FEBUARI 2016

FRITIDS MÅNADSBREV

Hej därhemma!
På fritids är det sportlov och vi passar på att använda idrottshallen så mycket vi bara kan! Vi
leker mycket ute, skönt att med sol och några minusgrader. Vi har påbörjat ett is och snöprojekt där vi just bygger med kuber av snö. Det pågår byte av tak i några av våra hemrum
och byte av belysning i våra lokaler, därför kan vissa aktiviteter och verkstäder byta plats
med varandra.
Vi önskar er alla ett skönt sportlov!

Ny verkstad på fritids – Mod och kompisskap!
Tillsammans med Elisabeth jobbar barnen med en ny verkstad på fritids. ”Mod och
kompisskap” som är en del i vårt värdegrundsarbete. På verkstaden har barnen bland annat
sett korta program som de sedan reflekterat i grupp om. Vi pratar om: Hur är en jag en bra
kompis? Hur gör vi för att alla ska känna att de får vara med? Hur bjuder vi in till lek? Det är
exempel på viktiga frågor som barnen möter på ”Mod och kompisskap”.
Nedan hittar ni en länk till ett program:
http://www.ur.se/Produkter/155115-Vara-vanner-Elliot-ar-ny-i-klassen
Vara vänner är åtta berättelser om empati, kompisskap och mod. Syftet med programmen är
att förebygga kränkningar.

Många av våra fritidsbarn är väldigt intresserade av digital teknik så som datorer, surfplattor
och Smartboards. Då vi fortsatt valt att fortbilda oss som pedagoger då det gäller digital
teknik och eftersom vi satsar medel för att använda det i vår verksamhet, så vill vi berätta
om våra tankar om ämnet.
Datorn som ett lärverktyg och IKT på fritidshemmet
Alla årsgrupper har datordag/x-boxdag 1 gång/vecka
Vad är vårt syfte med x-box? Vi använder x-box Kinect, som är en form av rörelsespel. Vi ser
det som ett tillfälle för barnen att få röra på sig, de tränar koordination, samarbete och
turtagning i de situationerna som står i samband med aktiviteten. Vi använder ofta spelet
Lets Dance under våra x-boxdagar, som även kan vara en väg in för fysisk aktivitet för de
barn som inte väljer att gå på Lattjolajban. Utifrån vårt uppdrag och vår läroplan så väljer vi
att ha datordagar för att möte elevernas intressen likväl som erbjuda moderna spel/lekar
samt rekreation. IKT-verkstaden går mer in mot områden så som källkritik och etik i en

elevnära värld. Det kan också ibland hända att vi frångår enbart datordagar om elever t ex
vill arbeta färdigt med skolarbeten, förutsatt att det är ok från läraren, eftersom vi vill främja
läs- och skrivinlärningen.

Datorer, Smartboards och ”plattor”
Fria Emilia har valt att göra en satsning på digital teknik i form av bärbara datorer,
Smartboards och
”plattor”. Vi ska använda oss av digital teknik, det står i vår läroplan. Vi har också ett ansvar
att lära eleverna att kritiskt granska information på nätet. Det arbetet sker i progression med
barnens mognad och ålder. Våra smartboards används även till bildsökning och att lyssna på
musik. Där uppstår det tillfällen för att diskutera vad som är lämpliga sidor att använda på
nätet utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Förskoleklass - år 1
De yngsta eleverna får använda sig av skolans förprogrammerade pedagogiska spel genom
vårt skolavtal. Där kan barnen välja att träna på räkna, skriva, rita, läsa, jobba med det
engelska språket. Möjligheterna är många. Vi jobbar även med bildsökning på nätet. De
spelsidor som vi kommit överens om i nuläget att barnen får använda är: lego.com,
wallaceandgromit.com och bolibompa.se.
År 2
De äldsta eleverna på våning 1 får använda sig av skolans förprogrammerade pedagogiska
spel genom vårt skolavtal. Där kan barnen välja att träna på räkna, skriva, rita, läsa, jobba
med det engelska språket. Möjligheterna är många. De spelsidor som vi kommit överens om
i nuläget att barnen får använda är: lego.com, bolibompa.se. och diskussioner förs med
barnen om användandet av spelet roblox.com. År 2 jobbar även med IKT(informationkommunikation-teknik) 1 gång/vecka tillsammans med Raymond. Där jobbar eleverna bland
annat med bildsökning, källkritik och ”Hur är jag en schysst kompis på nätet.” Fråga gärna
honom om ni vill veta mer om den verkstaden! Skolan har även köpt in fler plattor, där vi
satsar på appar med fokus på svenska, matematik och engelska. År 2 kommer vara först ut
att prova apparna på IKT.
År 3-6
Eleverna som går på Klubben jobbar har en mediadag/vecka samt en smartboarddag/vecka.
Där ska de få använda sig av sina kunskaper som de förvärvat under år 2 genom IKT. Vi
jobbar vidare med ”Hur är jag en schysstkompis på nätet”, källkritik, privat och offentligt –
hur mycket information delar jag med mig av? lägga ut bilder- vad ska jag tänka på? Vad
brukar jag dela och gilla: VARFÖR? Tillsammans med Klubbenpedagogerna bestämmer
eleverna vilka sidor och spel som är lämpliga att använda på Klubben. Eleverna har även
tillgång till x-box, där vi använder oss av spelet Minecraft och olika rörelsespel.
Ett par intressanta sidor om digital teknik som vi vill passa på att tipsa er om:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetarandra/svenska/nya-vagar-till-larande-med-minecraft-1.192565
www.surfalugnt.se

