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Månedsbrev for januar og februar 2018 

 

Hei alle foresatte! 

Først og fremst vil vi på AKS ønske alle foreldre et godt nytt år.  

Vi gleder oss til å skape mange gode minner og erfaringer med barna 

deres i 2018. I dette brevet har vi tenkt til å ta for oss noen av 

aktivitetene og erfaringene vi har gjort de to første månedene av 

2018, i tillegg til å komme med praktisk informasjon.  

 

I årets første måned, januar, hadde vi som mål å lære mer om årstiden 

vinter. Vi valgte å utforme aktiviteter som gikk ut på å utforske vinteren som årstid, og for å ta i bruk 

naturen i mye større grad for å skape erfaringer. Samtidig la dette til rette for mange forskjellige 

aktiviteter som vi kunne ha utendørs, noe som lot elevene være aktive og bruke kroppen for å tilegne 

seg kunnskap. Vi la hovedsakelig vekt på kompetansemålet «bruke observasjoner til å beskrive 

kjennetegn ved årstidene …» fra læreplanen, da vi planla aktivitetene.  

 

En av aktivitetene som barna likte veldig godt var da vi dro ut i skolegården 

og nærmiljøet, og elevene skulle legge merke til, beskrive og forklare med 

egne ord hva de så ute i naturen og hvordan dette kan kobles til årstiden 

vinter. Det vi deretter gjorde var at barna skulle få lage noe kreativt i 

klasserommet basert på hva de har observert og sett. Dette resulterte i 

alt fra veldig fine tankekart, med ord og begreper de assosierte med vinter, 

til flotte tegninger og muntlige forklaringer fra elevene. Vi opplevde at 

elevene var engasjerte, og at de likte veldig godt å jobbe med dette temaet.  
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I februar måned skiftet vi fokus fra årstidene til å se på temperatur og vær. Vi satte oss som mål å 

kunne forklare hva det vil si at temperaturen stiger og synker. Kompetansemålet vi la til grunn var 

«gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig». 

Det vi fokuserte på i denne perioden var å kunne gi elevene en forståelse for hvordan de kan beskrive 

temperatur og andre endringer de observerer i naturen, som for eksempel ved hjelp av begreper som 

kaldt, varmt, bløtt og glatt.  

 

Vi gjennomførte morsomme aktiviteter hvor elevene for 

eksempel skulle lage /tegne en gradestokk for deretter å 

beskrive om temperaturen stiger eller synker. Vi hadde også 

aktiviteter hvor elevene selv skulle forklare hvordan 

temperaturen og været var ute, ved hjelp av eget språk og ut 

ifra egen forståelse. Elevene satt i grupper der de skulle 

beskrive dette til hverandre, samtidig som de fikk 

muligheten til å dra ut for å observere, ta og føle på kroppen 

hvordan det var. På denne måten ble elevene også mer 

bevisst på hva slags klær det kan være lurt å ha på seg når 

det for eksempel snør eller er veldig kaldt.   

 

I de to første månedene av 2018 har naturen, årstiden og 

været vært et gjennomgående tema. Elevene har uttrykt at 

de har likt aktivitetene, og vi vil fortsette å fokusere på at 

elevene skal kunne lære gjennom å handle og være aktiv, samtidig som de har det morsomt og at det 

er lystbetont. Vi ser fram til å kunne gjennomføre nye, spennende aktiviteter sammen med barna i 

månedene som kommer.  
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Bilder:   
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Praktisk Informasjon: 
Vi serverer varmmat på mandager, onsdager og fredager. Det betyr at elevene må ha med seg 

2 matpakker på tirsdager og torsdager, (1 matpakke til skoletiden og 1 til AKS-tiden).  

 

Vi har delt inn 1.trinn i to grupper med elever fra begge klassene. Gruppene har fått navnene 

Tulipan og Rose, navn som har blitt valgt av elevene selv.  

 

Nå som det er kaldt ute, er det viktig at alle har med seg varme klær for å kunne være 

utendørs. Varme sko og sokker er også viktig å ha med. Husk også å ha skiftetøy på plassen 

til barnet. Hvis du ønsker mer informasjon om klær og lag-på-lag, så har vi 

informasjonsskriv om dette som du kan få. 

 

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

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 

Kl. 15:45 Kl.15:45 Kl.15:00 Kl.15:45 Kl. 15:00 

Elever med full dekning kan være på Aktivitetsskolen til klokken 17:00 alle dager.  

 

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 

Michelle, Sonia, Singh, Sissel, Faouzia, Hilde og Mohamed-K.  


