
 

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 2018  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 15 

  

Informasjon:  

Vi inviterer til foreldresuppe torsdag den 19. april fra 16.00-17.30 ☺ 

 

 

 

I forbindelse med brukerundersøkelsen som er mellom 17.aril og 27.april på nett, kan også foreldre komme 

innom og svare på denne. Vi håper så mange av dere kan komme denne dagen og få et innblikk i hva barna 

gjør på Aktivitetsskolen og mingle litt med andre foresatte og ansatte. Mer informasjon kommer ☺ 

 

 

Matpakke: Matpakke er som kjent på tirsdager og torsdager. Dessverre er det fortsatt mange barn som ikke har 

med seg tilstrekkelig med mat 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. 

 

Kokkekurs: 

 

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

Ukens Meny: Grønnsakswok 

 

Ukens AKS-elev: Vi gratulerer Mohammed Umar som ble ukens AKS-elev i uke 14. 

Ukens sosiale mål for uke 15: Ha orden på klærne sine i garderoben og hjelpe andre med å finne tøy som noen 

har mistet ☺ 

 

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 strålende uke 😊 
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Uke 15 
Illustrasjon Tema/Fagområde 

MANDAG 

09.04 

  

 AKS-

måltid: 

Brødmat 

 

Turdag ☺ 

Barnemøte: Vi kårer ukens AKS- elev for uke 14 

før vi går på tur ☺ 

 

Vi dra på tur til Grønliåsen og ser etter de aller 

første vårtegnene, samt andre oppgaver i naturen. 

TIRSDAG 

10.04 

  

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 

4. Konstruksjonslek på basen 

ONSDAG 

11.04 

  

AKS-måltid: 

 

 Tomatsuppe 

m/makaroni 

 

  
 

 

Lek/forming og kokkekurs 

 
13.15-14.00: Varmt måltid på AKS 

14.45-15.45: Formingsaktiviteter eller spill med fokus på 

norsk eller matematiske ferdigheter. 

 
PS! Kokkekurs gr.4, kursdag 3: Meny: Grønnsakswok 

TORSDAG 

12.04 

  

Matpakke  

 

 

 

Fysisk aktivitet og leselyst/ spillaktiviteter 

14.00: Matpakkemåltid  

 

14.30 – 15.15: Stafettleker i gymsal: klasse 1 A   

Leselyst/ Spillaktiviteter med fokus på språkstimulering på 

basen: klasse 1 B 

 

 15.15 – 16.00: Stafettleker i gymsal: klasse 1 B  

Leselyst/ Spillaktiviteter med fokus på språkstimulering 

på basen: klasse 1 A 

                         

FREDAG 

13.04 

  
 

 

AKS-dag ☺ 

 

Vi har morsomme valgaktiviteter med de andre 

basene ute og inne etter barnemøte og måltidet. 

 

De varierte valgaktivitetene med de andre basene 

varer fra 14.30-15.30. 
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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 med fokus på fysisk aktivitet 15.30 

Tirsdag Læringsstøttende aktiviteter i norsk eller matematikk 15.30 

Onsdag Lekpreget dag/ Formingsaktiviteter/ kokkekurs 15.30/ 16.00 

Torsdag Gymsal/ spill/lesing med norskfokus 16.00 

Fredag 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 ☺ 


