
Fritids Kobran veckobrev v.47

Info veckan som varit
I måndags var vi på utflykt till Amfiteatern med blåbären och lekte. Barnen tyckte det var 
spännande att utforska isen som fanns på marken och lekte även i skogen. 
Vi strävar mot att alla elever ska ”visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 
vidare perspektiv” ( Allmänna råd för fritidshem s.57. Skolverket 2014). 
Så när vi är på utflykter i närområdet så samtalar vi mycket med eleverna om Allemans rätten, 
hållbar utveckling och hur vi beter oss i naturen.

Smultronen var på fotbollsplanen och lekte ”Hinken och trasan” samt spelade fotboll och frilek.

Varje eftermiddag under denna vecka har eleverna fått högläsning i olika gruppsammansättningar. 
Då det har varit den nationella barnboksveckan har eleverna skrivit sagor och lyssnat på olika sagor 
på förmiddagarna, så har vi då fortsatt med högläsning och boksamtal på fritids. 

I torsdags hade vi kör där vi sjöng sånger som vi ska sjunga på julavslutningen och en önskad sång 
av eleverna som är ”Vattenmoln” där sångens text handlar om vattnets kretslopp, vilket pratade 
endel om. Detta då vi gestaltar sångernas texter med kroppen, för att man lättare ska kunna lära sig 
texter och för att veta vad det är man sjunger om. 

1B smultron var och besökte Bultens fritids där vi lekte både inomhus och utomhus tillsammans. 
Syftet med att hälsa på detta fritids är för att alla eleverna ska få kännedom om vart deras 
klasskamrater som går på Bulten vistas på eftermiddagarna. Och våra Kobranelever får mer tid att 
leka tillsammans med dem och för att skapa en vi-känsla på hela avdelningen med alla klassernas 
elever. 

Nästa vecka v.47

Mån 
Smultron utflykt kl.14.00-15.45
Blåbär fotbollsplanen kl.14.00-15.45

Tis
Schack kl.14.00-14.50
APT fritids stänger kl.15.45

Ons
Högläsning 1b smultron kl.14.30-15.00

Tors
Kör kl.14.00-14.30
Bulten utflykt 1b Blåbär kl.14.30-16.00

Fre
Just dance kl.14.30-15.15

Veckans utmaning
Ställa sina skor på sin hylla och hänga upp sin jacka och byxa. 

Ha en trevlig helg! / Ann-Sofie, Mia, Cicki, Gabriella, Chimo och Elias. 


