
Fritids Kobrans veckobrev v.17

Info veckan som varit...
Under denna vecka har eleverna haft längre utevistelse på eftermiddagarna, då vädret är varmare 
och eleverna har ett stort behov av att röra på sig och att vara ute.

I högläsningsgruppen har de denna vecka läst ut ”Kapten Kalsong” boken och de hade då ett samtal 
om bokens budskap. Där budskapet var att vara en bra vän och hur man är det. 

I onsdags hade vi vårt första tillfälle av ”Fritids utan gränser” som är ett samarbete mellan alla 
fritidshem på lågstadiet. Eleverna för göra ett val av lek/aktivitet som erbjuds utomhus. Syftet med 
detta är att eleverna ska lära känna varandra över avdelningsgränserna via lek och att eleverna ska 
få möjlighet att lära känna pedagoger på de andra avdelningarna. Allt detta hoppas vi kommer att 
leda till tryggare elever på skolan, då man känner fler barn och vuxna. 
Dessa eftermiddagar kommer nu att vara två onsdagar till framöver och sedan fortsätter vi till 
hösten med detta samarbete igen. 

Under denna vecka har vi börjat att skapa i betong där eleverna får göra mönster i mosaik. Dessa 
kommer att säljas på basaren där alla intäkter kommer att skänkas till WWF.

Igår var 1A blåbär till biblioteket vid Telefonplan där de fick lyssna på högläsning av bibliotekarie. 
De fick även kännedom om att man kan låna digitala böcker via en biblioteksapp. 

De elever som är med i ”Stop motion” gruppen har under denna veckan fortsatt att göra filmer och 
de utvecklar sina filmer från vecka till vecka. De samarbetar i olika konstellationer och lägger till 
specialeffekter och upptäcker hur appen fungerar. 

Idag har eleverna fått gå tipspromenad där frågorna har handlat om olika saker som de har lärt sig 
under skoltid och om fritids. 

Nästa vecka 17
Mån - Smultron utflykt Älvsjöskogen kl.13.20-15.30 
Blåbär inne och utelek 
1B blåbär betongskapande kl.14.30-16.00

Tis - Kör kl.13.15-14.00
Schack kl.14.00-14.50

Ons - ”Fritids utan gränser” kl.14.30-15.30 

Tors - ”Stop motion” kl.14.00-15.00
1C blåbär utflykt bibliotek Telefonplan kl.14.00-15.00

Fre - Fritids hela dagen. Vid närvaro lämna senast kl.8.30.
Utflykt Drakensbergsparken kl.8.30-11.00
Filmfredag på eftermiddagen.

Veckans utmaning - Hänga upp sina ytterkläder på krokar eller på bänk och ställa sina skor 
tillsammans. 

Trevlig helg!! / Elias, Gabriella, Cicki, Mia, Chimo & Ann-Sofie


