
AKTIVITETSSKOLEN SETERBRÅTEN  UKEPLAN 1.TRINN  

 

Mandag 20.09 Tirsdag 21.09 Onsdag 22.09 Torsdag 23.09 Fredag 24.09 

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: Lage lekeliste for 

utetiden i felleskap. 

 

Etter barnemøte skal vi ha 

ulike stasjonsaktiviteter som 

spill, konstruksjonsbygging 

og tegning med ukens 

bokstaver 😊  

 
Gruppe 3 og 4: 

Gymsalaktiviteter med 

fokus på nye leker. 

 

         
 

Gruppe 1 og 2: 

Musikkleker med Marcos       

 

Læringsstøttende 

aktiviteter 

  

 

Vi deler elevene inn i mindre 

grupper og har morsomme 

aktiviteter som gir læring       

Dagens tema:  

- Matematikk (sortering) 

- Norsk (ukens bokstaver) 

Gruppe 2: Formingsaktivitet med 

Fathia       

 

Tur dag til Solkollen.  

Vi skal ha 

barnekulturleker i 

skogen        

 

 
 

Turtid: 13.45-15.30 
 
  

Barnemøte 

 
Tema: Vennskapsleker 

Valgaktiviteter 

Varierte aktivitetstilbud 

etter elevenes interesser. 

 
 

GOD HELG! 
     

Uke 38 
Ukens tema blir «Gode leker»  

Vi vil leke nye i utetiden og på turdagen. Vi skal også ha barnemøte der 

vi snakker om hvilke leker som bidrar til et godt fellesskap. 
 

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 38 
 
Ukas sosiale mål:  
Bli med på nye leker 

      
 

 
 
«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 yoghurt og peanøttsmør. 
 
Det nærmer seg høstferie og vi har allerede fått noen påmeldinger til den. Vi setter frist til onsdag 22. september med påmelding 
 

Trykk her for link til påmelding for høstferien 
 
 
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). Vi har observert at enkelte barn spiser utrolig lite 
matpakke og nekter å spise maten fordi de sier at de ikke liker maten sin/ikke er sultne.  Det er utrolig viktig at barna får nok mat og fint om dere hjemme 
også kan snakke med barna deres dersom de kommer hjem med fulle matpakker. 
 
AKS-måltid: Det er store problemer med matleveransen hos butikkjedene og vi har ikke fått lov til å handle ønsket mengde med mat. AKS-måltidene kan 
derfor variere i tilbud (derfor vi ikke har satt opp meny på ukeplanen), men vi skal alltid sørge for å ha et mattilbud på mandager og fredager. 
 
 

Ønsker alle sammen en fin kommende uke       
 
Mvh Aktivitetsskolen 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVR5XsPDvEZ5IolEE7Vr32iBUN09GRjVDU1JWRzNPMjg4OEc1WE81TFI2RS4u


Panda  
(Basen) 

Løve 
(1 a) 

Katt 
(3. trinn res.) 

Piggsvin 
(2. trinn res.) 

Hvem: 
Fathia/William 

Hvem: 
Shurete 

Hvem: 
Marcos 

Hvem: Sara/ 
William 

Afsa Nuux Luca Shain 
Miriam Tasmiya M. Yousuf Aylin 
Mathias Josef G. Jabir Malin 

Qasim Zaynab Yousef F. Amaya 
Henrik Hasaan Saba Leyla 

Kombeh Hosianna Hachim Yousef E 

Benjamin Azaan Ilma Guydag 
Amnah Dominic Layan Isa A. 
Isa K. Mayra Wera Zoha 
Aliyah Alisa Lamin Adrian 

 Ayat Elma  
  Roqaia  

  

 


