
Fritids Kobran veckobrev v.7
Info veckan som varit...
I måndags så var det mycket snö och eleverna ville vara på både gårdarna utomhus och leka i snön samt åka 
madrass, så det blev mycket utelek den eftermiddagen.

I tisdags var det yoga och det var en grupp om ca 20 elever som deltog, där de gjorde ett pass på 30min med 
avslappning. Så det finns ett stort intresse för denna aktivitet i vår elevgrupp.
Det var även biljard för de elever som ville prova på det.

Under onsdagseftermiddagen bakade en grupp om 6 elever rågbröd, som de sedan åt tillsammans. De 
jobbade då två och två och dessa grupper väljer vi pedagoger ut utifrån vilka elever vi tänker kan samarbeta 
bra ihop. Syftet är att de ska öva sin matematiska förmåga i att lära sig mer om olika mått samt att kunna 
följa ett recept/instruktion. Det är också att det ska kunna leda till nya konstellationer i elevgruppen, som kan
leda till att man upptäcker nya kompisar men inte lekt så mycket med tidigare. 
Vi hade också Kobranråd som är ett möte där elever får uttrycka vad de tycker om verksamheten. Vad som 
behövs ändras, köpas in och också vad de tycker är bra. Denna gång uttryckte de bland annat att de önskar att
vi har Fredagsshower oftare, fler färgpennor, limstift och att de till våren vill ha en fotbollsturnering på 
Kobran m.m.
Vi återkopplar alltid tillbaka till eleverna vad som är möjligt att genomföra och när det kommer att ske.

I torsdags var vi på skridskoutflykt till Zinkensdamm med smultronen och eleverna var mycket positiva 
till att få åka. Det var glad stämning hela utflykten igenom och alla elever åkte och hjälpte varandra på isen 
om så behövdes. 
Blåbären var kvar på Kobran och hade både ute och innelek. 

Under fredagseftermiddagen var det Leksaksdag och vi var både ute och inne och lekte. 

Info denna veckan v.7
Mån - Utflykt Blåbär skridskor Zinkensdamm kl.13.30-15.30
Smultron inne och utelek Kobran. 

Tis 
Kör kl.14.00-14.30
Legobygge kl.15.00-16.30
Schack kl.15.00-16.00
Utelek Kobrangården

Ons 
Bakning liten grupp kl.14.15-15.00
Högläsning kl.14.30-15.15
Utelek Kobrangården

Tors
Skogsgruppen kl.14.30-16.00
Fotbollsplan utelek

Fre
Filmfredag kl.14.30 -16.00 
Utelek Kobrangården

Skapande hela veckan - ”Alla hjärtans dag” tema
Veckans utmaning - Vara rädd om våra saker. Lägg tillbaka det du plockat fram. 

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


