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Hei alle foresatte og barn på Rommen aktivitetsskole 

 
Nå er september over, og oktober står for tur. Vi håper på 

godt vær fremover og gleder oss til hyggelige dager i det fargerike 

høstværet. 

 

I september har barna på 1. trinn blitt bedre kjent med aktivitetsskolens regler og rutiner, og vi 

har kommet godt i gang med organisering av læringsstøttene aktiviteter. Dagen på AKS starter alltid 

rolig med spising og tid til å roe oss ned før aktivitetene starter. Blant annet har vi hatt fysisk 

aktivitet i gymsalen, gått turer i nærområdet, plukket fine blader og laget bilder av dem. Denne 

måneden har vi hatt farger og sortering som tema og vi har derfor fokusert på dette under aktiviteter.  

 

Vi har også hatt barna i grupper, tatt på kokkeluene og laget 

fruktsalat sammen! Her har vi sortert de ulike fargene på fruktene og kost 

oss med fargerik fruktblanding etterpå. Bladene vi har plukket på tur har 

hatt høstens fine farger på seg og vi har vært kreative med perler og 

maling. På tirsdager har vi også fått gjort leksearbeid sammen.  

 

Nå i slutten av måneden (28.09) hadde vi en kjempe hyggelig frokost for alle AKS-barna og 

foreldrene på 1. trinn. Det var veldig hyggelig at så mange kunne komme, og vi håper enda flere 

ønsker å komme neste gang!  

 

I måneden som kommer har vi planlagt et enda bedre fokus på 

de læringsstøttene aktivitetene. Vi ønsker at barna skal få en 

opplevelse av læring og mestring i et litt mer aktivt miljø hvor de får 

bruke sansene sine, utvikle motorikken sin og ha det gøy mens de 

lærer. På aktivitetsskolen jobber vi med å støtte opp under den 

læringen som allerede har skjedd på skolen. I oktober har vi derfor fokus på ulike bokstaver, 
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kreativitet og tall. Sammen skal vi spille bingo, dra på bokstavjakt og bruke hendene til å lage 

bokstavbilder!  

 

Litt praktisk informasjon til slutt:  

- Det er viktig at barna har med seg riktig klær for været. 

Vi skal være ute og det kan fort bli både vått og kaldt i 

disse høstdagene. Ha med skift og la det ligge i 

skapene. Gjerne marker merkelappen i klærne med 

navn så vi fort kan finne riktig eier   

- Følg med på rommen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/månedsmeny for å se hvilken mat vi 

serverer på aktivitetsskolen, og for å vite hvilke dager dere må ha med ekstra matpakke. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

alle oss på 1.trinn ved Rommen Aktivitetsskole 

 

 

        
 


