
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet 
UKE 10 

Ukas sosiale mål:  
Ha orden på 

garderobeplassen sin 😊 
 
 
Ukens fokus: Bærekraftig 
utvikling 
 

 
 
 
Ukens faglige fokus: 
Alfabetet og sortering 

 
 
 
 

Informasjon 
 

 
 
 
 
 
 
Vi begynner med turdager i nærmiljøet på mandager fremover. Vi skal jobbe med temaet «Vår» og «Bærekraftig utvikling».  
Det er spådd relativt kaldt vær hele uka, så det er viktig at alle elever har med seg godt med tøy. Alle elever bør fortsatt ha: Utedress/ utebukse+ 
jakke, superundertøy + ullsokker/Lue/hansker. Husk å ha med skiftetøy, det kommer alltid godt med.  
 
Sist, men ikke minst: MERK ALT TØY MED NAVN! 
 
Vi er foreløpig fortsatt på gult nivå, noe som vil si at 1. trinn er en kohort. Dere vil få beskjed dersom det blir endring i status (media snakker om 

oransje nivå). Fortsatt takk for innsatsen ved bruk av munnbind og holde avstand fra hverandre 😊 

 
 
 
Vi ønsker at ingen barn blir hentet i tidsrommet 14.00-15.30 p.g.a læringsstøttende aktiviteter og måltid.  
Dersom barnet skal ha fri fra AKS eller det er noen dagsaktuelle beskjeder vil vi ha beskjed på SMS før 12.45 (12.30 på fredager).  
Mobil: 95081080 (SMS beskjeder) 

Velkommen til uke 10! 

Minner om at barn som hoster og har feber holder seg hjemme fra skole og AKS. 

Husk: Ekstra matpakke tirsdag, onsdag og torsdag. 

Nøttefri sone: Vi har flere barn med kraftig nøtteallergi og sammen med skolen har vi besluttet at vi har «Nøttefri 

sone» på hele 1. trinn. 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

  

Mandag 08.03 Tirsdag 09.03 Onsdag 10.03 Torsdag 11.03 Fredag 12.03 

AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 12.45 
AKS- måltid Matpakke  Matpakke Matpakke AKS-måltid 

13.00- 13.30: Utelek 😊 

 
 
Tur dag i Grønliåsen 
 
Vi går i skogen og ser etter 
de aller første vårtegnene 
i smågrupper. 
 
 
 

 
 
15.30: Valgaktiviteter 
ute/inne.  

Dagens hovedinnhold 

 13.00-14.00: Utelek 😊 
14.40: Læringsstøttende 
aktiviteter 
Engelsk/norsk: Vi skal se 
etter norsk og engelske 
dyrenavn som er gjemt rundt 
i rommene. Elevene skal 
finne de og skrive de ned på 
ark i grupper. 

 
Elevene skal også sortere 
dyrene etter språk, størrelse 
og alfabetisk rekkefølge. 
 
15.30: Ballkurs i gymsalen 
med Fahmi (kun heltidsbarn) 

 

 

Dagens hovedinnhold: 

13.00-14.00: Utelek 😊 
 
14.00- 14.45 (14.45-15.30) 
 
Gruppe 1 og 2 har gymsalen i 
dag. 
 

 
 
Vi har ulike balleker i gymsalen 
 

 
 
Gruppe 3 og 4 skal ha 
formingsaktiviteter med 

plastelina og perler 😊 
 

 

Dagens hoveinnhold: 

13.00-14.00: Utelek 😊 
 
14.40: «Rusken»/ 
formingsaktivitet. 
 
Tema: Bærekraftig 
utvikling/ gjenbruk 
 

 
 
Elevene skal få på seg 
hansker og skal sammen 
med voksne gå rundt og 
plukke ting i nærmiljøet 
som ikke hører til der, som 
f. eks søppel og 
gjenstander. Deretter skal vi 
vaske og tørke disse tingene 
og lage et kunstverk av det i 
smågrupper. 
 

Dagens hovedinnhold: 
12.45- 14.00: Organisert utelek ved 
bygg 1 
 
14.00: AKS-måltid i grupper

 
 
 
14.40: Valgaktiviteter 
 
 

 
 

- Forming 
(plastalina/miljøprosjekt) 

- Lek/Spill på basen 
- Fysisk aktivitet m/dans på 3. 

trinn ressursrom 
- Utelek 

 

God helg 😊 


