
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet 
UKE 5 

Ukas sosiale mål:  
Inkludere ande i 

uteleken 😊 
 
Ukens bokstaver: 
Z og X 
 
Ukens 
analysebegrep: 
Former 
 

 
 
 
 

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 rød sone. Elever har faste gå hjem/ hentetider med hentesone ute ved lekeplassen. Ingen 
foreldre kan komme inn på AKS-området. 
 
Utedag med aking 
1.1 og 1.2: Tirsdag (Torsdag på skolen) 
1.3: Torsdag (Onsdag på skolen) 
 
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 5! 

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. 

På rødt nivå må elevene ta med seg ekstra matpakke hver dag. 

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 01.02 Tirsdag 02.02 Onsdag 03.02 Torsdag 04.02 Fredag 05.02 

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. 
 
Forming (1.2 )  
Vi lager hatter av 
forskjellige former av 
melkekortonger og tråd. 
 
1.1 og 1.3: Lek og 

spillaktiviteter inne 😊 
 

 

Dagens hovedinnhold: 
1.1 og 1.2: Utedag med aking 
  
 
 

 
 
Forming (1.3)  
Vi lager hatter av forskjellige 
former av melkekortonger og 
tråd. 
 
 
15.30: Valgaktiviteter 
ute/Inne 

 
 

Dagens hovedinnhold: 
Utelek i snøen 
 
Forming (1.1)  
Vi lager hatter av forskjellige 
former av melkekortonger og 
tråd. 
 
 

 
 
1.2 og 1.3: «Mini-Labyrint» 

inspirert av NRK sin 
nettserie der vi skal ha ulike 
oppgaver i grupper der 
elevene må samarbeide og 
tenke logisk for å løse 
oppgavene 

 

Dagens hoveinnhold: 
1.3: Utedag med aking 
 
Ukens analysebegrep: 
Former  
(1.1 og 1.2) 
 

 
 
Moro med former 
 Vi jobber med geometriske 
former og klipper ut det og 
lager en collage med 
figuerer. 
 
15.30: Valgaktiviteter 
inne/Ute 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

1.1: «Mini-Labyrint» inspirert av NRK 
sin nettserie der vi skal ha ulike 
oppgaver i grupper der elevene må 
samarbeide og tenke logisk for å løse 
oppgavene 
 

 
1.2 og 1.3: Valgaktiviteter 
- Perling 
- Spill  
- Tegning/Øysteins blyant 
 
 

GOD HELG 😊 


