
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 6 

Ukas sosiale mål: Finne seg en ny lekekamerat og inkludere andre i leken 
sin☺ Minner om skolekampanjen: «Ingen utenfor». Alle elever har fått 
tildelt et slikt bånd ☺ 
 
 
«Prosjekt lesing og regning» på AKS: 
 
Norsk: Vi har norskstasjoner med blant annet «Alias-stafett», «lotto» og 
lesestund/tegning, samt en del Smartboardaktiviteter på Salaby.  
 
Matematikk: Vi jobber med matematikk gjennom ulike spill, 
konstruksjonsleker, Smartboardaktiviteter og A-ball 1 i gymsalen. 
  
Sjakk/sjakk-kurs: Vi ser en økende interesse for sjakk og vi har begynt å 
spille en god del sjakk på AKS. Det er en veldig fin aktivitet for logisk tenking 
og det er masse matematikk i spillet som egner seg for 1. trinns-elever.  
 
William har sjakk-kurs hver onsdag fra 15.30-16.30 som egentlig er forbholdt 
2. -4. trinn, men vi har to ledige plasser for 1. trinn på kurset. Gi meg beskjed 
på mail dersom barnet ditt har lyst til å bli med på dette (førstemann til 
mølla-prinsippet). Foreløpig er det Henrik Suleiman og Tobias som har meldt 
seg på kurset. 

Informasjon:  
Gratis kjernetid (halvtidsplass): Fra 1. februar må de som har halvtidsplass gå senest 15.30 
alle dagene (med unntak hvis de er på kokkekurs 15.30). På onsdagene (gymsaldagen), vil 
de som har halvtidsplass bli satt opp på første gruppe, slik at også de får vært i gymsalen. 
Vi ber de med halvtidsplass respektere tiden (15.30), ettersom vi har nedsatt bemanning i 
denne perioden. 
 
Bjørnegruppe på Bjørnholt- mandag 4. februar: Lara, Melek, Milan, Frida, Madina, Bintou, 
Mathea, Henrik Suleiman, Aliyan og Abdul Aziz. NB! Til kl. 15.30 
 
 
Kokkekursgruppe nr. 5: Mariama, Roselyn, Yusra, Abdul Quadir, Terko, Adam og 
Mohammed Ibrahim. 
 
Tema: Kjøkkenrutiner og regler 
Meny: Fruktsalat 

Ønsker alle sammen en fin kommende uke! 

Mobil: 95081080 (SMS foretrukket) 

 

 

 

 

 

 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

Mandag 04.02 Tirsdag  05.02 Onsdag  06.02 Torsdag 07.02 Fredag 08.02 

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 

Bjørnemandag/ Vinterlek ute/ 
Spill og lekestasjoner 

 
Bjørnemandag på Bjørnholt 
(Se liste over barn i info ovenfor)

 
 
Vi hygger oss ute i snøen og har 
ulike aktiviteter som fotball, 
snøkonstruksjonslek,og aking på 
AKS-området. 
 

 
Etter måltidet har vi koselige 
valgaktiviteter med spill, lek og 
konstruksjonsleker med klosser 
og forming. 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

14.45-15.30: Varierte 
stasjonsaktiviteter med 
læringsstøttende innhold i faget 
norsk. 
 

 
Dagens aktiviteter:  
 
Høytlesing, konstruksjonslek med 
klosser, Smartboardaktiviteter, 
forskjellige brettspill, Uno og lek 
på basen ☺ 

-  

Dagens hovedinnhold: 
 

Gymsal aktiviteter med fokus på tall 
og bokstaver 
 
 
 
 

 
 
 
Halvtidsbarn + 5-6 elever er i 
gymsalen fra 14.30-15.15. 
 
Resten er i gymsalen fra 15.15-
16.00. 
 
 
 
 

 
14.45-15.30: 14.45-15.30: 
Varierte stasjonsaktiviteter med 
læringsstøttende innhold i faget 
norsk, matematikk og fysisk 
aktivitet. 
 

 
 
 
 
Dagens aktiviteter:  
 
Sjakk, hinderløype, 
kunnskapsspill, lydbok, tegning 
og lek på basen ☺ 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Vintersportsdag i nærområdet 
 

(13.15-15.30) 
Vi spiser varmmat før vi drar  
 
Elever som må tidlig hjem denne dagen 
må bli hentet/gå hjem før 13.15.  
Gi beskjed i god tid på AKS-tlf. 
 
 
 

 
 
 
- Ski 
-Skøyter 
-Aking 
- Konstruksjonslek i snø 
 
 
 
 
 

 


