
FRIO-BREV   
    

Hei alle førsteklasse-foreldre,   
God fredag! Nå kommer det faste brevet med oppdateringer fra hva som har skjedd og kommer til å 

skje på Lille-FRIO. Vi koser oss med spill, aktiviteter og baking hver uke, og har alltid noe annet 
morsomt i ermet når ALT er kjedelig � 

 

Kongedømmene på Lille-FRIO 

Kongedømmekronkurransen er i full gang, og barna er flinke til å holde det ryddig i kongedømmene 
sine. Det vil si at konkurransen er intenst! Foreløpig har flammedragen og ulehylet vunnet en halvtime 

i gymsalen med Simon. I dag var det løvebrølet som stakk av med seieren! Vi gratulerer! Barna 
imponerer med samarbeid om rydding og er flinke på å minne hverandre på at sekken må henge på 

plassen og skoene må stå pent på plass under hyllene. 
 

Sanseuke 
Denne uken har vært den kjente sanseuken på Lille-FRIO. Dette er en uke der vi har fokus på sansene 

med elevene. Vi har jobbet med følesansen hos Fanny, der vi har jobbet med leire og laget skåler. 
Ellen og 4.trinnsjenter hadde smakstest hvor alle som ville fikk smake på surt, søtt, salt, bittert og 
umami. Her var det mye latter over morsomme ansikter som reagerte på sitron. 4. klasse hadde også 
ansvar for luktesans, her lukta vi på tennisballer, kanel og mye annet morsomt! Høresansen ble testet 

med dansestopp i gymsal, og synssansen ble testet med kims-lek. Dette har vært en veldig morsom 
uke der barna har lært mye om sansene sine! Vi fant ikke noen som hadde den sjette sans da Ila 

spøkelse fremdeles er uoppdaget!  

 
Krysselister, 

I den siste tiden har det vært litt dårlig med kryss på barna som blir hentet før vi tar ut 
krysselistene. Dette blir en stor jobb for oss å sjekke hvilke barn som er allerede hentet. Det er 

veldig viktig at dere krysser ut barna deres da ved tilfelle brann må vi ha oppdaterte lister når vi tar 
opprop i skolegården. Tusen takk på forhånd!  

 
Ha en fantastisk helg! 

 
Alle oss på Lille-FRIO �   

  

Kontaktinformasjon Kristina:   
Tlf:47621139  

Epost: krola011@osloskolen.no  
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