
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 37 

Ukas sosiale mål:  
Være en god AKS-
kamerat/venn. 
 
Ukens bokstav:  
I, S, V og E 
 

 
 
«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 
 

 
 
 
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.  
 

Nå har de endelig fikset gymsalen og den er klar til bruk 😊 Vi skal ha den på onsdager i grupper på 15-18 barn (3 grupper med 30 min hver) fra 14.00-
15.30. 
 
 
Mandag (AKS-måltid): Turdag i nærområde (tilbake til AKS 15.30)- HUSK TURKLÆR! 
Tirsdag (Ekstra matpakke): Læringstøttende aktiviteter i norsk, matematikk og kunst, kultur og kreativitet 
Onsdag (Ekstra matpakke): Gymsal 
Torsdag (Ekstra matpakke): Læringstøttende aktiviteter i norsk, matematikk og kunst, kultur og kreativitet 
Fredag (AKS-måltid): 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 eller det er noen dagsaktuelle beskjeder vil vi ha beskjed på SMS før 12.45.. 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 

 
 

Det vil bli matservering på AKS på mandager og fredager. Det vil 

si at elevene ikke trenger å ha med seg to matpakker disse 

dagene 😊 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 

Mandag 07.09 Tirsdag 08.09 Onsdag 09.09 Torsdag 10.09 Fredag 11.09 

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 

 

Turdag 
 

13.00: Kort utelek før 
turdag 
 
13.30-15.00: Vi skal på tur 
til Grønliåsen og lage 
naturbilder. 
 

 
Dette fine naturbildet 
lagde barna forrige uke 
med mose, kongler, 

kvister og bær 😊 
 

15.30: Spillaktiviteter på 
basen og utelek.  

Dagens hovedinnhold: 

 

13.00: Organiserte uteleker 
ved bygg 1 
 
14.15-15.00: 
Læringsstøttende aktiviteter 
Vi jobber med bokstavene I, 
S,V og Ei forskjellige stasjoner 

😊 
 

 
 
Etter læringsstøttende 
aktiviteter skal vi ha 
morsomme valgaktiviteter: 

- Just dance 
- Utelek 
- Konstruksjonslek på 

basen 

Dagens hovedinnhold: 
 

13.00: Barnas egne 
lekeprosjekter ved bygg 1 
 
14.15-15.00: Vi har 
gymsalaktiviteter i grupper 
med fokus på samarbeid. 
 

 
 
Etter læringsstøttende 
aktiviteter skal vi ha 
morsomme valgaktiviteter: 
 

- Spill på 3. trinn 
ressursrom 

- Biblioteket 
- Lek  på basen 

Dagens hoveinnhold: 

 
13.00: Organiserte uteleker 
ved bygg 1 
 
 
14.15-15.00: Vi jobber med 
tallene fra 1-10 i forskjellige 
stasjoner. 

 

 

 
Etter læringsstøttende 
aktiviteter skal vi ha 
morsomme valgaktiviteter: 
 

- Biblioteket 
- Utelek 
- Konstruksjonslek på 

basen 
 
 
 

Dagens hovedinnhold: 
 
12.45: Barnas egne lekeprosjekter ved 
bygg 1 
 

 
14.30: AKS-måltid 
 
15.00: Valgaktiviteter: 
- Bibliotek 
- Forming på basen 
- Spill i 3. trinn ressursrom 
 

 


