
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 34 

Ukas sosiale mål:  
Vi øver oss på å holde 
orden på 
garderobeplassen 
sin. 
 

 
 
«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:  
Første skoledag 17.08 (09.00-11.00): Vi anmoder om at elever blir hentet etter skolen for å markere første skoledag ved å finne på noe sammen med 
familie/ venner. AKS holder oppe for de som ikke har anledning til dette. Kl. 11.00 vil AKS blåse i fløyta ved lekeplassen ved bygg 1. De som da skal på AKS 
første skoledag melder seg på der og da. Opplegget for denne dagen vil være lekpreget. Elever som skal på AKS denne dagen må ha med seg ekstra 
matpakke.  
 
I ukene fremover vil vi sette søkelys på trygghet og trivsel uke der vi jobber med å bygge vennskap, bli kjent med hverandre samt fokusere orden og 
rutiner på skolen/AKS. 
 
Vi minner om at foreldre ikke har lov til å gå inn i bygget på grunn av at vi er i GUL beredskap. Vi vil ha en person som sitter ute med gul kryssevest utenfor 
bygget som vil sende mld til de andre ansatte at foreldrene venter utenfor.  
Elevene må bli flinkere til å krysse seg ut når man går fra AKS og foreldre må også hjelpe til med dette. Skal man hjem fra AKS, må det gis beskjed til 
personen med gul vest..  
 
Når skoleåret har satt seg vil vi få en lik struktur på vår AKS-hverdag. Nedenfor ser man eksempel på en typisk AKS-uke. 
 
Mandag: Turdag i nærområde (tilbake til AKS 15.30) 
Tirsdag: Læringstøttende aktiviteter i norsk, matematikk og kunst, kultur og kreativitet 
Onsdag: Gymsal (når vi får lov til å bruke gymsal)/bibliotek/Spill 
Torsdag: Læringstøttende aktiviteter i norsk, matematikk og kunst, kultur og kreativitet 
Fredag: Valgaktiviteter/ Vintersportdag (på vinteren). 
 
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, vil vi ha 
beskjed på SMS før 12.45, da mobilen leses av. Mobil: 95081080 (SMS beskjeder) 
 
Telefon: 23169200 (Skolen sitt nr., der dere vil bli satt over til AKS) Vi opererer med telefontidene nedenfor: 
07.30- 08.15 
11.30-12.30 
15.30- 16.45 

 
Matpakkedager: Vi minner om at elevene må ha med seg to matpakker hver dag (en til skole + en til AKS).  
  



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 

Mandag 17.08 Tirsdag 18.08 Onsdag 19.08 Torsdag 20.08 Fredag 21.08 

 Egen matpakke kl. 14.45 AKS-måltid kl.15.00 Egen matpakke kl. 14.30 AKS- måltid kl.14.30 

Første skoledag 😊 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.0 AKS-start kl. 12.45 
 

Skolen slutter 
kl. 11.00 

 
11.00: AKS kommer ut i 
skolegården 11.00 og 

avklarer hvem som skal 
være på AKS eller ikke. 
Elever som skal på AKS 
melder seg på en liste.  

 
Dagens innhold vil 
hovedsakelig være 

lekpreget der vi skal være 

masse ute 😊 

Dagens hovedinnhold: 

 

13.00: Innkryss+  utelek ved 
bygg 1 
 
14.15-15.00: Vi deler 
gruppen i 3 deler og har 
læringsstøttende aktiviteter i 
norsk, matematikk og 
begrepslæring i kunst, kultur 

og kreativitet 😊 

 

 

 
Etter læringsstøttende 
aktiviteter skal vi ha 
morsomme valgaktiviteter: 

- Just dance 
- Utelek 
- Konstruksjonslek på 

basen 

Dagens hovedinnhold: 
 
 

 13.00: Innkryss + utelek ved 
bygg 1 
 
14.15-15.00: Vi har 
morsomme 
stasjonsaktiviteter med fokus 
på fysisk aktivitet og læring 
 

 
 
Etter læringsstøttende 
aktiviteter skal vi ha 
morsomme valgaktiviteter: 
 

- Spill på 3. trinn 
ressursrom 

- Biblioteket 
- Lek  på basen 

Dagens hoveinnhold: 

 
13.00: Innkryss + Utelek ved 
bygg 1 
 
13.30-15.00: Tur dag i 
Grønliåsen. Vi spiser matpakke 

på tur 😊 
 

 
 
15.30: Spillaktiviteter på basen 
og utelek. 

Dagens hovedinnhold: 
 
12.45: Innkryss + utelek ved bygg 1 
 

 
14.30: AKS-måltid 
 
15.00: Valgaktiviteter: 
- Bibliotek 
- Forming på basen 
- Spill i 1a 
 

 