Fritids kunskapsområden under läsåret 15/16
Mål: Eleverna ska få uppleva att fritidshemmet erbjuder helhet och sammanhang i de
aktiviteter och lärmiljöer som vi erbjuder. Vi ska samverka med våning 1:s kunskapsområde
”Hållbar utveckling.” Kunskapsområdet utvecklar fritidsverksamheten väl utifrån målen
genom att låta delaktighet möta intresse med sikte på elevnära omvärld.
Vi vill:
• fortsätta med att skapa gemenskap på våningen och hålla kap 1 och 2 levande.
• skapa miljöer som främjar delaktighet även för de elever som vi upplever har haft svårt
med att bli sitt bästa jag i utmaningar i de gemensamma miljöerna.
• utveckla de valbara aktiviteterna i utemiljön med inriktning utomhuspedagogik
• fortsätta med och utveckla IKT-verkstaden parallellt med ett föränderligt
informationssamhälle.
Genomförande: Tillsammans med lärarpedagoger behöver tänka på hur vi skapar miljöer och
förutsättningar till de elever som har rätt till särskilt stöd. Möjlighet till handledning av
specialpedagog finns. Vi kommer lägga tid för samplanering mellan lärarna och
fritidspedagogerna samt att ämneslärarna får möjlighet att samplanera. Vi fortsätter att
använda tiden mellan kl.13-14 för verkstäder inriktade på kunskapsområdet, där vi kan
utmana eleverna i mindre sammanhang. Under fritidstiden inför vi regelbundet ”ekolekar”
under utevistelser och utekul för att genom fysisk aktivitet och ett lustfyllt lärande lyfta
ekologiska samspel utifrån hållbar utveckling. Under IKT behöver fritidshemmet möta
elevernas intressen i en värld av snabbt föränderliga informationskanaler. Förutom
vardagliga samtal och möten behöver vi använda verkstadstid för att djupgående diskutera,
informera, inspirera och lyssna in elevernas tankar och delaktighet i informationssamhället.
En RE-syn på eleverna utifrån IKT betyder att de är bärare av ständiga förändringar och det
är främst genom mötena med elever som vi kan hålla oss ajour om spel, forum etc. Vi startar
upp en ny verkstad ”mod och kompisskap” för att mer direkt implementera
likabehandlingsplanen samt att genom reflektion i värdegrundsfrågor ge eleverna stöd i den
sociala utvecklingen. Fritidshemmets arbete ska vara synligt under kunskapsmingelkvällen,
på vårterminen, där eleverna visar upp årets arbete. Vi öppnar upp för möjlighet för
föräldrarna att bli delaktiga i vårt arbete, hur vi jobbar och varför.
Nya pedagoger
Vi har två nya pedagoger på fritids från och med våren: Axel Granqvist, som är vikarie för
Sara Lindgren och Maggan Fredriksson jobbar med hemkunskap på fritids och del av
uteverksamheten.
Kontaktpedagoger
Vill ni lämna information om ert barn till oss? Eller har ni frågor om verksamheten? Ta i
första hand kontakt med er kontaktpedagog, så når information fram till alla berörda
pedagoger på ett bra sätt. Prata med oss när ni hämtar, maila eller ring. Det som passar bäst
för er!
År F: Raymond Ohlson
År 1: Jenny Lindgren
År 2: Jennie Carnudd & Elisabeth Melander
År 3-6: Magnus Roslin

Påsklovet
Skärtorsdag: öppet 06.00-18:00
Långfredag: stängt
Annandag påsk: stängt
29 mars – 1 april: öppet 06.00-18:00
Vi skickar mer information via Infomentor efter sportlovet.

Hälsningar Magnus, Jenny, Elisabeth,
Raymond, Jennie & Camilla

