
AKTIVITETSSKOLEN SETERBRÅTEN  UKEPLAN 1.TRINN  

 

Mandag 16.08 Tirsdag 17.08 Onsdag 18.08 Torsdag 19.08 Fredag 20.08 

AKS-start 11.00 AKS-start 13.00 AKS-start 13.00 AKS-start 13.00 AKS-start 13.00 
Matpakkemåltid                  Matpakkemåltid              Matpakkemåltid                 Matpakkemåltid  AKS MÅLTID 

 

Første skoledag 

 

 
 

Barnemøte 

Tema: Skole og AKS-start 

 

Spill og lekeaktiviteter 

 

Gymsalaktiviteter med 

fokus på samarbeidsleker 

            

 

Læringsstøttende 

aktiviteter 

 

   

 

Vi deler elevene inn i mindre 

grupper og har morsomme 

aktiviteter som gir læring       

 

Tur dag i Grønliåsen og 

utforsker nærmiljøet. Vi 

spiser matpakke på tur 

      

 

 
Turtid: 13.30-15.00 

 
  

Barnemøte 

 
Tema: Første skoleuke 

Valgaktiviteter 

Varierte aktivitetstilbud 

etter elevenes interesser. 

 
GOD HELG! 

     

Velkommen til ny uke på AKS og skolestart!  
 

Hei, alle spente elever ogforeldre! Vi ønsker dere hjertelig velkommen til skole og AKS       

 

Vi har allerede hatt to fine uker på AKS sommerskole og har blitt godt kjent med de som har 

vært her. Vi gleder oss til å treffe resten også! 

 

TØY: Mange har allerede kommet med mye tøy. De ekstra garderobeplassene (i allgangen) skal 

bli klare så fort som mulig. HUSK: MERK ALT TØY MED NAVN 

 

HER FINNER DU ALL PRAKTISK INFORMASJON OM AKS 

https://seterbraten.osloskolen.no/ 

 

DAGELIG KONTAKT MED AKS: Vi foretrekker henvendelser på SMS MOB. 90362774 . (Det er ikke mulig å ringe til denne telefonen) 

                                                                              Telefontiden er fra 11.30-12.30 og fra 15.30-16.45.  Det er ikke mulig å ringe til oss utenom telefon tiden. 

                                                                                                                Hvis spørsmål om AKS-plass eller faktura. Ring AKS leder: 90406932  

 

 

 

https://seterbraten.osloskolen.no/


UKE 33 
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 16.08 (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 mandag 16.08 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. 
 
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: Læringstøttende aktiviteter i norsk, matematikk og kunst, kultur og kreativitet 
Tirsdag: Gymsal)/bibliotek/Spill 
Onsdag: Læringstøttende aktiviteter i norsk, matematikk og kunst, kultur og kreativitet 
Torsdag: Turdag i nærmiljøet 
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: 90362774 (SMS beskjeder) 
 
 
Matpakkedager: Vi minner om at elevene må ha med seg to matpakker (tirsdag, onsdag og torsdag) + Mandag denne uken hvis ditt barn skal på AKS 
(16.08).  
  
Ukeplanene vil vise hovedinnholdet for dagen og generell viktig informasjon og publiseres hver fredag ettermiddag (senest mandag) i skolemelding og 
på skolens hjemmeside. 
 

Ønsker alle sammen en fin kommende uke       
 
Mvh Aktivitetsskolen 

 


