
Fritids Kobrans veckobrev v.24
Info veckan som varit...
Denna måndag fick de elever som ville gå på utflykt till skogen och det blev en grupp om ca 10 elever som 
följde med. De andra eleverna hade frilek utomhus på Kobrangården där de spelade sällskapsspel, gjorde 
armband/halsband eller skapade små figurer av pärlor, frilek och spelade bandy och fotboll. 
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad 
ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen 
och initiativ.

(Lgr 11, Skolverket rev. 2016, 4:e kap, s.24).

I tisdags hade vi det sista körtillfället för terminen. Vi övade inför skolavslutningen och utvärderade året som
gått. Eleverna uttryckte att de har tyckt att uppvärmningarna har varit roliga och att sångerna vi har sjungit 
har varit sångerna de har tyckt om. Inför nästa läsår vill de fortsätta att ha kör och vill då att en artist/musiker
ska komma och besöka kören, som de kan få intervjua. De önskar också att de själva får lära ut sånger i 
kören till de andra eleverna. Mycket kul och lärorikt för oss pedagoger att få ta del av deras tankar och detta 
kommer vi att sikta mot att göra i år 2. Om någon av er föräldrar skulle vilja besöka kören och dela med er 
av era erfarenheter, så tar vi tacksamt emot det. Maila oss om intresse finns!
I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och 
omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och 
tilltro till sin egen förmåga. 

           (Lgr 11, Skolverket rev. 2016, 4:e kap, s.24).

I torsdags hade vi frilek inomhus, utomhus och var även på fotbollsplanen och lekte.

I fredags hade vi pedagogledda lekar ute på Kobrangården. De elever som ville fick delta i leken ”General 
och spion” som är en lek där strategi tränas. Sedan lekte vi även ”Burken” som är en kurragömmalek.
Många elever deltog och var uppskattat av eleverna. 
Sedan ordnade vi ett utedisco ute på gården, där vi hyllade alla elever genom att de fick en varsin applåd av 
de andra eleverna när de fick komma fram till oss och få popcorn.
Sedan åts det popcorn och dracks ”Discodryck” (saft) när vi lekte ”Hela havet stormar” där man kan ställa 
sig i en rockring när vi musiken stoppar. De fick även dansa limbo, dansstopp och leka ”Följa John”.
Var en mycket trevlig eftermiddag där gemenskap var ledordet och schysst stämning rakt igenom!

Nästa vecka 24

Mån - Blåbär utflykt Kristallparken kl.12.30-15.30
Smultron inne och utelek på Kobran

Tis - Skolavslutning
Sommarlovsfritids för de som är anmälda.

Ons - Sommarlovsfritids

Tors - Sommarlovsfritids

Fre - Stängt

Töm era barns hyllor på allt som nu finns där såsom extrakläder, regnkläder m.m. Om ert barn ska vara här 
på sommarlovsfritids behöver ni endast ha badkläder, handduk och vattenflaska på hyllan framtill semestern.
Detta då städarna och vi ska kunna städa inför hösten.

Vi vill tack för ett fint läsår tillsammans med era barn 
och önskar er alla en mycket härlig sommar!

Ann-Sofie, Chimo, Mia, Elias, Cicki och Gabriella.


