
Månedsbrev Desember-Januar-2020/2021 

 

Ja, da har vi lagt et rart år bak oss. Det har vært tungt og 

vanskelig for veldig mange. Men en ting er i hvertfall sikkert, og 

det er at vi har lært oss å bli fleksible og tålmodige alle sammen! 

Og det er i slike stunder at vi kjenner på viktigheten av å ha et 

godt forhold til dere foresatte. Sammen så får vi til alt       

Selv om det har vært utfordrende dager på AKS, har vi hatt det 

veldig hyggelig med barna deres. 

Det ble jo jul i desember selv med Korona, og her hos oss har vi 

holdt godt på julekosen. Vi har bakt julekaker, laget julegaver, 

spist pepperkaker, hatt juleverksted osv. osv. 

Vi har også hatt mye fokus på symmetri og geometriske former 

denne perioden. 

Men vi har også hatt en rekke andre morsomme aktiviteter. Alt fra 

quiz, ballong-staffett, mat og helse, kunst og håndverk, 

strikkekurs, fotballskole, tautrekking, hinderløype, høytlesing, 

dansing, rainbow-looms og mye mye mer… 

 

Vi forsøker å være inne når vi har muligheten, nå som kulda har 

kommet. Men som dere vet er det ikke alltid vi klarer å få det til. 

Men vi er i hvertfall kjempeglade for at det har kommet litt snø. 

Det er jo så mye morsommere å være ute på denne årstiden når vi 

kan ake og leke i snøen.  

Flere barn har fått på plass skikkelig vintertøy også. Det blir både 

vi og barna glade for       

 

Vi har fått en del spørsmål fra dere om barna kan ha med eget 

akebrett på AKS. 

Svaret på det er JA! Men… det tas med på eget ansvar og må 

plasseres inntil gjerdet ved skolehagen. AKS oppbevarer ingen 

akebrett inne. 

Rattkjelker er ikke tillatt, og heller ikke ski og staver dersom vi 

ikke har skidag.  

 

 



 

Vi gleder oss til videre samarbeid i 2021 og håper alle holder seg 

friske til vi har fått en vaksine både store og små! 

Skulle dere lure på noe tar dere selvfølgelig kontakt med oss. 

Heidi på 1.trinn og Claudia på 2-4.trinn 

 

Mvh alle oss på AKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


