
Fritids Kobran veckobrev v.11
Info veckan som varit...
I måndags var det skridskoutflykt för blåbär och på plats fick våra elever spela bandy tillsammans 
med andra elever som också var på plats, vilket de tyckte var kul. 
Smultronen var då kvar och hade ute och innelek på Kobran.

Under tisdagen var högläsning med den gruppen som valt det där de fortsatte att läsa ur bokserien 
”Häxfolket”. 

I onsdags var det dags för ”Fritids utan gränser” igen med nya aktiviteter att välja på. Hela 
lågstadiet förutom Mikrofonen deltar och alla elever har då fått välja den aktivitet de vill delta i. 
Detta kan vara Pärlplatteskapande, Högläsning, Kahoot, Skapa musik i garageband, Hoppa hopprep 
samt olika utelekar eller frilek ute tillsammans. Vid alla aktiviteter är det elever från olika 
avdelningar tillsammans och det kan vara att våra elever är på en annan avdelning med en annan 
pedagog. Syftet med detta är att eleverna lär känna varandra över avdelningsgränserna och lär 
känna pedagoger på andra avdelningar. Detta ska leda till större trygghet på skolan för eleverna. 

Vid torsdagseftermiddagen bakade en lite grupp scones och skogsgruppen var till skogen och 
byggde upp sin koja. 

I fredags hade vi Kahoot som är en frågesport med fyra svarsalternativ som görs på Ipads. Detta är 
mycket uppskattat i vår elevgrupp och ca 50-60 elever deltog i denna aktivitet. Frågorna som 
ställdes handlade om ämnen de jobbat med under skoltid som dinosaurier, hälften och dubbelt i 
matematik, frågor gällande sagoskrivande m.m. 
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, kap 4, s.24) 

Info denna vecka v.11
Mån - Frilek inne och ute Kobran

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

Ons - ”Fritids utan gränser” kl.14.30-15.30 - Lista på vilken aktivitet och vilken avdelning ditt 
barn är på står vid vår tavla i hallen. 
Utelek Kobrangården till kl.14.30
Utelek Matsalsgården/Fotbollsplan kl.14.30-15.30 ( om man valt det under ”Fritids utan gränser”)

Tors - Rekvisitagruppen Mello kl.14.00-15.30
Genrep Kobrans Mello kl.14.30-16.00
Utelek Fotbollsplan

Fre - Kobrans Mello kl.14.30-15.30

Skapande - Under hela veckan kan man skapa dinosaurier av lera
Veckans utmaning - Låt alla vara med och leka.

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


