
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 23 

Ukas sosiale mål: Henge opp sekken 

sin og sette skoene sine på plass 😊 
 
 
Bjørnegruppe på Bjørnholt mandag 
20. mai:  
Leonita, Montesinot, Tobias, Abdul 
Aziz, Jennah og Relja. 
 
Tema: Forming 
 
Kokkekurs er ferdig for i år og håper 
alle elevene har hatt glede av dette 
obligatoriske tilbudet. Vi starter opp 

kokkekurs til høsten igjen 😊 
 
 

Informasjon:  
 
Eid: Det er fint om vi får beskjed om barnet deres skal feire Eid og blir borte denne dagen. Det ser ut som om det er mange som 
kommer til å ta fri på onsdag, vi har også nedsatt bemanning denne dagen.  

Ønsker alle muslimer en riktig god Eid-feiring! 😊 
 
 
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: Ingen turdag denne uken pga prosjektarbeid. Kun bjørnemandag for de som er med på det. 
 
Prosjektuke: Hele uken vil være preget av mye prosjektarbeid for de som er med på det. De som ikke er med på det har annet 
opplegg inne/ute ved bygg 1, med mer lekpregede aktiviteter. 
 
 
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! 
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Mandag 03.06 Tirsdag 04.06 Onsdag 05.06 Torsdag 06.06 Fredag 07.06 

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 

Prosjektgruppe/ 
Baseaktiviteter/ 

Bjørnemandag (se 
egen gruppe) 

 

 

 

Bjørnemandag!  
Se egen gruppe på planen 
øverst. 
Vi er tilbake fra tur og 
Bjørnemandag ca. 15.30. 

Dagens hovedinnhold: 

 

14.45-15.30: Prosjektdag i forbindelse 

med musikkvideoen. 

 

 

 

 

Alle skal bidra til å hjelpe til med 
kulisser til musikkvideoprosjektet 
og vi kommer til å ha en god del 
formingsaktiviteter til dette.  

 

Vi skal øve på triks i 
gymsalen til musikkvideon, 
øve på dans på location med 
dansegruppa og øve på 

sangen 😊 

Dagens hovedinnhold: 
 
14.30-15.30: 
Prosjektdag i forbindelse med 
musikkvideoen.  
 

 
 
 
NB! Redusert bemanning! 
 

Vi starter med filming til 

musikkvideoen 😊 

 

De som ikke deltar på 
prosjektet har spill og 
lekeaktiviteter inne på basen. 

Dagens hoveinnhold: 
 

14.30-15.30: Prosjektdag i forbindelse 

med musikkvideoen. 

 

 

 
 
Vi fortsetter filmingen til 
musikkvideoen. 
 
De som ikke deltar på 
prosjektet har spill og 
lekeaktiviteter inne på basen. 

Dagens hovedinnhold: 
 
De som er med på prosjektet jobber med 
å redigere, justere og øve på sang  
og dans.  
 

 
 
 
 
Resten har valgaktiviteter på tvers av 
basene ved bygg 1 og bygg 3. 

 


