
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet 
UKE 15 

Ukas sosiale mål:  
Vaske hender nøye i 
overgangssituasjoner 
 
Ukens fokus: Kreative 
uteleker 
 

 
 

HUSK EKSTRA 
MATPAKKE HVER DAG 

NÅR DET ER RØDT NIVÅ 

😊 
 
NB! Det er flere med 
sterk nøtteallergi på 
trinnet- nøtteforbud! 

Informasjon:  

Uke 15 er også en rød uke med samme gruppeinndeling på skole og AKS, som i uke 14. 

Åpningstiden er: 

8.00 – 16.30 for elever med heltidsplass 

13.00 – 15.30 for elever med deltidsplass (gratis kjernetid). 

Det er morgentilbud fra kl. 7.30 for elever som har foreldre i samfunnskritiske yrker.  

Dere må melde fra til Solfrid hvilke dager dere har behov for dette morgentilbudet: solfrid.rekdal@ude.oslo.kommune.no 

Generelt på rødt nivå: 
 
Ingen foreldre inn på AKS-området 
 
Elevene bruker inngang og utgang fra hvert sitt klasserom: 
 
1.1: 1 a sitt klasserom 
1.2 bruker 1 b sitt klasserom 
1.3 bruker AKS-basen. Alle rom har hver sin utgang der elevene har vært sitt uteområde. 
 
Vi har gjort om litt på gruppene sånn alle skal få være med sine kontaktlærere i løpet av disse periodene med rødt nivå. 
 
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) 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

  

Mandag 12.04 Tirsdag 13.04 Onsdag 14.04 Torsdag 15.04 Fredag 16.04 

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 

Dagens hovedinnhold 

 13.00-14.00: Utelek 😊 

 
14.00: Matpakke 

 

 
 
Vi skal ha noen som heter 

gresk gåte, der elevene 
skal telle antall på 3 

forskjellige gjenstander og 
løse regnestykket. 

Dagens hovedinnhold 

 13.00-14.00: Utelek 😊 
 
14.00: Matpakke 
 

 
 
 

Ballek ute 😊 
 

 
Elevene skal tegne noe fra 

påskeferien sin 😊 

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.  Vi skal 

se etter vårtegn 😊 
 

 
 
1.1 og 1.2 skal lage stigespill 
med tall og feller. Deretter skal 
de spille spillet i smågrupper. 
 
 

 

Dagens hoveinnhold: 
 

   
 
 
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 lage stigespill med 
talll og feller. Deretter skal 
de spille spillet i 
smågrupper. 
 

 
15.30: Valgaktiviteter 
ute/inne. 

Dagens hovedinnhold: 
12.45- 14.00: Organisert utelek ved 
bygg 1 
 
14.00: Matpakke 
 
14.40:   
Elevene skal deles inn i lag og 
samarbeide om å løse noen 
påskenøtter. 
 

 
 
15.30:  

- Forming 
(plastalina/perling/plus plus) 

- Lek/Spill på basen 
- Utelek 

 

God helg 😊 


