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Hei alle barn og foresatte på Rommen Aktivitetsskole 
 

Nå er snart julemåneden her! Men først 

kommer en liten oppsummering av hva vi har 

gjort i november!  

Måneden startet med fint vintervær, sol på 

himmelen og snø i skolegården. Dette ga oss 

muligheten til å gå ut i bakkene og ake! Vi 

hadde det moro med å lage tog og få høy fart på akebrettene. I tillegg gikk vi ut på fotballbanen og 

lagde snølykter og snømenn sammen.  

Vi har i løpet av måneden innarbeidet fine rutiner med de nye blomster-

gruppene. Vi har som nevnt i tidligere månedsbrev faste dager i gymsal 

og på biblioteket. Her har vi aktive leker som har’n, stiv-heks, danseleken 

og hauk & due. På biblioteket leser Ann Irén fine eventyr for oss.  

 

 

De læringsstøttene aktivitetene i klasserommet har 

denne måneden foregått blant annet gjennom 

morsomme spill og aktiviteter. Vi har lært oss ord 

og uttrykk, og blitt enda mer sikker på tallene og 

matematikken fra 1-10. Vi har spilt bingo og vært kreative med bokstaver, perlebrett og brikker.  

 

 



 

 
Oslo Kommune  
Utdanningsetaten 
Aktivitetsskolen Rommen 
 

 

 

      

 
Besøksadresse:  
Karen Platousvei 31,  
0988 Oslo 

  
Telefon:            
Hjemmeside: 
E-post: 

 
23 46 53 09/ 98 03 49 58 
www.rommen.osloskolen.no 
Michelle.elen.johansen@ude.oslo.kommune.no 

 

 

De mindre blomstergruppene fungerer veldig godt og har blitt fine 

velfungerende grupper. Vi gleder oss til desember – for da blir de 

læringsstøttene aktivitetene litt utenom det vanlige. Vi har fortsatt 

faste turdager på torsdager. Dette vil skje i nærområdet med mindre 

annen beskjed blir gitt.  

 

I formingstimene skal vi ha juleverkstedet og slippe løs våre kreative 

hender på å lage juletrepynt, bilder og julekort.  

Det er blitt sendt ut en oversikt over hva som er planen de ulike dagene i 

desember og hvilken mat som vil stå på menyen denne måneden.  

 

Ellers er det fint å se at barna kommer med ekstra tøy og er godt kledd i vinterkulden! ☺  

Et lite tips er å sjekke om vanter og luer ikke har forsvunnet når du henter barnet ditt, eller om barnet 

kommer riktig påkledd hjem. Da slipper vi kalde hender og ører på tur.  

 
 
Med vennlig hilsen 
Aktivitetsskolen Rommen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


