
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 17 

Ukas sosiale mål: Leke med andre man vanligvis ikke leker så mye 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. 
 
Ingen bjørnemandag denne uken pga fri. 
 
Det blir heller ikke gymsal denne uken p.g.a bursdagsfeiring. 
 
 
Kokkekurs, gruppe nr 7- kursdag 1  
Aahil, Aliyan, Amin, Amalia, Bintou, Hans Yasin, Muzab, Haiqa og Rayan 
 
NB! Til kl. 15.30/15.45 

Informasjon:  
 
Påskeferien: Vi hadde en rolig og hyggelig påske her på AKS med ca. 10-12 barn de 
forskjellige dagene. Vi var i skogen på påskerebus, lekte 30èrn i skogen og lette etter 
påskeegget på mandagen. På tirsdag var det tid for påskemysterium og masse lek og spill 
på Askeladden (basen for 2. trinn). Onsdag var den store egg-dagen på AKS der vi hadde 
aktiviteter knyttet mot egg og lagde egg på forskjellig vis og spiste som et fint måltid på 
slutten av dagen ☺ 
 
Håper dere hjemme har kost dere like mye og ladet batteriene før siste innspurt mot 
sommeren ☺ 
 
Henting: Grunnet diverse aktiviteter, så er det svært ønskelig at ingen elever blir hentet 
mellom 14.30- 15.30 (hver dag). På mandagene fremover, så blir det fast turdag der vi drar 
rett etter skolen, så vi vil ikke være tilstede før vi er tilbake 15.30 fra turen. 
 
Matpakkedager: Vi ser at mange barn ikke har tilstrekkelig med mat på tirsdager og 
torsdager. Det er viktig at de har med ekstra matpakke til AKS disse dagene. 

Ønsker alle sammen en fin kommende uke! 

Mobil: 95081080 (SMS foretrukket) 
 
 
 
 

 

 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 

Mandag 22.04 Tirsdag  23.04 Onsdag  24.04 Torsdag 25.04 Fredag 26.04 

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

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

 

FRI 
 

(2. påskedag) 
 

 

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 ☺ 

 

Bursdagsfeiring 
 

Tema: Trollbursdag i Grønliåsen 
 
 

 
 
Det er duket for årets mest 
spennende bursdagsfeiring der 
elvene fra 1. trinn skal gå på jakt 
etter trollaktivitet i skogen.  
 
«Frank Lykke» fra Oslo Kommune 
har med seg trollradaren og skal 
guide oss gjennom Grønliåsen og 
fortelle oss historier som er 
forbundet med trollaktivitet i 
grønliåsen ☺ 
 
Til kl. 15.30 
 

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. 
 
 
 
Til kl. 15.30 
 
 
 

Dagens hovedinnhold: 
 
Etter uteleken har vi valgaktiviteter på 
tvers av basene. Vi er enten ute eller inne  
ved bygg 3 (ved gymsalen) 
 

 
NB! Varighet til 15.30 
 
 

 
 
Kokkekurs gr. 7, kursdag 1.  
Til ca. kl. 15.45 

 

 


