
Hilsen fra 1. trinn, , , , LilleLilleLilleLille FRIO  

Hei alle Lille FRIO barn og foreldre! 

Da har allerede 3 uker gått. Vi begynner å bli godt kjent med barna og de med oss. Barna er blitt 

tryggere og det er veldig fint å se hvordan samspillet blant barn utvikler seg i de forskjellige 

gruppene. 

 

I uke 35 var det 1 Gul med Yulie som fikk være på Lille FRIO huset i hele uken. De brukte første 

etasje hvor der er et fint tegnerom, et dukke-/utkledningsrom og et rom som vi har pleid å bruke 

som roligrom med en liten lesekrok og sofa. 1 Blå hadde gymsal på mandag, 1 Rød på onsdag og 1 

Oransje på fredag. Når gruppen har gymsalen spiser barna først i klassen så tilbringes det resten av 

dagen i gymsal. Vi får ikke bruke så mye av gymsalutstyr av 

rengjøringshensyn, men vi ser at barna nyter å få løpe fritt den tiden de 

er der. Så setter vi i gang forskjellige lek både med og uten ball hvor 

barna får brukt kroppen sin og samtidig øver seg på samspill.  

Alle gruppene har ellers holdt på med et kunstprosjekt som dere får se 

resultat av senere! 

 

I uke 36 var det 1 Blå sin tur å være på Lille FRIO og de har vært der 

med både Erlend og Leo. Gruppen valgte å være i andre etasje, der er 

det spillerom (forskjellige spill, brett, sjakk, kort, og puslespill), 

klosserom (våre mega-byggeklosser) og konstruksjonsrom (LEGO, 

kappla, plusspluss, etc.).  Gul gruppe skulle være i gymsal på mandag, 

men det ble forskjøvet til onsdag, da salen var under utbedring. Der hadde de danselek med Nora! 

 

Til neste uke er det 1 Grønn med Mihiri som er så heldige å få bruke Lille FRIO-huset. Oversikt over 

gymsaldager finner dere ellers også på ukeplanen som legges ut på nett.  

 

Så minner vi om at ALLE skal sende inn FRIO avtalene. Om dere sliter med å skrive ut har vi også 

papirversjon hos uteansvarlig. 

 

Takk for to flotte uker! 

Hilsen Ellen Bamse-leder ���� med Erlend, Blerime, Sivert, Ole, Mihiri, Yulie, Silje og Elizabeth.  

  


