
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet 
UKE 12 

Ukas sosiale mål:  
Vaske hender nøye i 
overgangssituasjoner 
 
 
Ukens fokus: Påsken 
 

 
 
 
 
 

 
 
HUSK EKSTRA 
MATPAKKE HVER DAG 
NÅR DET ER RØDT 

NIVÅ 😊 
 

Informasjon 

Uke 12  
Det blir nok en spesiell uke med rødt nivå der 1. trinn er delt opp i 3 forskjellige kohorter (de samme som på skolen). 1.1 bruker 
 1 a sitt klasserom, 1.2 bruker 1 b sitt klasserom om 1.3 bruker AKS-basen. Alle rom har hver sin utgang. Vi satser på å være mye ute og ha en del 
formingsaktiviteter inne denne uka i forbindelse med påske.  
 
Vi holder stengt i påsken grunnet de nye restriksjonene. 
Foresatte med AKS-elever i samfunnskritiske yrker som har behov for AKS-tilbudet, må senest tirsdag 23. mars, registrere sitt behov på 
påmeldingslinken: Trykk her! 
 
Foresatte som tidligere ikke har dokumentert at de har samfunnskritisk arbeid, må levere dokumentasjon fra sin arbeidsgiver senest . 
AKS-elever med deltidsplass – gratis kjernetid, kan være på AKS mandag og tirsdag kl. 9.30 – 15.30. 

 
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 12.30 
Mobil: 95081080 (SMS beskjeder) 

Velkommen til uke 12! 

Minner om at barn alle barn med symptom på forkjølelse holder seg hjemme fra skole og AKS. Elever vi mistenker 

er syke vil bli ringt hjem.  

Henting: Elever blir hentet utendørs/Går hjem selv ved avtale.  

RØDT NIVÅ: Foreldre som ønsker å hente i perioder med mindre trafikk, kan sende en SMS før kl. 12.30 hver dag 

eller ringe AKS-telefon 5 min før de er utenfor-slik at vi kan be elevene kle på seg og gå ut. 

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. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVR5XsPDvEZ5IolEE7Vr32iBURVVXWlQyVzA3WklGN0NaRDc3TzhORTQ2UC4u


Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

  

Mandag 22.03 Tirsdag 23.03 Onsdag 24.03 Torsdag 25.03 Fredag 26.03 

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 
Matpakke Matpakke  Matpakke Matpakke Matpakke 

 

 
 
Tur dag i Grønliåsen 
 
1.1 og 1.2 har turdag 

Grønliåsen der vi skal 
se videre på vårtegn 
og leke i skogen. De 
spiser matpakke når 
de kommer hjem fra 
tur 
 

1.3 Skal ha utelek på 
forsiden når de andre 
kohortene er på tur. 
 
Vi skal også lage en fin 
påske collage som vi skal 
henge opp i rommene. 
 

 
15.30: Valgaktiviteter 
ute/inne.  

Dagens hovedinnhold 

 13.00-14.00: Utelek 😊 
 
14.00: Matpakke 
 
14.40: Påskeverksted 
 

 
 
Elevene skal lage potter av 
melkekartonger og pynte de 

😊 Elevene kan velge om de 
vil ha den som en liten 
oppbevaringsboks eller så 
karse med bomull i den.  
 

Dagens hovedinnhold: 
13.00-14.00: 1.1 og 1.2 har 

utelek 😊 
 
14.00: Matpakke 
 

 
1.3 har turdag i Grønliåsen 
De spiser matpakke når de 
kommer tilbake fra tur.  
 

 
1.1 og 1.2 skal lage en 
påskecollage 
 
 

 
 
 

 

Dagens hoveinnhold: 

13.00-14.00: Utelek 😊 
 
14.00: Matpakke 
 
14.40: Påskeverksted 
 

  
 
Elevene skal lage 
påskekyllinger av isopor og 

maling 😊 
 

 

Dagens hovedinnhold: 
12.45- 14.00: Organisert utelek ved 
bygg 1 
 
14.00: Matpakke 
 

14.40: Påskerebus  
Elevene skal deles inn i lag og 
samarbeide om å løse noen 
påskenøtter. 
 

 
 
15.30:  

- Forming 
(plastalina/miljøprosjekt) 

- Lek/Spill på basen 
- Utelek 

 

God helg 😊 


