
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 48 

Ukas sosiale mål: Være flink til å lytte til beskjeder og være delaktige i 
julegruppene vi skal ha de kommende ukene. 
 
Juleverkstedsgrupper: Vi vil i de kommende ukene rette mye av fokuset på 
formingsaktiviteter knyttet til jul. Elevene vil i smågrupper lage ulike 
gjenstander som foresatte kan kjøpe på julemessa den 12.12. Elevene skal lage 
minst 3 ordentlig juleproduker, i tillegg til et bakverk. 
 
Fra og med denne uken til 12 desember skal vi ha daglige aktiviteter knyttet 
til julemessa og nissefest i desember. Vi skal ha 4 grupper som skal få vært sitt 
arbeidsområde som er valgfrie. Vi vil da flette inne de læringsstøttende 
arbeidet inn i disse aktivitetene. 
 
Elevene kan velge mellom å være på: 

- Teatergruppe (max 8 stk) 
- Julesanger 
- Juledans 
- Lage juledekorasjoner 

 
 
 

Informasjon:  
 
Julemesse: Julemesse den 12.desember kl. 16.30-18.00 ☺ Hold av datoen til vår 
tradisjonsrike julemesse -nærmere informasjon kommer til uken. 
 
Klær: Det er mye rot i garderobene våre nå, og mye av det skyldes de små 
garderobeplassene. Vi minner om at alle elevene har en ekstra kasse de kan bruke til 
å ha tøy i ved gangen i allrommet. Det er også veldig mange unødvendige klær som 
fortsatt er der, som ikke tilhører denne årstiden.  
 
Tips til alle foreldre: 
 

1. Kom innom og ta med klær man ikke bruker om vinteren. 
2. Gjør det enkelt for oss og dere, barna trenger dette: Ullsokker, ullundertøy, 

heldress som tåler kulde og fuktighet, Gode vintersko/støvler, lue og hansker. 
3. Merk alle plagg med navn! 
4. Skiftetøy kan dere ha i kassene ute i allrommet. 

 
 
Det blir ingen kokkekurs på fredag skolekjøkkenet er opptatt. 
 
Mobil: 95081080 (SMS foretrukket). Beskjeder som gjelder den aktuelle dagen vil vi 
helst ha før kl.12.30. På forhånd takk! 
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Mandag 26.11 Tirsdag  27.11 Onsdag  28.11 Torsdag 29.11 Fredag 30.11 

AKS-måltid Egen matpakke AKS-måltid Egen matpakke AKS-måltid 

AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 13.15 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 

Dagens hovedinnhold 
 

Bjørneklubb på Bjørnholt bibliotek: alle 
NB! Turtid: 13.45-16.00 
 
Dagens tema: «Kino» 
 

 
 
 
Valgaktiviteter med fokus på forming og 
hygge: 

- Perle på basen 
- Brettspill/Klosser 
- Just dance 

 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

14.45-15.30: Julegrupper 
Elevene skal i dag velge hvilken gruppe de 
vil jobbe på i 2 uker fremover. 
 
 

 
 

Dagens aktiviteter: 
 

- Teatergruppe (max 8 stk) 
- Julesanger 
- Juledans 
- Lage juledekorasjoner 

 

Dagens hovedinnhold: 
 

Gymsal aktiviteter med fokus på 
samarbeid./ Juleverksted 
 
 
 

 
 

Gymsaltider 
1 b: gymsal fra 14.30-15.10 
1 a: Gymsal fra 15.10-16.00 
 
 
 
 
 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

14.45-15.30: Elevene jobber 
videre i de ulike gruppene de 
har valgt. 
 
 

 
 
Dagens aktiviteter:  
 

- Teatergruppe 
(max 8 stk) 

- Julesanger 
- Juledans 
- Lage 

juledekorasjoner 
 

Dagens hovedinnhold: 
 
13.00-14.00: Voksenstyrte 
barnekulturleker ved AKS-
området. 
 
 

 
 
 
Valgaktiviteter etter 14.30 

- Julefilm på 
ressursrommet 

- Forming/Øysteins 
blyant 

- Lek på basen/utelek 

 


