
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 13 

Ukas sosiale mål: Inkludere andre barn i leken sin og spørre de som ikke har 
noen å leke med om å være med. 
 
 
Prosjekt lesing og regning på AKS: 
 
Vi har mange forskjellige aktiviteter i norsk og matematikk, som stimulerer 
læring på en annen måte enn det skolen gjør. Vi bruker masse fysisk aktivitet 
og spill som virkemidler i læringsprosessen, og jobber med tema skolen 
jobber med. I de kommende ukene skal vi jobbe mye med pluss og minus 
med tallene 1-10 i matematikk. I norsk skal vi jobbe videre med bokstaver 
og trekke lyder sammen til ord. 
 
Bjørnegruppe på Bjørnholt mandag 25. mars: Amin, Mohammed Ibrahim, 
Rabia, Sainabu, Haiqa, Rayan og Ridwan.  
 
 
NB! Til kl. 15.30/15.45 
 
Kokkekurs: Ingen kokkekurs denne uken pga. bursdagsfeiring for februar-
elever! 
 
 
 

Informasjon:  
 
Gratis kjernetid (halvtidsplass): Fra 1. februar må de som har halvtidsplass gå senest 15.30 
alle dagene (med unntak hvis de er på kokkekurs 15.30). På onsdagene (gymsaldagen), vil 
de som har halvtidsplass bli satt opp på første gruppe, slik at også de får vært i gymsalen.  
 
Vi ber de med halvtidsplass respektere tiden (15.30), ettersom vi har nedsatt bemanning 
i denne perioden.  
 
Prosjektgruppe/Henting Vi er godt i startfasen i det nye prosjektet vårt. Vi har laget 
grupper og jobber innad i disse på torsdagene fra 14.30-15.30. De gruppene er spredt 
rundt omkring på AKS, og vi ber dere vennligst ikke hente barna deres i denne perioden. 
 
Tøy: Vi ber dere alle om å merke alt tøy til barna godt med navn. Det er små 
garderobeplasser og mye flyter rundt i gangene. Bruk gjerne de ekstra kassene i allrommet 
til å oppbevare tøy. 

Ønsker alle sammen en fin kommende uke! 

Mobil: 95081080 (SMS foretrukket) 
 
 
 
 

 

 

 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

Mandag 25.03 Tirsdag  26.03 Onsdag  27.03 Torsdag 28.03 Fredag 29.03 

AKS-måltid Egen matpakke AKS-måltid Egen matpakke AKS-måltid (varm mat) 

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 

Vinterlek ute/ Bjørnemandag 
 
 
Vi hygger oss ute i snøen og har 
ulike aktiviteter som fotball, 
konstruksjonsleker og lek på 
AKS-området. 
 

 
 

Bjørnemandag! 
(Se egen gruppe) NB! Vi er 
tilbake til ca. 15.30. 

Dagens hovedinnhold: 
 

14.45-15.30: Vi har morsomme 
stasjonsaktiviteter der matematikk 
og norsk. 
 
 

 
 
 
 
Dagens aktiviteter:  
 
«Alfabetet», Klosser med 
bokstaver, høytlesning, forskjellige 
brettspill og lek på basen ☺ 

 

Dagens hovedinnhold: 
 

Aktiviteter i gymsal med fokus på 
bokstaver og tall. 
 
 
 
 

 
 
 
Halvtidsbarn + elever som er på 
sjakk-kurs er i gymsalen fra 14.30-
15.15. 
 
Resten er i gymsalen fra 15.15-
16.00 

Dagens hovedinnhold: 
 

Musikkvideoprosjekt/ 
Valgaktiviteter med fokus på 
tenkeskole. 
 
 

 
 
Elevene skal gå inn i 
prosjektgruppene etter 
matpakkemåltid og jobbe der. De 
som ikke er med på prosjektet skal 
ha valgaktiviteter der vi bruker 
tenkenøkler i bygg 1. 
 
 
 
 

Bursdagsfeiring  
Tema: Den store kinodagen 
 
Vi koser oss med kyllingvinger (halal) 
ris før elevene kan velge imellom hele  
4 forskjellige filmer ☺ 
 
 
 

 
 
Vi popper popcorn og koser oss ☺ 
 
NB! Ingen kokkekurs denne uka. 

 


