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Månedsbrev for februar 2018 

 

Hei alle foreldre og barn på Rommen AKS, 2. Trinn, 

 
I februar har vi hatt «Dyrene om Vinteren» som månedens tema. Da har vi hatt som mål å 

kjenne til hvordan dyrene i Norge forbereder seg til den lange, kalde vinteren. Vi har blant annet lært 

om hvordan noen dyr legger seg i dvale om vinteren og derfor klarer å overleve perioden uten særlig 

mat å spise. I tillegg hadde vi å et økt fokus på samarbeid i lek og aktiviteter. Da blir lek og moro 

bedre for alle!  

 

I midten av måneden feiret vi også fastelavn. I den anledning bakte barna boller og laget 

fastelavnsris. Dette er greiner med fargerike fjær på, som vi pynter huset med. I februar har vi vært 

heldige med været og snøen, og har derfor brukt mye tid i akebakken og på tur! Vi har fortsatt med å 

besøke biblioteket på tirsdager, der Ann-Iren leser historier for oss. I gymsalen har barna blitt 

ordentlig gode i stikkball! Noen av barna har blitt med på teatergruppe på onsdager, og der får de 

være kreative med dans, følelser og skuespill.  

 

På fredager deler vi oss. Barna er delt i grupper som skal rullere i løpet av våren. Vi har lagt 

opp til spennende grupper som mat og helse, kunst og kreativitetskurs, idrett og musikkgruppe. I 

mindre grupper får barna mulighet til å lære hygiene og matlaging på kjøkkenet, regler og samarbeid 

i ulike idretter, og får prøvd seg på forskjellige instrumenter.  
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I mars blir tema for måneden «Vår og Tid». Mars er nemlig måneden der vi stiller klokka en 

time fram til sommertid. I sammenheng med dette skal vi starte et klokkeprosjekt i formingen på 

mandagene. Barna skal få lage egne klokker, og lære mer om tid. I gymtimen på onsdager lærer vi 

mer om samarbeid gjennom slåball. Se gjerne på «Månedsplan for Mars» for nærmere informasjon 

om hva vi skal gjøre i tiden fremover. ☺  

 

VIKTIG(!) informasjon til foresatte:  

- Vi har forståelse for at det er kø i trafikken og at det kan dukke opp noe uforutsett enkelte 

ganger, men det er viktig at barna blir hentet til riktig tid. Gi gjerne beskjed til oss på 

telefon hvis du ser at du ikke rekker å hente innenfor åpningstidene våre. 

For elever med gratis kjernetid, G50%, har vi følgende veiledende tider: 

Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager 

15:45 15:45 15:00 15:45 15:00 

 

- Klær til all slags vær og skiftetøy: Det er kaldt ute og vi er ute hver dag! Ha med varme 

klær og ekstra skiftetøy som kan ligge i skapet.   

- Leksehjelp: Vi har leksehjelp på tirsdager/onsdager etter læringsstøttende aktivitet.   

- Telefonnummer: Hvis foresatte har lyst til å ta kontakt med oss, minner vi om 

kontaktnumrene som er følgene; 

 

Tlf. 1.trinn (Rose & Tulipan) Tlf. 2.trinn (Tiger & Løve) Tlf. 3 & 4.trinn 

 91 60 69 07 98 03 49 58 91 64 06 79 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

fra Aktivitetsskolen Rommen 

Christina, Darek, Mohamed M., Sadia og Michelle.  

 


