
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet 
UKE 6 

Ukas sosiale mål:  
Ha orden på 
garderobeplassen sin 

😊 
 
Ukens bokstaver: 
C, Q, W, Z og X 
 
Ukens tema: 
«Spinnville følelser» 
 

 
 
 
 

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: Gul sone 😊 Vi går tilbake til «normalen» med gruppene vi hadde før jul, foreldre må fortsatt ha munnbind hvis de skal 
inn på AKS-området. Vi bruker de samme «gå hjem – tidene» som de opprinnelig hadde før denne røde perioden, gi beskjed om dere ønsker 
noen endringer i hjemsendingtidene. 
 

Utedag med aking på fredag etter AKS-måltid 😊 
 
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 r 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 6 

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

Gult nivå: 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. 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 

Mandag 08.02 Tirsdag 09.02 Onsdag 10.02 Torsdag 11.02 Fredag 12.02 

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: «Spinnville 
følelser» 
 
Vi skal snakke om 
følelsene glede og sinne. 
 
1.1 og 1.3: Lek og 

spillaktiviteter inne 😊 
 

 

Dagens hovedinnhold: 
13.00-14.00: Innelek/ Utelek 
for de som ønsker det 
  
 
 

 
 
Labyrint i smågrupper 
Vi skal lage ulike utfordringer 
med tema samarbeid i 
smågrupper. 
 

 
15.30: Ballaktiviteter i 
gymsal (Kun heldtidsplass) 

 
 

Dagens hovedinnhold: 

13.00- 14.00: Utelek i snøen 😊 
 

 
 
Gruppe 1 og 2 er i gymsalen og 

har ulike samarbeidsleker 😊 
 

 
 
Gruppe 3 og 4 skal lage collage 
av aviser og ukeblader. Klippe ut 
bilder og lime det på et større 

ark for å lage et eget bilde 😊 
 
Elevene kan gjerne ta med noen 

aviser/blader selv 😊 

Dagens hoveinnhold: 
13.00- 14.00: Utelek i snøen 

😊 
 
Ukens analysebegrep 
Retning/preposisjoner  
 
 

 
 
Vi leker «Snipp og snapp» 
som er en kommandolek 
der man skal lytte til 
instruksjoner og løpe i den 
riktige retningen. 
 
15.30: Valgaktiviteter 
inne/Ute 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

AKS-måltid (Suppe) 
 

 
Akedag i nærmiljøet 

 
Ved snøfall i løpet av uken, kan elever 
som har lyst til å gå på ski gjøre det 

også. Vi er tilbake til 15.30 😊 
 
 
15.30: Valgaktiviteter 
- Perling 
- Spill  
- Tegning/Øysteins blyant 
 

GOD HELG 😊 


