
  Månedsbrev grønnstua desember 2022   

Uke Måndenstema:  Ukas tegn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

49  Måned: Desember 
Årstid: Vinter  
Jul – Juletre, pynt og gave 

Jultre 

 
 

Jobbing 
Juleavslutning for elever og 

foresatte kl. 14-15:30 i 
gymsalen 

 

 

Musikktime og 
jobbing 

 

Lage pepperkaker 
 

 
 

Kunst og håndverk 

Gymtime og jobbing 

 

 

Julebingo, jobbing og 
fredagsdisco 

 

 

50 Måned: Desember 
Årstid: Vinter 
Jul – Juletre, pynt og gave 

Pynt 

 
 

 
 

Jobbing  

Lucia feiring 

 

Vi lager lussekatter 

 
 

Kunst og håndverk 

51 Måned: Desember  
Årstid: Vinter 
Jul – Juletre, pynt og gave 

Gave 

 

 
 

Jobbing  

Musikktime, jobbing 
og rydde 

klasserommene 

 

Juleavslutning for 
klassen. Vi har pølsefest 

og ser på julefilm.  

 
 

Juleferie/ 
Heldags-AKS 
22. desember 

Juleferie/ 
Heldags-AKS 
23. desember 



 

Informasjon til foresatte grønnstua 

Lenker til ukas tegn for desember:  

Jultre: https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#banken 

Pynt: https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#banken 

Gave: https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#banken 

 

Tilbakeblikk på november 

I november har vi hatt vennskap som månedstema. Da har vi jobbet med å bygge gode relasjoner til hverandre og legge grunnlag for gode vennskap til 

medelever. Vi har dessuten fortsatt med ukentlige aktiviteter og felles undervisning i mange fag.  

Videre har vi malt fine høstfarger i kunst og håndverk, hatt musikktime med dans og allsang, og i gymtimene har vi jobbet videre med sirkeltrening. I faget 

mat og helse har vi etablert små grupper som har laget ulike matretter som taco, spagetti med kjøttdeig samt ostesmørbrød.  

Vi startet opp det hele med morgensamling i klassen, og de fleste har deltatt hver morgen denne måneden. Samlinger som dette innebærer prat om temaer 

som hvilken dag det er, været, måneden, og hvem som er på skolen, foruten litt felles undervisning. Målet vil være å fortsette arbeidet med å få alle til å 

delta mer i disse morgensamlingene. Dette for å stadig utvikle relasjonene ytterligere og oppnå en fin og berikende felles undervisning.  

 

 

 

https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#banken
https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#banken
https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#banken


Hva skjer i desember 

Vi har nå kommet til den siste måneden av året, og tre ukers skoletid gjenstår. I desember vil vi ha fortsette med morgensamlingene, og de vil inneholde 

julekalender, sang om julen og jobbeoppgaver.  

Det vil være felles juleavslutning for hele autismeavdelingen mandag 5. desember klokken 14:00-15:30 i den store gymsalen vår. Det er kun matservering i 

gymsalen. Vi går tilbake til klasserommet for kos, hygge og bildefremvisning       Det er koselig å se at så mange ønsker å delta, og vi gleder oss veldig til å 

treffe dere.   

Videre vil vi feire Lucia tirsdag 13. desember, og vi har planer om å lage lussekatter i faget mat og helse. I kunst og håndverk vil det hver onsdag finne sted et 

juleverksted, og der skal vi lage diverse julepynt, julekort og nisser. Vi sender julepynten hjem med elevene, så sjekk alt det flotte de har laget som da følger 

med i sekkene.  

Vi savner litt skift til elevene. Det er derfor fint om dere sende med dette, og som vi kan ha på skolen. Både utebukse, god jakke, lue, votter og varme sko må 

være på plass. Meldingsbøkene er av til savnet i sekken. Ligger den hjemme, ber vi pent om å gi beskjed til ditt barns nærmeste lærer.  

Det er planlagt flere fellesundervisninger på tvers av klassen, og vi skal avslutte måneden med juleavslutning for klassen onsdag 21. desember. Da er det 

duket for pølsefest, brus og julefilm      . 

Nye miljøarbeidere for grønnstua 

Vi er så heldige å få to nye miljøarbeidere til klassen. De skal begge jobbe 100 % på grønnstua. Vi ønsker Daniel og Erling velkommen til oss! 

Med vennlig hilsen fra 

Lærere: Kjell Olav, Bård og Celina 

Miljøarbeidere: Daniel, Erling, Carolina, Shukri, Mohammed, Rahim og Jeanett 



 

Med ønske om en fin desembermåned, og riktig god jul og godt nyttår til alle! 

 

 

 


