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  Seterbråten 2018  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 7 

  

Informasjon: I forbindelse med skolens karnevalsfeiring skal vi forlenge dagen på AKS, med enda mer feiring 

før den etterlengtede vinterferien. Husk kostyme 😊 

 

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!  

 

Vinterferie 

Fristen er nå gått ut for på melding til vinterferien, vi på AKS ønsker alle en fin vinterferie enten du skal være på 

AKS eller hjemme/utlandet 😊  

 

 

 

Vintersportsdag på fredager 

Det blir ikke vintersportsdag i uke 7 på grunn av Karnevalsfeiring på skole og AKS. 

 

 

Kokkekurs: På grunn av sykdom i forrige uke, ble kokkekurs utsatt til denne uka. 

Gruppe 3, kursdag 2: Meny: Hjemmelaget fiskegrateng 

 Resterende kursdager for kokkekursgruppe nr. 3: onsdag 14.02, 21.02 og 28.02 (ny). 

 

Ukens AKS-elev: Vi gratulerer Stacy som ble Ukens AKS-elev i uke 6 ☺ 

Ukens sosiale mål for uke 7: Sitte rolig under måltidet, uten å tulle. 

 

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

disse kåringene☺ 

 

Ønsker alle store og små en fin uke :) 
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Uke 7 
Illustrasjon Tema/Fagområde 

MANDAG 

12.02  

  

 AKS-

måltid: 

Brødmat 

 

Vinterturdag ☺ 

Barnemøte: Vi kårer ukens AKS- elev for uke 7 

før vi går på tur ☺ 

Vi drar på fellestur med 2. trinn til Grønliåsen etter 

AKS-måltidet og har morsomme vinteraktiviteter i 

grupper i naturen ☺ 

Tema: Samarbeid gjennom aktivitet 

TIRSDAG 

13.02  

  

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. Butikklek 

3. Spill med matematikk 

4. Smartboard aktiviteter med fokus på matematikk 

ONSDAG 

14.02 

  

AKS-måltid: 

 

 Tomatsuppe 

m/makaroni

 
 

Læringsstøttende aktiviteter i norsk  

13.15-14.00: Varmt måltid på AKS 

14.00-14.45: Utelek 

14.45-15.45: Formingsaktivitet  

Vi skal lage rytmeinstrumenter og karnevalsmasker til 

feiringen på fredag 😊 

PS! Kokkekurs gr.3, kursdag 2: Meny: Fiskegrateng 

TORSDAG 

15.02  

  

Matpakke  

 

 

 

Forming og fysisk aktivitet 

 

14.00: Matpakkemåltid  

 

14.30 – 15.15: Samarbeidsleker i gymsal: klasse 1 A   

                        Forming: Lage karnevalsmasker 

 15.15 – 16.00: Samarbeidsleker i gymsal: klasse 1 B  

                        Forming: Lage karnevalsmasker 

                         

FREDAG 

16.02 

  

AKS-måltid:  

 

Ostesmørbrød 

+ 

Overraskelse 

😊 

 

Bursdagsfeiring for februarelever! 

Tradisjonen tro har vi karnevalsfeiring i februar. 

Nytt av året er at også skolen skal ha karnevaldag 

også 😊 

 

Vi skal kose oss med aktiviteter som «slå katta ut 

av sekken», limbodans, samt karnevalsparaden 

gjennom læreværelse!  
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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 ☺ 


