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  Seterbråten 2018  

Velkommen til TENKESLOTTET – UKE 9 

  

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. 

 

Vil takke alle som hadde kledd seg så fint ut på karnevalet fredagen før vinterferien. Det ble en fartsfull dag med mye 

energi og slitne kropper på slutten av dagen 😊 Vi hadde parademarsj gjennom lærerværelse, limbodans, samt slå 

katta ut av sekken. Like morsomt som kaotisk vært eneste år, men som også er noe av sjarmen med en slik 

bursdagsfeiring! 

 

Lærlingene har i disse dager minifagprøver, så noen elever vil være deltakere på dette når vi skal gå på tur 

mandag. 

 

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!  

 

 

Vintersportsdag på fredager: Det har vært stabilt godt vintervær i lange perioder nå og dette prøver vi å utnytte så 

godt vi kan 😊 Hver fredag (så lenge forholdene tillater det) drar vi til Meklenborg der elevene kan velge mellom ski, 

skøyter eller akebrett som de må ta med selv. Eventuelt ha konstruksjonslek på Aktivitetsskolen. 

 

 

Kokkekurs:  

Gruppe 3, kursdag 3: Meny: Grønnsakswok 

 Resterende kursdager for kokkekursgruppe nr. 3: onsdag 28.02 og 07.03. 

 

Ukens AKS-elev: Vi gratulerer Mia som ble ukens AKS-elev i uke 8 (vinterferien). 

Ukens sosiale mål for uke 9: Komme raskt til ro når vi er inne. 

 

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

disse kåringene☺ 

 

Håper alle har hatt en strålende vinterferie i det nydelige været og ønsker dere alle sammen en fantastisk uke 

😊 
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Uke 9 
Illustrasjon Tema/Fagområde 

MANDAG 

26.02  

  

 AKS-

måltid: 

Brødmat 

 

Vinterturdag/minfagprøve ☺ 

Barnemøte: Vi kårer ukens AKS- elev for uke 8 

før vi går på tur ☺ 

Vi drar på tur til Grønliåsen morsomme 

vinteraktiviteter i grupper i naturen ☺ 

Tema: Samarbeid gjennm aktivitet 

TIRSDAG 

27.02  

  

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 

 

ONSDAG 

28.02 

  

AKS-måltid: 

 

 Tomatsuppe 

m/makaroni

 
 

Formingsaktiviteter 

13.15-14.00: Varmt måltid på AKS 

14.00-14.45: Utelek 

14.45-15.45: Formingsaktiviteter med tema 

vinter/vinterferie. 

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

TORSDAG 

01.03  

  

Matpakke  

 

 

 

Fysisk aktivitet og spill 

 

14.00: Matpakkemåltid  

 

14.30 – 15.15: Samarbeidsleker i gymsal: klasse 1 A   

                        Spillaktiviteter på basen: klasse 1 B 

 

 15.15 – 16.00: Samarbeidsleker i gymsal: klasse 1 B  

                        Spillaktiviteter på basen: klasse 1 B 

                         

FREDAG 

02.03 

  

AKS-måltid:  

 

 

 

Vintersportsdag på Meklenborg 

 

Elevene kan ta med seg ski, skøyter eller 

akebrett. Alternativ er konstruksjonslek/lage 

bob-bane ved Aktivitetsskolen. 

 

NB! Turtid fra 14.00-15.30 
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 Oppsummering av vinterferien: 

 

Elevene fikk en fin tur til Bjørnholt skole på mandag der de gjorde mange forskjellige aktiviteter. På tirsdag var 

det den store kuldeforskningsdagen på AKS, der vi gjorde ulike eksperimenter, holdt på med tenkenøkler og 

lagde fine vinterbilder av isbiter som vi hadde farger på forhånd. Resultatet ble både kunstnerisk og vakkert 😊 

Etter alt dette tok vi tradisjonen tro et iskaldt snøbad ute og fikk virkelig kjent på hva kulde gjør med kroppen. 

Dusjene med varmt vann stod selvsagt klare og alle overlevde den kalde opplevelsen 😊  

 

På onsdag var det AKS-OL der vi arrangerte ulike ski og akekonkurranser på Meklenborg. Vi grillet 

fiskehamburgere og hadde ulike kåringer når vi kom tilbake til AKS. Alle elevene som deltok fikk med seg en 

medalje og diplom med hjem.  

 

På torsdag var vi så heldig og fikk en guidet omvisning på Nasjonalgalleriet der tema var fjellbilder. Elevene fikk 

et innblikk i noen av de mest ikoniske maleriene vi har i dette landet. Etter den fine omvisningen fikk elevene 

prøvd seg på sine kunstferdigheter der vi fikk male med akvarellfarger på akvarellpapir. Elevene skulle male 

fjell, klippe de ut og sette de sammen til et langt fjellbilde. Elevene som deltok på turen kan nå skimte med at de 

har malt kunst som henger på Nasjonalgalleriet, sammen med blant annet Edvard Munch! 

 

På fredag var det den store akedagen på AKS. 1.trinn dro til de aller største bakkene på Meklenborg og elevene 

koste seg skikkelig. Da vi kom tilbake hadde Solfrid laget tomatsuppe som gjorde godt for kropp og sjel etter 

turen 😊 
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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 ☺ 


