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    Seterbråten 2018  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 23 

  

Info: Det er mye henting, telefoner og hjemsending fra kl. 14.30- 15.30 – Noe som ikke er ønskelig da vi har 

vår hovedaktivitet i denne perioden. Dersom ditt barn må tidlig hjem den dagen, vil vi ha SMS før 12.30 med 

et tidspunkt for hjemsendelse som er før 14.30. Vår AKS telefon vil ikke bli besvart i perioden mellom 14.30 og 

15.30. 

 

Flere har benyttet seg av faste gå-hjem-selv avtaler og det gjør det enklere for både oss, dere og ikke minst 

barnet- Noe som er veldig bra. Dersom dere ønsker en slik avtale er det bare å sende meg en e-post 

(jan1110@osloskolen.no) med dager og tidspunkter på når eleven skal gå hjem. 

 

Endring av plass på AKS: Dersom noen skal endre plassen sin på AKS, kan dette gjøres på Oslo kommunes 

nettsider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/#gref 

 

Sirkusøving 

 

I uke 23 skal vi begynne å øve på sirkus, som er vår tradisjonsrike bursdagsfeiring i juni måned ☺ Da 

skal vi være i mindre grupper og øve på både dans, sang og artistiske nummer mm. 

 

 

 

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.  

 

Vi anmoder om at de barna som er på kokkekurs på torsdager ikke blir hentet før 16.00. 

 

Gruppe 5: Celina, Maida, Manha, Marie, Mohammed, Mikael og Miriam. 

Ukens Meny: Vegetarpizzasnurrer m/dessert (Siste kursdag for gr. 5) 

 

 

Ukens AKS-elev: Vi gratulerer Sara som ble ukens AKS-elev i uke 22. 

 

Ukens sosiale mål for uke 23: Være engasjerende og lytte til beskjeder når vi skal øve til sirkus. 

 

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 23 
Illustrasjon Tema/Fagområde 

MANDAG 

04.06 

  

  

AKS-måltid: 

Brødmat 

 

Planlegge opplegg til sirkus ☺ 

 

Vi skal ha barnemøte og skal planlegge sirkus. Vi skal dele 

elevene etter egne ønsker innen tema som musikk, dans, 

akrobatiske ferdigheter, vitser, «Verdens sterkeste mann» 

mm.  

 

NB! Vi holder på med sirkusforberedelser fra 14.30-15.45, 

så vennligst ikke hent elevene i denne perioden.  

TIRSDAG 

05.06 

  
Matpakke 

 

Øve til Sirkus/Lekestasjoner ute 

 

Vi skal gå i gruppene vi lagde på mandag og øve på det vi 

skal fremføre på bursdagsfeiringen i juni. 

 

Vi skal i tillegg til øvingen ha lekestasjoner ute ☺ 

 

NB! Vi holder på med sirkusforberedelser fra 14.30-15.45, 

så vennligst ikke hent elevene i denne perioden. 

ONSDAG 

06.06 

  

AKS-måltid 

 

 + QUIZ 

Spill, Quiz og lekaktiviteter + kokkekurs 

 
13.15-14.00: Varmt måltid på AKS 

14.45-15.45: Vi har valgfrie læringsstøttende 

spillaktiviteter, samt sirkus-Quiz ☺ 

 
PS! Kokkekurs gr.5, kursdag 4: Meny:  

Vegetarpizzasnurrer m/dessert 

TORSDAG 

07.06 

  

Matpakke  

 

 

Barnekulturleker 
 

13.15-14.00: Felles utelek 

14.00-14.30: Matpakke 

 

14.30- 15.30: Barnekulturleker i stasjoner 

 

1. Slåball 

2. Boksen går 

3. Kaste på stikka 

FREDAG 

08.06 

  
AKS-måltid 

 

 

 

AKS- dag ☺ 

 

13.15-14.30: Utelek + AKS-måltid  

14.30-15.30: Vi har ulike valgaktiviteter felles 

med de andre barna på AKS. Aktivitetene de kan 

velge mellom er fysisk aktivitet (2 stasjoner), 

forming, lek inne eller utelek. 


