
Hei kjære FRIO-barn og foresatte! 

Dette har vært en rar uke for oss alle sammen. Vi håper likevel at dere har det fint og er i god 

form! Skolen og FRIO har stort sett vært stengt, unntatt for noen få barn med foreldre som ikke 

har mulighet til å jobbe hjemmefra. Vi tenkte derfor å gi dere en liten oppdatering på hvordan 

dagene har vært på FRIO den siste uken.  

Erlend har vært på morgen-FRIO hele uken og fortsetter selvfølgelig 

å sette ut flagget de dagene en av barna har bursdag. Erlend er 

FRIOs bursdagssjef, så om dere har hatt bursdag denne uken kan 

dere være sikre på at FRIO har flagget for dere. Gratulerer med 

dagen forresten! 

Barna som har vært på skolen denne 

uken har fått undervisning av en 

lærerne fra sitt trinn, men ellers har 

skolen vært ganske tom. Det er en fra 

renholdspersonalet til stede som 

vasker og vasker hele dagen. Grace og 

Bjørn er på kontoret innimellom, og 

det er alltid en fra ledelsen til stede. Friederike er på kontoret hver 

dag i FRIO-tiden for å passe på at alt på FRIO går som det skal (Og for 

å ta bilder til dere�) 

Vaktmesteren Ilyas er på skolen for å fikse ting som har blitt ødelagt, 

rydde og passe på at alle dørene er låst. Og vet dere hva – skolegården ble feid denne uken! Det 

har skjedd veldig tidlig i år og det betyr at dere får en superfin skolegård uten en smule grus når 

dere kommer tilbake! I går tok han ut løvblåseren for å ta vekk den siste grusen fra fotballbanen 

og resten av skolegården. Han hilser og sier at dere kan glede dere til den flotte, rene skolegården. 

Hans synes det er veldig tomt uten dere!  

 

Når skoledagen er over, kommer barna over til Lille-FRIO. 

Det er der vi har åpnet denne uken. Vi har hentet noen 

spill fra Store- og Midi-FRIO for at også de litt eldre barna 

skal føle seg hjemme der. Hver dag kommer to voksne fra 

FRIO for å være med barna. Vi har tatt ut bilene, noe som 

vi vanligvis kun får gjort på ferie-FRIO, men siden det er så 

få barn går det helt fint denne uken. Friederike har 

snakket med noen av barna og spurt hvordan de syntes 

uken har vært. De svarte at det var litt mer jobbing på skolen siden det er så få barn sammen med 

en lærer. De likte at de fikk være på Ipad (20 min på FRIO hver dag) og at bilene ble tatt ut. Men 

det alle sa var at de savner dere! Og det gjør vi også – hva er FRIO uten alle dere?  

De voksne som ikke er på FRIO jobber hjemme, som dere også gjør � De jobber med å lage 

hjemme-FRIO for dere! Hjemme-FRIO har startet og på hjemmesiden kan dere se 

matlagningsvideoer, dansevideoer, konkurranser og mye annet moro som dere kan gjøre hjemme 

når dere er ferdig på hjemmeskolen. Ellen har laget Ellens hjemmebakeri på video og der kan dere 



lage både pannekaker og ostekjeks. Erlend har lest “Katten Jaum” for dere, så da er det bare å 

kose seg med en morsom lydbok. Emilie har delt danser fra musikalkurset som dere kan øve på. Vi 

har også samlet lenker til aktiviteter, startet konkurranser og delt flere FRIO-aktiviteter som dere 

kan gjøre hjemme! Denne siden oppdaterer vi så ofte vi kan, så følg med!  

Dere finner HjemmeFRIO her: https://ila.osloskolen.no/aktivitetsskolen/Aktuelt/hjemmefrio-for-

alle-vare-friobarna/ 

Masse hilsen og en digital klem fra oss alle på FRIO! 

 

 


