
AKTIVITETSSKOLEN SETERBRÅTEN  UKEPLAN 1.TRINN  

 

Mandag 23.08 Tirsdag 24.08 Onsdag 25.08 Torsdag 26.08 Fredag 27.08 

AKS-start 13.00 AKS-start 13.00 AKS-start 13.00 AKS-start 13.00 AKS-start 12.45 

AKS Måltid                 Matpakkemåltid              Matpakkemåltid                 Matpakkemåltid  AKS MÅLTID 

 

Barnemøte 

 
 

Tema: Vennskap 

 

Spill og lekeaktiviteter i 

AKS-gruppene. 

 

Elevene skal være med på å 

lage gruppenavn. 

 
Gruppe 1 og 2: 

Gymsalaktiviteter med 

fokus på samarbeidsleker 

             
 

Gruppe 3 og 4: 

Formingsaktiviteter med papir 

 

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: 13.45-15.30 
 
  

Barnemøte 

 
Tema: Vennskapsleker 

Valgaktiviteter 

Varierte aktivitetstilbud 

etter elevenes interesser. 

 
 

GOD HELG! 
     

Uke 34 
Gode rutiner innarbeides i barnegruppa og vi er veldig fornøyd 

oppstarten på aktivitetsskolen. Vi fortsetter å øve på rutiner som å 

øve på grenser, regler og utkryss. Vi har laget fire spise og 

læringsgrupper (se grupper nedenfor). Gruppene vil være faste frem 

til høstferien. 
 

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 34 
Ukas sosiale mål:  
Leke med elever man 
ikke har lekt så mye 

med til nå       
 

 
 
«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 

Viktig informasjon: Vi har elever og ansatte med kraftig nøtteallergi på Seterbråten skole. Derfor er det ikke tillatt med nøtter på skolen. Eksempler på 
hva som kan innholde nøtter er: mellombar, musli til yougurt og peanøttsmør. 
 
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. Overgangen fra barnehagen til skole/AKS har gått veldig bra! Elevene har virkelig blitt godt varme i trøya og føler seg komfortable i denne 
nye tilværelsen. AKS uken som gikk var veldig fin og vi har delt opp elevene i mindre grupper når vi spiser og har aktiviteter (se grupper nedenfor). Må også 

si at det var en veldig fin gjeng å ha med på tur på torsdagen       
 
Mandag: Læringstøttende aktiviteter i norsk, matematikk og kunst, kultur og kreativitet 
Tirsdag: Gymsal (annenhver uke)/bibliotek/forming 
Onsdag: Læringstøttende aktiviteter i norsk, matematikk og kunst, kultur og kreativitet 
Torsdag: Turdag i nærmiljøet (henting før 13.30 eller 15.30 og utover) 
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)  
  
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 

 

 

 



Gruppe 1 
(Basen) 

Gruppe 2  
(1 a) 

Gruppe 3  
(3. trinn res.) 

Gruppe 4  
(2. trinn res.) 

Hvem: 
Fathia/William 

Hvem: 
Shurete 

Hvem: 
Marcos 

Hvem: Sara/ 
William 

Afsa Nuux Luca Shain 
Miriam Tasmiya M. Yousuf Aylin 
Selma Josef G. Jabir Abibbakar 

Qasim Zaynab Yousef F. Amaya 
Henrik Hasaan Saba Leyla 

Kombeh Hosianna Dominic Yousef E 

Benjamin Azaan Ilma Guydag 
Muhammed 

Yasin 
Hashim Layan Isa A. 

Isa K. Mayra Wera  
Aliyah Alisa Lamin Adrian 

Amnah Najia Elma Zoha 
Mathias Ayat Roqaia Malin 

  

 


