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

 
For Oktober har vi hatt Høst og Halloween som månedens tema. Dette har vært både lærerikt 

og spennende for barn og voksne. Læringsmålet vårt var å vite hva som kjennetegner årstiden høst 

og kunne bruke noen ord knyttet til årstiden. I tiden for de læringsstøttende aktivitetene har vi brukt 

mye tid på å være ute i frisk høstbris, og på å observere ulike tresorter gjennom måneden. På denne 

måten har vi sett og forstått hvordan trærne oppfører seg etterhvert som det blir kaldere i været og 

mørkere ute.  

 

I tillegg har vi hatt et sosialt mål; å kunne følge regler i spill og lek. Dette har vært svært 

vellykket! Hver tirsdag har vi spilt kortspillet Krig. I dette spillet må barna lære seg verdiene til 

tallene i kortstokken, og bli enige om hvilket kort som er høyest og dermed vinner runden. 

Det er godt samspill i gruppene, og vi arbeider med å vente på tur og spørre om lov. Det er moro å se 

framgang. På mandagene har vi brukt formingstimene til å lage masker og pynt til Halloween-festen 

vi avsluttet måneden med! Barn og voksne møtte opp til AKS i skumle kostymer, ansiktsmaling og 

fine masker vi har arbeidet hardt med. Barna fikk løpe rundt i gymsalen, på tvers av klassetrinn, 

danse og hygge seg i kostymene sine. Som avslutningen på en vellykket fest fikk alle en liten 

godtepose med klementin og kjærlighet.  

Ukene går fort, plutselig er vinteren her. Neste måned skal vi arbeide med tema klokke og 

vintertid. Vi har som mål at barna skal kunne halvtimer og kvarter på den analoge klokka. Som 

sosialt mål skal vi jobbe med å løse konflikter og uenigheter med hjelp av ord. Det er planlagt mye 

moro som barna vil like i November. Se gjerne på månedsplanen for nærmere informasjon.  
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Praktisk informasjon til foresatte:  

- Klær til all slags vær og skiftetøy: Det begynner å bli kaldere ute, og da er viktig at barna 

har med seg riktig og varmt tøy. Spesielt når været ikke skal stoppe oss fra å være ute. Send 

gjerne med ekstra skift, votter, skjerf og lue som kan ligge i skapet.  

- Leksehjelp: Det har vært mange forespørsler om vi kan tilby leksehjelp. Dette prøver vi å få 

ordnet tid til, og planen er å arbeide med barnas lekser noen tirsdager eller onsdager hver 

uke. Mer informasjon kommer. 

- Telefonnumrene til gruppene: Minner igjen om at det er ulike numre for ulike grupper og 

klassetrinn. Veldig fint om dere ringer til nummeret som tilhører ditt barns gruppe! 🙂  

Telefonnummer 1. trinn (Rose og Tulipan): 91 60 69 07  

Telefonnummer 2. trinn (Tiger og Løve): 98 03 49 58  

Telefonnummer 3. og 4. trinn: 91 64 06 79  

 

Med vennlig hilsen 

fra Aktivitetsskolen Rommen 

 

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

   

  
 


