
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 25 

Ukas sosiale mål: Ta med gjenglemt 

tøy fra kassene 😊 
 
 
Bjørnemandag: Tobias, Leonita, 
Aminha, Elias, Ali, Aisha og Jennah. 
 
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:  
 
Som på skolen blir denne uken litt annerledes. Det er turdag, filming av prosjekt, vannkrig, bytting av plasser og den 

obligatoriske fotballkampen mellom elever og voksne på AKS 😊 En uke med masse moro! 
 
Alt av tøy som ikke ble tatt forrige uke bør tas bort i starten av uken. Elevene skal bytte garderobeplasser fra bygg 1 til bygg 3 
på torsdag. 
 
Siste frist for påmelding til sommer-AKS: Senest tirsdag! 
 
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.  
 
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. 
 
 
Prosjektuke: Vi skal gjøre de siste filmklippene til videoen på mandag og tirsdag. Videoen må jobbes med i sommerferien og det 

gjenstår en god del arbeid med lydinnspillingene og, men vi håper og tror at resultatet blir bra 😊 
 
 
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 en fantastisk sommer med bedre vær i vente 😊 
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Mandag 17.06 Tirsdag 18.06 Onsdag 19.06 Torsdag 20.06 Fredag 21.06 

AKS-måltid Egen matpakke AKS-måltid Egen matpakke AKS- måltid 

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

Dagens hovedinnhold 
En del voksne skal tegne 
opp et verdenskart på 
fotballbanen ved bygg 1 i 
forbindelse med 
musikkvideoen. Det blir 
derfor ikke lek på dette 
området.  
 
Det blir vanlig turdag i 
Grønliåsen for alle 
bortsett fra de som er på 
bjørnemandag. 
 

 
Bjørnemandag (se gruppe 
ovenfor) 

Dagens hovedinnhold: 

 

14.45-15.30: Vi skal filme 
med drone at vi leker 
innenfor det store 
verdenskartet ved bygg 1 
som vi forhåpentligvis har 

klart å lage 😊 Vi krysser 
fingrene for fint vær. 

 

 

 

 

De barna som ikke vil være 
med på dette har lek på 
forsiden av bygg 1. 

Dagens hovedinnhold: 
 
14.30-15.30: 
Bursdagsfeiring der vi feirer elever 

som fyller år i juni og Juli 😊 
 

 
 
 

Tema: AKS-sommerfest med 
vannlek (frivillig).  

Ta med ekstra skift hvis barnet ditt har 

lyst til å være med på vannlek. Elevene 

kan ta med vannpistol hvis de ønsker 

det.  

Dagens hoveinnhold: 
 

Den store byttedagen! 
 

 
Vi skal bytte garderober på 
AKS. 
Det vil si at alt av tøy og det 
man har på plassen skal tas 
over i bygg 3 (ved gymsalen). 
Derfor er det lurt at mye av 
det meste av tøyet er tatt 
vekk før den tid. 

 
 
 

Dagens hovedinnhold: 
 
 

 
 
 
 
Årets viktigste fotballkamp! 

AKS-ansatte VS elever på AKS 😊 
 

NB! Siste skoledag 😊 

 


