
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 18 

Ukas sosiale mål: Være aktive i uteperioden 😊 
 
 
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 29. april:  
Rosalia, Cecilie, Aminah, Taha, Yusra, Aliyan, Abdul Quadir og Hans 
Yasin. 
 
Tema: Forming 
 
Kokkekurs, gruppe nr 7- kursdag 2: Aimilia, Ayat, Muzab, Aliyan, 
Amalia, Amin, Bintou, Jasina, Haiqa og Hans Yasin. 
 
NB! Til kl. 15.45 

Informasjon:  
 
Merk: 31. mai er det planleggingsdag for AKS, skolen har også fri da.  
 
Sommeråpent: Til de som har begynt å planlegge sommerferien allerede:  
Siste skoledag er fredag 21. juni. AKS er heldagsåpent fra 24.- 28. juni. Halvtidsbarn kan være her 2 
av dagene. Nærmere informasjon om opplegg for sommer-AKS kommer i medio mai. 
 
Etter sommerferien starter vi opp torsdag i uke 31-33 (01.08-16.08) før skolen starter. Her 
kommer det også mer informasjon med program og påmelding senere. Halvtidsbarn kan være her 
en dag i uke 31, og to dager i uke 32 og 33. 
 
Turdag: Nå har fuktigheten gått i Grønliåsen og vi skal begynne med fast turdag på mandager igjen 
med hele gruppen (bortsett fra de som er på bjørnemandag). Det er viktig at barna har med seg tøy 
som er egnet til å være i skogen i. Vi er tilbake fra tur 15.30, så ingen henting i denne perioden. Må 
de hjem før 15.30, ber vi at elevene hentes/går hjem selv rett etter skoleslutt (13.30). 
 
Pollensesong: Det er mange elever som plages med pollenallergi. Det er viktig at elever med 
allergi får de medisinene/øyedråpene de trenger. Foreldre har ansvar for medisineringen. 
 
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) 
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Mandag 29.04 Tirsdag  30.04 Onsdag  01.05 Torsdag 02.05 Fredag 03.05 

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 

Tur i Grønliåsen/ 
Bjørnemandag (se egen 

gruppe) 
 
 
Vi drar på tur til Grønliåsen og 
spiser AKS-måltid der etterfulgt 
av barnekulturleker i skogen 
som «Boksen går», «Kaste på 
stikka» og bygge hytte. 
 

 
 

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 ☺ 

 

 
 

Offentlig høytidsdag 
 
 

Fri! 😊 
 
 

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. 
 
 
 
 

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.   
(se egen gruppe i informasjon ovenfor) 

 


