
Fritids Kobran veckobrev v.14
Info veckan som varit...
I måndags förra veckan så hade vi tipspromenad med frågor kopplat till miljö och hållbar utveckling. Frågorna 
handlade om utrotningshotade djur, återvinning m.m.
Alla elever som var här deltog och gick i par men hade ett eget papper att skriva ner sina svar på.
Under hela veckan har de elever som velat fått skapa av återbruk. Det har varit stor kreativitet i vår verkstad och
många elever har deltagit i denna aktivitet. 

Under tisdagen så var det utelek på Kobrangården där vår VFU student Erik höll i en kurragömmalek med alla 
eleverna. De fick då allihop leta efter en elev som gömt sig och när de hittade hen, så skulle eleven gömma sig på 
samma ställe tills alla har gömt sig. Sedan önskade eleverna att de alla skulle få gömma sig och att en elev skulle 
leta efter dem. 
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och 
vistelse i olika naturmiljöer. 

 (Lgr 11, Skolverket rev.2016, 4:e kap, s.25).

I onsdags var det kör där eleverna fick önska vilka roller de vill ha i den kommande minimusikal uppsättningen 
som vi nu ska börja öva till filmen ”Sing”. Vi avslutade passet med att vi lyssnade på instrumentalmusik och gav 
varandra massage två och två. 

Under torsdagen gick vi allihop på utflykt till Kristallparken i solskenet. Där lekte de i parken och  sparkade 
fotboll. 

När det sedan blev fredag så var det dags för eleverna att ha Vernissage av återbruksskapandet. Det var lugn 
bakgrundsmusik på och de fick se på sina verk inne i ett av våra rum. De fick äta snacks och dricka bubbel 
(pommac) och var och en av konstnärerna fick berätta om konstverken. Vi fick ta del av hela berättelser bakom 
verken, vilket var mycket intressant och kul. De som lyssnade gav sedan applåder och vi skålade tillsammans.
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så 
sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och 
för skilda syften. 

                         (Lgr 11, Skolverket rev.2016, 4:e kap, s.25).

Info kommande veckan v.14
Mån 30/3
Utställning Återbruk
Innelek/ Utelek Kobrangården

Tis 31/3
Hopprepsutmaning kl.14.00-15.30
Utelek Kobrangården
Schack kl.16.00-17.00

Ons 1/4
Yoga  kl.14.30-15.15 
Kör kl.15.15-16.00
Utelek Fotbollsplan

Tors 2/4
Utflykt alla Kristallparken kl.14.00-16.00 

Fre 3/4
Påskdisco utomhus (påskutstyrsel om man önskar) kl.14.30-15.15 

Övrigt
Påsklovsinfo kommer på måndag nästa vecka till de elever som anmält närvaro för veckan. 

Ha en bra vecka och ta hand om varandra! / Ann-Sofie, Chimo, Cicki, Ida och Elias.


