
Fritids Kobran veckobrev v.42
Info veckan som varit...
I måndags provade hela 2C yoga och avslappning. Vi hade en stund efteråt där vi också pratade om 
hur denna träningsform och avslappning påverkar kroppen och hälsan.
Fritidshemmets verksamhet ska lära ut om ”balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och
fysiska välbefinnandet.” 

                      (Lgr 11, Skolverket rev. 2016, kap 4, s.27)

I tisdags hade 2B blåbär ”Videostar” där de skapade musikvideos på Ipads tillsammans. De får då 
träna på att samarbeta och att skapa och uttrycka sig estetiskt med hjälp av IKT. 
Skogsgruppen var till skogen och lekte vid sin koja, som de byggt tidigare, och åt mellanmål. 

Under onsdagen var smultronen på utflykt till Lurparken och lekte. Vi åt mellanmål på plats och de 
hade mycket kul i parken. Alla elever var aktiva i olika lekar hela tiden som vi var där och var 
positiva till utflyktsmålet. 
Blåbären var då kvar på Kobran och lekte både inomhus och utomhus och pingis erbjöds för de som
ville spela. 

I torsdags var vi på fotbollsplanen och lekte på eftermiddagen och inomhus spelade många elever 
sällskapspel med varandra.

Fredagsaktiviteten förra veckan var ”Just dance” där nästan alla elever deltog och många önskade 
låtar som spelades och det dansades till. 
Denna aktivitet skapar gemenskap i gruppen genom rörelse. Elevernas fokus blir att titta på 
projektorväggen där koreografin visas och därav vågar och vill fler dansa och röra på sig. 
Skapande aktivitet under hela veckan har varit garnbollar och återbruk i verkstan´.

Denna vecka v.42
Mån - ”Videostar” 2A blåbär kl.14.30-15.00.
Lekar ”Burken” och ”Hela havet stormar” kl.14.00-15.30.
Utelek Kobrangården

Tis - Högläsning kl.14.15-15.00
Schack kl.15.00-16.00
Utelek Kobrangården

Ons - Kör kl.13.15-14.00
Utflykt Amfiteatern Blåbär kl.14.00-15.30 
Smultron på Kobran inne- och utelek samt pingis

Tors - Kobranråd liten grupp kl.14.15-15.00
Genrep i discorummet kl.15.00-16.00
Utelek Fotbollsplanen

Fre - Fredagsshow kl.14.30-15.15
Utelek Kobrangården
Skapande under veckan kommer att vara tryck med löv.
Veckans utmaning: Städa efter sig både ute och inne. 

Övrig info: Vi vill tacka er föräldrar för att så många inför detta lov har fyllt i närvaro/frånvaro på 
Schoolsoft i god tid. Tack!! Det underlättar vår planering inför lovet och beställning av mat.

         
         Ha en fortsatt trevlig vecka! / Ann-Sofie, Mia, Chimo, Ida, Elias och Cicki


