
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet 
UKE 21 

Ukas sosiale mål:  
 
Ha god orden på 
garderobeplassen sin. 
 

 
 

HUSK EKSTRA 
MATPAKKE HVER DAG 

😊 
 

På fredag har vi AKS-

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

Informasjon: Endelig skal skole og AKS driftes på gult nivå! Det betyr at elevene skal benytte seg av vanlige klasser i tiden fremover.  
Gi beskjed om det skal gjøres noen endringer i forhold gå hjem selv-tider/hentetider.  
 
Det er ganske kaotisk i garderobeplassen om dagen siden de er så utrolig små. Fint om elevene kan ta med seg alt av vintertøy hjem de kommende ukene. 
 

Uke 21 blir en relativt vanlig AKS uke sett bort i fra mandag som er fri dag! Vi satser på fint vær og mye utetid! 😊 
 

På torsdag skal vi ha AKS-uteskole der vi skal ha morsomme aktiviteter og filme noen aktiviteter som vi skal bruke som en informasjonsfilm  
til høstens skolestartere. Gi beskjed om du ikke ønsker at barnet deres ikke skal/vil bli filmet.  Dere fylte ut skjema før skolestart om dette 
, men alle har ikke svart på denne. Vi vil ikke fokusere på noen ansikter eller slik, bare vise litt av aktivitetene vi gjør i skogen. 
 
ÅPNINGSTIDEN PÅ AKS PÅ GULT NIVÅ ER KL. 7.30 - 16.30.  
 
Fra kl. 8.00 er det UTE-AKS på morgenen. 
Er det fint vær er vi kanskje ute fra 7.30. 
  
Det er kun foresatte til 1. trinns elever som har tillatelse til å gå inn, med munnbind og hente sitt barn på AKS på ettermiddagen. 
  
AKS ER STENGT I HELE JULI 
 
AKS har Sommer-AKS i skolens ferie i juni til og med onsdag 30. juni og fra og med 2. august i høst. 
 
 
 
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 24.05 Tirsdag 25.05 Onsdag 26.05 Torsdag 27.05 Fredag 28.05 

FRIDAG AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 12.45 
2. pinsedag Matpakke  Matpakke Matpakke AKS-måltid 

 
 
 

 
 
 

 
2. prinsedag 

 
FRI 

Dagens hovedinnhold 
 

 13.00-14.00: Utelek+ 

matpakke 😊 
 

 
 
Inndeling i nye mat og 
læringsgrupper i forskjellige 
rom (se nederst i ukeplan).  
 
Barnemøte 
Bli kjent med de nye 
gruppene og lage 
grupperegler innad i 
gruppene.  

Dagens hovedinnhold: 
 
13.00- 14.00: Utelek/innelek 
ved bygg 1 
 
14.00: Matpakke 
 

 
Gruppe 1: Gymsal fra 14.00-
14.40 (spiser etter gymsal). 
Gruppe 2: Gymsal fra 14.45-
15.25 
 

 
 
Gruppe 3 og 4: 

- Forming 
(plastilina/perling/plus 
plus) 

- Brettspill 
- Tegning 

 

Dagens hovedinnhold 
 
 

AKS-uteskole 

Vi spiser matpakke på tur 😊 
 

 
 
 

Vi skal ha morsomme 
lekeaktiviteter ute i skolen som 
skal filmes slik at vi kan vise en 

introdusjonsfilm til skolestarterne i 
høst. 

 
Turtid: 13.30-15.30 

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

 
 
Valgaktiviteter etter 
matpakke: 
 

- Butikklek/Plastilina 
(basen) 

- Tennis (basketbanen) 
- Utelek 

- Danseleker  
(2. trinn ressursrom) 


