
Fritids Kobran veckobrev v.48
Info veckan som varit...
I måndags och onsdags övade kören minimusikalen ”Lejonkungen” där eleverna denna gången övade 
replikerna utantill, vilket gick mycket bra. Eleverna började också att rita och måla kulisser till musikalen 
som ska vara med vid uppträdandet.
I skapande har eleverna hela veckan skapat halsband av trä kopplat till temat Forntiden med runskrift på. 
Många elever tycker att det är lustfyllt att få fila, slipa och att bränna med brännpenna på träet. På 
fritidshemmet ska eleverna ges möjlighet att i skapande och estetiska uttrycksformer använda olika material, 
redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

                         (Lgr 11, Skolverket rev 2016, kap 4, s.26)

Vi startade igång att ha mellanmålsvärdar förra veckan där fyra elever varje vecka hjälper till att duka fram,
breda mackor och bära ut muggar m.m. På fredagen får de eleverna ha ett lyxigt mellanmål inomhus endast 
de fyra tillsammans, som lön för jobbet de gjort under veckan. Detta blir en träning i att ta ansvar för det 
uppdrag man har anmält sig till och att få prova på hur det är att jobba. 

Under tisdagen var det utelek på fotbollsplanen. 

I onsdags var det fotbollslek där eleverna erbjöds att få träna med fotbollen på olika sätt utan att spela match.
Det var en lite grupp av elever som deltog, så vi pedagoger ska förklara mer vad vi gör under den aktiviteten 
inför nästa gång och hoppas på att fler deltar. Då denna aktivitet tagits upp som önskemål från flera elever 
vid tidigare tillfälle.

På torsdagen var 3C på utflykt till skogen där de lekte krig till att börja med, men efter en stund började de 
att leka i kojan och lekte att de levde på Forntiden. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att 
bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. 

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

Samma eftermiddag övade 3B in en dans som alla elever på Kobran ska vara med i och visa på 
julavslutningen. 3A och 3C kommer att öva den kommande veckan på lektionstid.
3A hade då utelek på Kobrangården.

På fredagen var det filmfredag där eleverna röstat fram filmen ”Asterix - Gudarnas hemvist” under veckan. 
Eleverna bjöds på popcorn och vi hade ett lugnt avslut på veckan tillsammans.  

Info den kommande veckan v.48
Mån 25/11 - Kör aulan kl.14.30-15.15 
Skapande Forntiden kl.14.45-16.00
Kobrangården utelek

Tis 26/11 - Kör aulan kl.14.30-15.15
APT fritids stänger kl.15.45
Schack kl.16.00-17.00
Fotbollsplanen och matsalsgården utelek

Ons 27/11 - Skogsgruppen kl.14.00-15.45
Kobrangården utelek

Tors 28/11 - Genrep fredagsshow kl.14.30-16.00 
Skapande Forntiden kl.15.00-16.00
Fotbollsplanen utelek

Fre 29/11 - Fredagsshow kl.14.30-15.15 
Kobrangården utelek
Veckans utmaning - Var en hjälpsam kompis
Övrigt: Gå in och anmäl ditt barns närvaro för jullovet på schoolsoft. Om ni inte 
anmäler något, så antas ditt barn vara ledigt. 

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


