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Månedsbrev januar 
 

Hei alle barn og foresatte på Rommen Aktivitetsskole 
 

Velkommen tilbake til Aktivitetsskolen etter endt juleferie, 

og godt nyttår til alle! Desember var en innholdsrik og 

spennende måned. Vi hadde fokus på vinter og jul i 

aktivitetene våre. Sammen lagde vi julepynt, julekort, bakte 

pepperkakker og sang julesanger. Dette var morsomt for 

både store og små. Vi lagde juletrepynt av perler og glanspapir, og øvde på 

bokstavbruk da vi skrev hyggelige julekort.  

Før juleferien hadde vi også nissefest med alle barna på 

AKS i gymsalen. Da spiste vi grøt, drakk saft, hadde på 

oss nisseluer og fikk til og med nissen på besøk. Vi var 

også invitert på teaterforestilling på Vestli som var 

moro og vellykket. Vi takker for et kjempefint år og ser 

frem til et nytt og spennende år på Aktivitetsskolen.  

 

Nå er vi i januarmåneden og har kommet tilbake i gode 

rutiner. Mandagene skal vi bruke til å være kreative. 

Planen er å slippe løs fantasien og lage bilder, figurer og 

malerier med vinter som tema.  
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Vi fortsette med å gå på biblioteket og ha voksenstyrte 

aktiviteter i gymsalen på tirsdager. Da hører vi fine 

eventyr, leker stiv heks og haien kommer. Vi bruker 

også tiden til å spille spill og gjøre hyggelige ting 

sammen etter de læringsstøttene aktivitetene. Mange av 

spillene er terningspill hvor vi teller, men vi får også 

brukt språket, snakket sammen og trent på samhandling og turtaking.  

På torsdagene går vi tur i nærmiljøet. Det er fint med frisk luft og vi håper at 

kuldegradene er snille med oss. Kanskje vi også får litt snø denne måneden så vi kan 

gå ut og ake og gjøre flere artige aktiviteter i snøen. Da er det også viktig at barna har 

med seg ekstra skift hvis de har blitt våte i friminuttet på skolen.  

Fokuset denne måneden er tallrekka, og tallinjen i matematikk. Vi har også fokus på 

alfabetet og rekkefølgen til alle bokstavene. Dette fokuset vil komme fram i de 

læringsstøttene aktivitetene på morsomme og kreative måter utenfor klasserommet. Så 

dette blir moro!  

Med vennlig hilse Christina, Sissel, Sadia, Singh og Sonia 

 

 

 

 


