
FRIO-BREV   
    

Hei alle førsteklasse-foreldre,   
Godt nytt år! Det har vært så utrolig hyggelig å se barna etter en og velfortjent ferie for store og 
små. Lille-FRIO er i gang igjen med nye spennende aktiviteter. Vi jobber kontinuerlig med å finne på 

nye ting for å gjøre Lille-FRIO et enda bedre sted å være. 
 

Kongedømmene på Lille-FRIO 

Vi har delt ut prinse- og prinsessetitler til alle barna på lille-FRIO. De er nå en del av en av fire 
kongedømmer. De heter Løvebrølet, Ulvehylet, Flammedragen og Hjortegeviret, og er delt inn etter 
hvor de har plass. Vi har satt i gang en konkurranse mellom kongedømmene som startet på mandag 

hvor de får et poeng hver dag hvis det er ryddig på garderobeplassene. Kongedømmet som vinner får 
30 minutter alene i gymsal med Simon på fredagene, noe som er svært attraktiv for mange! Videre så 

samler vi opp poengene og når de kommer til totalt 25 poeng får vinnergruppen velge en film med 
kongedømmet sitt. Vi har sett denne uken at barna synes det er kjempemorsomt og 

garderobeplassene våre har aldri vært mer ryddig! Vi er spente på å se hvordan dette utvikler seg. 
Samarbeid er viktig i denne konkurransen og dette ser vi barna er flinke til. 

 

Miljøgruppe og teater 
Som noen av dere har fått med dere har vi noe som heter miljøgruppa på FRIO (Miljøpatruljen), 
dette har vært et tilbud for 2.-4. trinn frem til nå. I vårhalvåret skal også førsteklassingene få 

mulighet til å bli med! Dette er en fin mulighet for barna til å lære med om miljøet og hvordan vi kan 
bevare kloden vår. Dette vil være på onsdagene med Fanny og Friederike og de har morsomme 

aktiviteter som dreier seg om miljø og gjenbruk. Tilslutt vil vi nevne at Erlend har laget et 
dukketeater sammen med barna hvor de hadde en forestilling siste dag før juleferien. Her må de lage 

dukker og bakgrunner for å så lage en forestilling. Dette er utrolig morsomt og lærerikt for barna. 
Han er nå i gang med en ny gruppe barn og lager et nytt teater, og vi gleder oss til å se resultatet!  

 
Takk, 

Vi vil takke dere for at dere er så gode til å gi oss tilbakemeldinger og beskjeder når det er noe. 
Deres tilbakemeldinger er viktige for oss for å vite om barna deres får det de trenger på Lille-FRIO. 

Vi gleder oss til et nytt år med et godt samarbeid! 
 

Ha en fantastisk helg! 

 
Alle oss på Lille-FRIO �   

  

Kontaktinformasjon Kristina:   
Tlf:47621139  

Epost: krola011@osloskolen.no  
 
 

 
 

 
 
 

 


