
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 39 

Ukas sosiale mål:  
Øve på å ha 
innestemme og lytte 
til beskjeder. 
 
Ukens bokstaver:  
L og A 
 
 

 
 
«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.  
 

Det er siste uke før høstferien og veldig mange av dere har meldt dere på høstferien og det er veldig bra 

😊 Vi gleder oss til en fin uke med mange flotte aktivitetstilbud! 
 
Etter høstferien skal vi lage 4 nye spise/aktivitetsgrupper istedenfor 3 grupper som vi har hatt til nå. Da får vi litt mindre grupper med 

mindre støy, noe som er godt for store og små 😊 
 
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) 
 
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 

 
 

Vi er dessverre utsatt for høstforkjølelse sesong, og flere ansatte må holde seg hjemme grunnet Koronasituasjonen. 

Dette fører til tidvis nedsatt bemanning og vi har besluttet at AKS har redusert tid på morgenen (åpning 07.45) og på 

ettermiddagen (stenger 16.30). Det vil heller ikke bli matservering i uke 39, så elevene trenger to matpakker hver dag. 

Beklager ulempene dette medfører. 

Elevene har vært flinke til å putte klær i garderobene sine 😊 Her kan dere ha med ekstra tøy og varm bekledning. Vi 

går nå inn i en kaldere periode, så viktig at barna er godt kledd. 

Minner om at barn som hoster og har feber holder seg hjemme fra skole og AKS. 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 

Mandag 21.09 Tirsdag 22.09 Onsdag 23.09 Torsdag 24.09 Fredag 25.09 

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 
Matpakke Matpakke  Matpakke Matpakke Matpakke 

 

Turdag 😊 
 

13.00: Kort utelek før 
turdag 
 
13.30-15.15: Vi skal på tur 
til Grønliåsen og 30èrn i 
skogen. 
 

 
 
 
30èrn er en aktivitet der 
man jobber med pluss og 
minus i grupper der de 
skal løse ulike oppgaver 

sammen 😊 
 
 

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 L 
og A i forskjellige stasjoner 

😊 
 

 
 
Etter læringsstøttende 
aktiviteter skal vi ha 
morsomme valgaktiviteter: 
 

- Formingsaktivitet 
Jobbe med finmotorikk: 
Lage en papirmarihøne 
 
- Utelek 

 

Dagens hovedinnhold: 
 

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

- FILM 😊 
- Forming på basen 
- Spill i 3. trinn ressursrom 
- Utelek 
 

 


