
 

Månedsbrev 3. klasse 

Mars 
 

 

Jaja, så det ble det ny periode med rød sone for 

oss på AKS. Vi har jo vært gjennom dette før, så 

nå begynner det å bli en rutine med hva som er 

lov og ikke. Vi kan jo begynne med litt info om 

hvordan en vanlig dag er for barna når det er 

rødt nivå. Som dere sikkert vet, er 3. klasse delt 

inn i 5 grupper. Alle grupper har et rom og et 

uteområde de kan bevege seg fritt. For vår del 

er det klasserom og AKS som benyttes og blir 

rullert på i løpet av en uke. For eksempel har alle 

grupper en dag inne på hovedrommet på AKS 

per uke og det er da den gruppa har mulighet til 

å bake og sånne ting. Ellers er det opp til hver 

kohort hva man ønsker å bruke dagene til. Her 

ser vi faktisk ganske store variasjoner og det 

synes jeg er morsomt å se. Vi har en gruppe som 

går turer og er mye ute, mens en annen gjerne trives bedre med å sitte inne og spille 

litt spill osv. I min kohort (Jonas) har 3-4 jenter hatt daglige forestillinger som de har 

satt sammen i løpet av 15-20 minutter. Med andre ord er det store variasjoner, så hvis 

dette fortsetter langt ut i april skal jeg prøve å komme en liten rapport fra hver 

gruppe på neste månedsbrev.   

Siste dagen før påskeferien ble brukt til pizza og film, pluss litt godteri. Dette var 

naturlig nok svært populært, men også veldig fortjent. Nå får vi se etter påske hvor 

lenge dette varer, men alt foreløpig tyder på at det vil pågå en stund til. Normalt 

sett hadde jeg tenkt at det var veldig kjipt, 

men måten barna håndterer dette på gjør 

at jeg føler meg helt trygg på at dette går 

helt fint. Jeg ønsker alle en god påske og 

gleder meg til å se alle igjen tirsdag 6. april.  

  

Hilsen Jonas og resten av de ansatte på 3. 

trinn.    

 


