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Månedsbrev for mars 

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

 
Mars har vært en variert måned, med kaldt vær og et håp om varmere tider. Derfor har vi 

utnyttet det siste snøværet, kastet snøball på blink. Dette har vært både utfordrende og morsomt. På 

mandagene startet vi et ganske stort klokkeprosjekt. Vi opplevde stort engasjement og glede rundt 

prosjektet og har kommet fram til at dette må gjentas! Elevene har planlagt, tegnet og malt. 

Prosessen i klokkeprosjektet var nøye planlagt og gjennomtenkt. Vi er ikke helt ferdig enda, men vi 

håper de fleste elevene blir stolte av klokkene sine og henger opp klokkene sine på veggen hjemme, 

etter hvert. 

På fredagene har vi hatt lek og læring i fokus. Noen elever har lært C-dur skalaen på 

musikkrommet, mens andre har vært kreative med pensel og maling. Til lunsj har vi fått servert 

fruktsalater, pakistansk roti og minipizza som en gruppe med elever har laget. 

I slutten av mars var det påskeferie! AKS er som kjent åpent i ferier også, så lenge det ikke er 

helligdager (røde dager). I år var AKS åpent mandag til onsdag 26.-28. mars. Disse dagene har vi 

hatt egen plan samlet for alle elevene, på tvers av klassetrinn. Dette opplever vi som positivt – at 

elevene blir kjent med de som er eldre og yngre, samt at nye vennskapsbånd blir knyttet.  
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I april vil vi ha et enda større fokus på vår og vårtegn. Vi vil også gjøre oss ferdig med 

klokkeprosjektet, da det gjenstår å male tall og feste motor på baksiden. Tirsdager, onsdager og 

torsdager har vi hatt gode rutiner med bibliotekbesøk, kanonball i gymsalen og turer i nærområdet. 

Dette skal vi fortsette med neste måned også.  

 

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: Vi regner med at været vil være skiftende. Det er derfor viktig å ha varmt 

skiftetøy til kalde dager, og tynnere jakker tilgjengelig når sola titter frem.  

- 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 

 

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


