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Månedsbrev for mars og april 

 

Hei alle foresatte! 

Nå er våren her for fullt, og vi gleder oss til å skape mange gode 

minner sammen med barna på 1.trinn. I dette brevet skal vi ta for 

oss hva vi har holdt på med de to siste månedene, og i tillegg 

komme med noe praktisk informasjon.  

Temaet vi har hatt disse to månedene er: Hvilke forandringer kan 

vi se i naturen med tanke på fuglene og plantene i nærmiljøet? 

Grunnen til at vi har valgt å sette fokus på akkurat dette temaet 

er at vi ser viktigheten av at barna fra tidlig alder bevisstgjøres 

på hvordan verden rundt oss forandrer seg ettersom årstidene 

skifter.  

Alle aktivitetene vi har er forankret i læreplanverket i tillegg til at vi samarbeider med lærerne på 

1.trinn, slik at elevene får et så godt tilbud som mulig. I disse to månedene har vi spesielt tatt 

utgangspunkt i kompetansemålet «bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og 

fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året» etter 2. årssteget i læreplanverket i naturfag 

(Utdanningsdirektoratet, 2006) når vi har utformet aktivitetene.  

Vi har vært ute på tur minst en gang i uken for å kunne la barna observere og finne konkrete tegn på 

hva det er som forandrer seg. Samtidig blir elevene vant til å være ute og bli komfortable med å være 

i naturen. Vi har blant annet snakket mye om hvilke fugler som forlater Norge om vinteren og kommer 

tilbake om våren.  

Vi har også snakket om hva som skjer når planter vokser om våren, og vi har tatt i bruk forskjellige 

fagbegreper. Noe av det vi har jobbet med er for eksempel hva det vil si at et frø spirer, og hva som 

skjer med planten. Vi plantet våre egne gressløkplanter i melkekartonger og observerte hva som 

skjedde.  

(Bilder av barna ligger til sist i dette brevet 😊)  
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Praktisk informasjon: 
Det vil bli servert varm mat på mandager, onsdager og fredag. Det betyr at elevene må 

ha med seg 2 matpakker hver tirsdag og torsdag.  

 

Vi har delt inn 1.trinn i to hovedgrupper med elever fra begge klassene. Gruppene har 

fått navnene tulipan og rose, som har blitt valgt av elevene.  

 

Nå som det begynner å bli kaldere vær, er det viktig at alle elever har med seg nok 

varme klær til å kunne drive med aktivitet utendørs. Varme sko og sokker er også 

viktig å ha med.  

 

For elever med 50% dekning på aktivitetsskolen er det fastsatt tider for når elevene må 

hentes: 

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, minner vi om kontaktnumrene som er: 

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. 


