
Brev fra Brev fra Brev fra Brev fra FFFFRRRRIIIIOOOO    –––– uke 1 og 2. 
 

Hei og godt nytt år fra oss på FRIO! Da er vi endelig i gang med 2020, og vi er spent på hva 

det nye året bringer.  

På MidiFRIO har vi begynt rett på med både kjente og kjære 

aktiviteter som Just Dance, Pokemondag og perling. Vi skal 

fortsette med Blerimes bakeri på fredager, men utvider 

konseptet slik at det nå heter "Blerime og Vildes kokkeskole". Vi 

skal jobbe litt mer med begrepsforståelse og måling, samtidig 

som barna kan prøve seg på å lage nye og spennende retter. 

Barna kan selv melde seg på det de vil være med å lage. Dette 

semesteret har vi også valgt å fokusere litt mer på IKT-

ferdigheter, og har i samarbeid med skolen fått tilgang til Minecraft education. For de som 

ikke kjenner til Minecraft, så er dette et førstepersonsspill, som handler om å utforske 

spennende verdener og skape seg ting som man finner og lager i denne. Minecraft education 

har forskjellige ferdige oppsett hvor elevene spiller i samme verden, hvor de kan samarbeide 

og lære av hverandre. Vi har også tilbud om å spille pengebyen, som er lignende konsept, 

men med mer fokus på regning.  

 

På StoreFRIO er vi godt i gang med 4. klasseklubb, med Bingo 

som aktivitet denne uken. Leksehjelp for 2.-4. trinn har også 

begynt igjen, og vi er glade for å se at dette har blitt så populært 

hos barna. Uka som kommer begynner matgrupper for 3.trinn, 

hvor barna hjelper til med å lage maten som serveres på FRIO. Vi 

er glade for å ha to supre matansvarlige som bidrar til å vedlikeholde opplegget fra Geitmyra 

matkultursenter. Dette er noe vi setter stor pris på! Det har kommet noen forespørsler om 

når vi begynner med kurs, og oppstart blir i uke 9 etter vinterferien. Mer informasjon om 

dette kommer i ukene før vinterferien.  

Fanny og Friederike fortsetter med FRIO sin miljøgruppe, men av bemanningsmessige 

årsaker blir det nå på onsdager istedenfor torsdager framover. I vårhalvåret kan også 1. trinn 

bli med og vi gleder oss til mange fine aktiviteter og turer rundt miljø og gjenbruk! 

 

Vi ønsker dere en riktig god helg! 

Hilsen fra oss på FRIO � 


