
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 20 

Ukas sosiale mål: Øve på å si takk 😊 
 
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 denne 
perioden jobber vi i likhet med skolen 
med tallene 0-20 i matematikk. 
 
Bjørnegruppe på Bjørnholt mandag 
13. mai:  
Aimilia, Erika, Zaif, Amalia, Soufian, 
Neah, Ridwan og Kani. 
 
Tema: Forming 
 
Kokkekurs: Ingen kokkekurs denne 

uka p.g.a 17. mai 😊 
 
 

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 = ingen henting i denne perioden.  
Må de hjem før 15.30, ber vi at elevene hentes/går hjem selv rett etter skoleslutt (13.30). 
 
Endring av AKS-plass: Hvis man skal endre fra heltidsplass til deltidsplass skjer det 2 ganger i året. Datoen for endring før neste 
skoleår er satt til 31.05. Det er viktig at man endrer det innen denne datoen, slik at dere ikke får en ekstra regning når en ny 
måned har påbegynt (denne datoen er satt p.g.a 1 måneds oppsigelsestid). Elever som vil gå fra deltidsplass til heltidsplass kan 
gjøre det når som helst på året, med innvirkning fra 1. i neste måned etter innmelding. 
 
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. 
 
Mobil: 95081080 (SMS foretrukket) 

Ønsker alle sammen en fin kommende uke! 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 

Mandag 13.05 Tirsdag  14.05 Onsdag  15.05 Torsdag 16.05 Fredag 17.05 

AKS-måltid Egen matpakke AKS-måltid Egen matpakke  

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

Tur i Grønliåsen/ Bjørnemandag (se egen 

gruppe) 

 

Vi drar på tur til Grønliåsen og skal ha stafetter 

og bowling med kuber 😊 

 

 

 

Bjørnemandag! (Se egen 

gruppe) NB! Vi er tilbake til ca. 15.30. 

Dagens hovedinnhold: 

 

14.45-15.30: Vi har morsomme stasjonsaktiviteter 

innefor kunst, kultur og kreativitet, matematikk og 

norsk. 

 

 

 

 

 

 

Dagens aktiviteter: Lage 17.-mai sløyfer. Spill med 

fokus på norskferdigheter og «mattefysak» 

 

Dagens hovedinnhold: 

 

14.00-15.30   

 BURSDAGS FEIRING FOR ELEVER MED BURSDAG I 

MAI. 

 

 

 

 

Tema: 17.MAI 

              BURSDAG! 

 

Vi tjuvstarter 17.mai feiringen med tradisjonelle 

aktiviteter knyttet til 17. mai 😊 

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. 

 

 

 

 

Hipp hipp 

Hurra!! 

 

 

 


