte (kun lærlinger + vikarer). 

 

Dagens opplegg: 

Utelek 

Matpakke 

Film/Rolige baseaktiviteter 
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Nytt av året er at vi ikke har leksehjelpordningen på AKS lenger, denne tiden vil bli erstattet med 

læringsstøttende aktiviteter med fokus på elevenes ferdigheter i matematikk, norsk, samt andre 

morsomme og sansemotoriske aktiviteter.   

 

De læringsstøttende aktivietetene vil være fra kl. 14.30-15.30, og vi vil låse dørene i denne perioden. 

Henting må derfor skjer før 14.30 eller etter 15.30. 

 

Dag Innhold Anbefalt hentetid (tidligst) 

Mandag Turdag 15.30 

Tirsdag Læringsstøttende aktiviteter i norsk eller matematikk 15.30 

Onsdag Lekpreget dag/ kokkekurs 15.30/ 16.00 

Torsdag Gymsal 16.00 

Fredag Vintersportsdag/ AKS- dag med valgaktiviteter 15.45 

.  

 

NB! Send en melding i god tid (før 12.30) dersom det er noe spesielt som skjer og at barnet må hentes før disse tiden. På 

forhånd takk ☺ 


