
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet 
UKE 23 

Ukas sosiale mål:  
 
Respektere andre som de 
er og at alle er like 

verdt😊 
 

 
 

HUSK EKSTRA 
MATPAKKE HVER DAG 

😊 
 

På fredag har vi AKS-

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

Informasjon: Viktig at de som skal benytte seg av sommertilbudet vårt i slutten av juni melder seg på dette snarest. 

Påmelding til sommer-AKS😊 NB! Siste frist er tirsdag 08.06 kl 12.00 
TRYKK HER FOR PÅMELDING 
  
Gi beskjed om det skal gjøres noen endringer i forhold gå hjem selv-tider/hentetider.  
 
 

Uke 23 blir en varm og solfylt uke der vi satser på å være masse ute 😊 Vi skal også se etter insekter når vi er ute på tur! 

 
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) 

https://forms.office.com/r/Bn9qwKuLGt


Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 

Mandag 07.06 Tirsdag 08.06 Onsdag 09.06 Torsdag 10.06 Fredag 11.06 

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 AKS-måltid 

 
 

Gruppe 1 og 2:  
 

AKS-uteskole 
Vi spiser matpakke på tur 

😊 
 

 
 
Gruppe 3 og 4:  
 
Vi skal ha morsomme 
lekeaktiviteter ute i 
skolen. 

- Boksen går 
- Balanse leker 
- Ordleker  
- Bildeleker 

 
 
Turtid: 13.30-15.30 

 

Dagens hovedinnhold 
 

 13.00-14.00: Utelek+ 

matpakke 😊 
 

 
 
Læringsstøttende 
stasjonsaktiviteter 
 

 
Vi jobber med pluss og minus 
på smartboardet og lærer oss 
å telle mengder med 
forskjellige gjenstander i et 
eget telleskjema 

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

 
Gruppe 3: Gymsal fra 14.00-
14.40 (spiser etter gymsal). 
Gruppe 4: Gymsal fra 14.45-
15.25 
 

 
 
Gruppe 1 og 2: 

- Forming 
(plastilina/perling/plus 
plus) 

- Brettspill 
- Tegning 

Dagens hovedinnhold 
 
Gruppe 1 og 2: Formingsaktiviteter  
med papir 
 

Gruppe 3 og 4: AKS-uteskole 

Vi spiser matpakke på tur 😊 
 

 
 
 
Vi skal ha morsomme 
lekeaktiviteter ute i skolen. 

- Boksen går 
- Balanse leker 
- Ordleker  
- Bildeleker 

 
-  

 
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) 


