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Månedsbrev oktober-november 
 
Hei alle foresatte og barn på Rommen Aktivitetsskole 

 

Oktober startet med en hyggelig høstferie. Da hadde vi en ukeplan 

utenom det vanlige. Vi delte oss i grupper, gikk inn på kjøkkenet og 

samarbeidet for å lage eplekake, gulrotkake og god pastalunsj. Vi 

jobbet med desiliter og liter, og lært å vente på tur. Vi hadde besøk 

fra Vestli Aktivitetsskole, og sammen gikk vi inn på auditoriet og så 

på film. Høstsola skinte og vi hadde mange fine dager sammen.  
 

Resten av måneden har vi hatt opplegg med fokus på gode læringsstøttene aktiviteter. Hver dag fra 

kl.14:00-15:00 har vi hatt, og skal ha, varierte og spennende aktiviteter som støtter oppunder det 

barna lærer på skolen. I Oktober-måneden har vi delt opp alle AKS-barna 

på 1. trinn i 3 grupper med blomsternavn. Vi har Rose-gruppa, Smørblomst-

gruppa og Løvetann-gruppa. I mindre grupper får vi muligheten til å 

fokusere på hvert enkelt barn, hjelpe dem underveis i aktivitetene og gi dem 

et enda større læringsutbytte.  

 

De voksne på AKS har laget en fast ukeplan som gjelder for hele måneden. 

På mandager har vi hatt forming, pyntet bokstaver med brikker i masse fine 

farger og laget fine perleformer. Vi har snakket om de forskjellige 

bokstavene, og øvet oss på bokstavlyden. Alle blomstergruppene har også 

vært på besøk hos Ann Iren på biblioteket og fått høre på spennende eventyr 

og historier. Vi har vært heldige og fått et fast tidspunkt hver uke fremover, 

hvor vi kan gå på biblioteket og besøke Ann Iren og høre nye eventyr og historier. 
 

På onsdager og fredager har vi øvet oss på å gjenkjenne tallene, fra 1 til 10, 

på en morsom måte, gjennom spill og bingo! På torsdager har vi faste 

turdager. I oktober samlet vi inn blader, steiner og kongler og formet 

bokstaver med dem! Vi har også vært på tur og blitt kjent med trafikken i 

nærmiljøet. Vi har snakket om de ulike begrepene og de forskjellige skiltene 

vi ser i trafikken. 
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I november skal vi jobbe med sosiale ferdigheter ved å lage vennskaps-

tre. Vi skal også tegne ansikter og perle flagg når vi har forming. Vi 

fortsetter å trene på tallene fra 1-10 ved å spille mattebingo, Yatzy eller 

andre typer brettspill.  

 

Det er viktig å bevege på kroppen, så vi kommer til å være mye ute i 

november. Vi skal ha det gøy og ake, lage geometriske figurer, bygge 

snømenn og lage snølykter. Ingen vil ha syke barn og derfor må vi ha 

med oss gode og varme klær hver dag. Alle barna må ha dress eller 

boblebukse, gode sko, skjerf, lue og votter! Tips: Det kan være lurt å ha et 

ekstra par votter med, for de kan ha blitt våte i friminuttet på skolen☺  

 
 

OBS! På morgenen, og ettermiddagen fra kl.15.00 sitter det en voksen 

utenfor Aktivitetsskolens lokale med krysselistene våre. Det er viktig at 

dere sier ifra til denne personen når dere leverer og henter barnet deres. 

 

 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

fra Aktivitetsskolen Rommen 
 

     

Michelle Johansen    

Baseleder  

November er her og har tatt med seg mørketiden. Det viktig at barna bruker refleks og er synlige på 
vei til skolen i morgenmørket og på vei hjem på ettermiddagen.  
Husk refleks! 


