
Fritids Kobran veckobrev v.50
Info veckan som varit...
I måndags såg vi på filmen ”Atlantis” tillsammans. Att se på film kan vara en inspiration till den fria leken 
och ger möjlighet till avkoppling och rekreation.
Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna
rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.

( Lgr 11 Skolverket 2016, 4:e kap 
s.22)
I tisdags var det kör där eleverna övade på sånger inför ”Öppet hus” och inför fredagsshowen som var i 
fredags där de uppträdde. 
Utomhus lekte några elever ”Hela havet stormar” som en pedagog ledde. 

Under onsdagen var vi ute och lekte på fotbollsplanen. Vi hade också genrep med de elever som skulle 
uppträda på fredagsshowen. Den elev som blivit framlottad att vara konferencier var också med på genrepet 
och övade hur hen kunde presentera de olika numren.

När det blev torsdag var det dags för vårt ”Öppet hus” där man kunde få se vad eleverna har jobbat med 
under hösten i klassrummen. Vi hade även workshop inne i skapandeverkstaden, bildspel med bilder från 
hösten, spelhåla med sällskapsspel, uppträdanden med julsånger samt fika och korv att handla. Vi vill tacka 
er för att ni kom och tog del av detta tillsammans med oss.

Under fredagseftermiddagen var det dags för årets sista fredagsshow där det var 12 olika nummer som 
presenterades med sång, olika typer av dans, teater, gitarr improvisation m.m. Publiken gjorde ett jättebra 
jobb då de var uppskattande med applåder och jubel. Konferenciern var tydlig i presentationerna och gjorde 
också ett kanon jobb!
Den här veckan
Mån - Utelek ”Röda lyktan stopp” kl.14.30-15.30
Julpyssel
Utelek Kobrangården

Tis - Skogsgrupp kl.14.00-15.00
Schack kl.15.00-16.00
Julpyssel
Utelek Kobrangården

Ons - 2B smultron utflykt Bulten kl.14.00-16.00
Yoga kl.14.15-15.00
Julpyssel
Utelek fotbollsplan 

Tors - ”Fritids utan gränser” kl.14.30-15.30
Julpyssel
Utelek Kobrangården

Fre - Juldisco kl.14.30-15.15
Till juldiscot får man ta med utklädningskläder med jultema. Ej masker. Dessa får ligga i ryggsäcken 
framtills fritids börjar. 
Julpyssel
Utelek Kobrangården
Veckans utmaning - Häng upp dina kläder och ställ dina skor på sin plats. 

Mån 17/12
Denna måndag går vi till Bio Tellus och ser på julfilmen ”Grinchen” (den ej animerade). Skriv in i 
schoolsoft om ditt barn ska hämtas på plats kl.16.00. Annars följer ditt barn med till Kobran igen. Vi är på 
plats kl.16.30. Om ditt barn inte vill se filmen, så får ni maila oss så ordnar vi att ditt barn får vara på 
annan avdelning den eftermiddag. 

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


