
Fritids Kobran veckobrev v.4
Info veckan som varit...
I måndags introducerade vi en ny lek som vi kallar ”Quidditch” som en lek/tävling också kallas från filmerna 
Harry Potter. Detta då vi vet att det finns ett stort intresse i elevgruppen till dessa filmer/böcker. Denna lek är en 
samarbetslek med kvastar. ...undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 
erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya 
upptäckter.   (Lgr 11, Skolverket rev.2016, 4:e kap, s.24)

Under hela veckan har eleverna fortsatt att hoppa både långhopprep och andra hopprep. Eleverna har också 
spelat king och spelat bandy utomhus.
Inomhus har eleverna gjort egna låtar i ”Garageband” på Ipads, pärlat pärlplattor, spelat spel, byggt med lego, 
lekt med leklådor samt skapat av skräp. 

Under tisdagen var eleverna på fotbollsplanen och lekte samt hade innelek.

I onsdags var det kör där eleverna tillsammans med pedagog utvärderade den föregående terminen kopplat till 
målen för aktiviteten. Pedagogen sammanställde deras tankar kring om målen var uppnådda hur vi skulle jobba 
vidare i kören under denna termin. Kören tittade också på den inspelade filmen av minimusikalen ”Lejonkungen” 
som kören uppträdde med i december. Detta är några av de mål eleverna utvärderade:
Samtala om olika typer av texter. Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. 
I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, 
arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.
Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

                (Lgr 11, Skolverket rev.2016, 4:e kap, s.24-26) 

Under torsdagen hade eleverna ett möte som vi kallar Kobranråd, gällande utformning verksamheten. En grupp 
av elever från alla klasser deltog och hade mycket positivt att säga om verksamheten och de framförde önskemål 
av inköp. 
Denna eftermiddag höll två elever i en Geografitävling som eleverna själva planerat frågor för. De som höll i 
tävlingen satte upp en anmälningslapp och delade sedan upp de anmälda i tre lag som sedan deltog i tävlingen. 
Det var även publikvärd som hjälpte publiken till sina platser. Eleverna som höll i tävlingen gjorde ett kanonbra 
jobb där alla elever kände sig sedda och hörda och de gav endast positiva kommentarer till varandra, så det var 
god stämning. 

I fredags fick eleverna svara på frågor via appen Kahoot på Ipads. Denna frågesport hade några elever gjort sedan
tidigare och nu fick de andra eleverna svara på dessa frågor. Det är ett stort intresse bland elevgruppen för denna 
aktivitet och nästan alla elever deltog i denna aktivitet. 

Info denna veckan v.4
Mån 20/1 - Bio ”Sune i Grekland” kl.14.30-16.00
Utelek Kobrangården

Tis 21/1 - Utelek ”General och spion” kl.14.30-15.00 
Utelek Fotboll kl.14.30-15.30 
Schack kl.16.00-17.00
Utelek Fotbollsplanen

Ons 22/1 - Yoga kl.14.30-15.15
Välkomna på Föräldrafika! drop in från kl.15.00-16.30
Dans i aulan alla elever kl.16.00-16.15
Utelek Kobrangården

Tors 23/1 - Danskurs elevlett kl.14.30-15.15 
Geografitävling  elevlett kl.15.15-16.00
Utelek Fotbollsplan

Fre 24/1 - Just dance kl.14.30-15.15
Utelek Kobrangården

Övrigt - Tänk på att skicka med ditt barn regnkläder och extrakläder, då vi är ute i alla väder.
Brev från vår student Anna-Maria:



Hej! 
Nu är det dags för min tredje praktik period som varar sammanlagt 23 dagar. Flera av er har säkert redan stött 
på mig under mina 2 tidigare praktikperioder. Jag går just nu min fjärde termin på Stockholms universitet där jag
läser grundlärarprogrammet med inrikting mot fritidshem. Min inriktning är musik och jag kommer att närvara 
men även att hålla i några stycken musiklektioner under den här perioden under handledning av Ann-Sofie. 
På eftermiddagarna kommer jag att vara på fritids.
Ett av mina mål är att utveckla en förmåga att kunna ge konstruktiv respons som leder eleverna framåt i deras 
utveckling. Jag vill stötta de elever som fastnar i en uppgift och ge dem rätt verktyg för att de ska bli kreativa. 
Varje elev kommer att ges möjlighet att utvecklas i sin egna takt och utifrån sina förutsättningar.
Har ni frågor eller funderingar så är det bara att komma och prata med mig på Kobran. 
Ser fram emot att få träffa er. Hälsningar Anna-Maria 

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


