
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet 
UKE 3 

Ukas sosiale mål:  
Inkludere ande i 

uteleken 😊 
 
Ukens bokstaver: B, 
Y, Æ og Ø 
 
Ukens 
analysebegrep: 
Temperatur 
 

 
 
«En vanlig AKS-dag» 
 
13.00/12.45: Innkryss  
14.00-15.00: 
Læringsstøttende 
aktiviteter 
 
15.00-15.30: AKS-
måltid/matpakke 
 
15.30-16.30: 
Valgaktiviteter 
 
16.30-16.45: 
Miljøtid/rydding 

Informasjon 
 

 
 
 
 
 
 
Alle elever bør i disse dager og dagene fremover ha på seg dette: Utedress, superundertøy + ullsokker/Lue/hansker.. Husk å ha med skiftetøy, det 
kommer alltid godt med. Sist, men ikke minst: MERK ALT TØY MED NAVN 
 

Koronasituasjonen: Seterbråten skole er nå i gul sone, dvs. at 1. trinn er en Kohort og at klassene kan blandes, vi bruker altså gruppene vi 
hadde før desember (se nederste del av plan). Minner om at alle foreldre som henter barn må ha på munnbind og holde minst 1 meters 
avstand fra ansatte og andre foreldre/barn.  
 
Vintersportsdag på fredag: Nå er endelig den fine og kalde vinteren her og vi satser på en egen vintersportsdag på fredagene fremover. 
Planen er å ha 4 forskjellige tilbud: Ski, aking, skøyter og konstruksjonslek i snøen. Vi gir beskjed på torsdag om hvilke aktiviteter elevene kan 
velge ut i fra vær og forhold. Vi holder oss utenfor AKS-området fra 13.30-15.30, elevene velger selv hva de skal være med på når vi tar 
innkryss. Elever som skal på ski må ha med se det de trenger av skiutstyr, de som vil på aking kan ta med seg rompeakebrett. 
 
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 3! 

Vi satser på mye snø og vinteraktiviteter på fredag med ski, aking og konstruksjonslek i snø. Dessverre er ikke 

skøyteisen på Meklenborg klar, så vi har ikke skøyter som et alternativ denne vinteren enn så lenge. 

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. 
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Mandag 18.01 Tirsdag 19.01 Onsdag 20.01 Torsdag 21.11 Fredag 22.01 

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- 14.00: Utelek i 

snøen 😊 
 

 
 
14.30: Barnemøte 
Tema: Helgeaktiviteter og 
vinterlek. 
 
14.45: Prosjekt lesing og 
skriving: «Safari»  
Elevene leter rundt i 
rommet etter dyrenavn og 
skal skrive ned disse. Vi 
skal også sortere de etter 
dyr som lever i naturen i 
Norge og ikke. 
 

15.30: Utelek i snøen 😊 
 

 

Dagens hovedinnhold: 
13.00- 14.00: Utelek i snøen/ 
Lek inne på basen 
  
 
14.30:  Formingsaktiviteter 
med perler og plastalina. 
 
 

 
 
 
 
15.30: Valgaktiviteter 
ute/Inne 

 
 

Dagens hovedinnhold: 
13.00- 14.30: Aking/ Skitur 
(frivillig) 
 

14.00- 14.45 (14.45-15.30) 
 
Gruppe 3 og 4 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 i 
snøen/Lek inne på basen 
 
14.30: Ukens 
analysebegrep: Temperatur 
 

 
 
Temperaturforskning 
 Vi undersøker hvordan 
snøen smelter på 
forskjellige måter. 
 
15.30: Valgaktiviteter 
inne/Ute 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

12.45: AKS-måltid😊 
 

13.45-15.30: Vintersportsdag 
 

 
 
Elevene får beskjed av hva de kan 

velge mellom på torsdag 😊 
 
 
15.30: Valgaktiviteter: 
- Formingsaktiviteter på basen 
- Spill i 3. trinn ressursrom 
- Utelek 
 

GOD HELG 😊 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

  

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 
Sted: Basen Sted: 1 B Sted: 3. trinn ressursrom Sted: 2. trinn ressursrom 

Hvem: Fathia og Mahamed Hvem: Didrik/Sara/Gulla Hvem: William Hvem: Fahmi 

Noah Asiya Somaya L. Amina D.  
Amina S Carl Anders Vincent Somaya N. 
Mert Mahmoud Alex Mortada 
Serra Mishel Akelenzia Ilaf 
Nasr Elias Olivier Eliaa 
Mohamed Riyan Alina Aliza 
Sara I Thea Hajra Aisha 
Ayanna Maya Alizeh Ammar 
Adam A. Fatima Adam M.  Hussein 
Liam Iman Frida Gabriel  
Alyaan Ahmed Daud Sara K 
Eliza Elif Mahnoor Linus 
Hanna Abu Bakar Zainab  
 Oscar   

 


