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Til foresatte  

  

  

  
Deres   

  ref:  Vår   
  ref (jnr.): Arkiv:      Dato:      

             Ranselpost  Oslo, 01.09.2017  

  

                

Månedsbrev for april   
  
Hei alle foreldre og barn på Rommen AKS, 2. trinn,  
  
Temaet for april var «Vår og Vårtegn». Barna skulle jobbe med forskjellige farger og former 

på blomster og planter, og kunne gjenkjenne noen planter og blomster i nærområdet. Vi har også 

jobbet med det sosiale målet å kunne innrømme feil og be om unnskyldning. Vi har hatt gode 

samtaler og snakket om å være gode venner for hverandre.   

På mandagene har vi jobbet med å ferdigstille klokkene og resultatet har blitt utrolig bra. Vi 

håper barna føler det samme og har vist klokkene sine stolt fram til dere hjemme. I sammenheng 

med månedens tema har vi også laget blomsterpotter av melkekartonger og plantet karse. Vi har lært 

å vanne planten vår litt hver dag for å holde den levende. Når karsen har vokst seg stor, skal vi 

smake på den! I gymtimene har vi gått fra å spille stikkball alle-mot-alle, til å jobbe sammen på lag i 

kanonball. Da er det viktig å samarbeide og være en god lagspiller. Dette øver vi mye på!   

Stasjonslæringen går som planlagt. Vi lager mat, lærer om instrumenter, er kreative i forming eller 

lærer oss ballsport i gymsalen. Alle barna får prøve ut ulike ting, og vi bytter fra  

uke til uke. Vi regner med at dette blir siste måned med stasjonslæring.   
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Neste måned er det nasjonaldag og mange fridager. Da er det viktig å følge med på 

månedsplanen med de læringsstøttende aktivitetene. Der står det hvilke dager AKS og skolen er 

stengt eller åpent. Vi skal jobbe med å lage pynt til 17. mai på mandagene, og vi skal jobbe med et 

blomsterprosjekt på fredagene istedenfor å ha stasjonslæring. Dette blir en spennende og morsom 

måned!   

  

VIKTIG(!) informasjon til foresatte:   

- Minner om hentetider for barn med halvdagsplass og gratis kjernetid :-)   

Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 

Må hentes senest 

15:00  
Må hentes senest 

15:45  
Må hentes senest 

15:00  
Må hentes senest 

15:45  
Må hentes senest 

15:00  

  

- Skiftetøy(!): Husk å ta med klær for all slags vær!   

- Leksehjelp: Skjer på onsdager, før vi går i gymsal eller på teatergruppe.     

- 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  

  

        

  
Besøksadresse:    
Karen Platousvei 31,    

 Oslo 0988   
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E - post:   
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www.rommen.osloskolen.no   
Michelle.elen.johansen@ude.oslo.kommune.no   

  

  

  

  

  

  

  



  

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

  

 
  

  

        

  
Besøksadresse:    
Karen Platousvei 31,    

 Oslo 0988   

    
Telefon:              
Hjemmeside:   
E - post:   

  
23  46 53 09/ 98 03 49  58   
www.rommen.osloskolen.no   
Michelle.elen.johansen@ude.oslo.kommune.no   


