
Fritidshemmet Luren V. 36
Hur har veckan varit
Hej o välkomna till ett nytt och spännande läsår. Det är så roligt att vara igång och få träffa alla barn
igen. Det har varit full fart hela veckan och barnen har börjat komma in i lite nya rutiner efter 
sommarlovet. Bland annat har vi börjat med att barnen själva ska strecka i sig på närvarolistan och 
ringa in sig när de går hem.  På listan kan de även skriva om det är någon annan som hämtar eller 
om de går hem själva och vilken tid. De tar detta ansvar på allvar och är jätteduktiga på det. 
Mobiltelefoner ska barnen lämna in till oss när de kommer och får tillbaka dem när de går hem. 
Sedan har barnen fått mycket tid till att leka och vara med sina kompisar.

Veckan som kommer
Nästa vecka kommer vi börja så smått med lite olika aktiviter på fritids. Bland annat kommer vi gå 
på utflykt med tomtarna på onsdag. Vi kommer gå till Kristallparken och beräknar vara tillbaka     
ca 15.45. 
På tisdag kör vi Just dance för alla som vill vara med och på fredag har vi mysmellis och 
välkomstdisco.
Mysmellis är att barnen i olika grupper på 9 barn får göra sitt eget mellis tillsammans med en 
pedagog. Målsättningen är att barnen ska kunna lära sig göra ett enklet mellis hemma med det som 
finns i kylskåpet. I slutet på läsåret kommer alla få hem ett kompendium med recept på olika 
mellanmål.

Allmän information
Barnen har med sig lite papper hem med vistelsetider och intyg på att barnen får gå hem själva. 
Dessa papper ska tillbaka till fritids så fort som möjligt.
Tisdagen den 1/9 är det APT och då stänger fritids kl 16.00.
Onsdagen den 2/9 är ni välkomna på föräldramöte kl 18-20 och vi kommer vara i aulan.

Schema veckan:

Måndag
Utelek
Tisdag
Utelek
Just Dance
APT Fritids stänger 16.00
Onsdag
Utflykt för Tomtar
Innelek för Troll
Torsdag
Utelek Kobrangården

Fredag
Mysmellis
Välkomstdisco

Vi önskar er en trevlig vecka.
Hälsningar
Lina, Emma, Bettan, Joakim och Maria


