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FRITIDS MÅNADSBREV

Hej därhemma!
Tiden flyger fram på fritids!
Verkstäderna börjar komma igång och vi har även haft vårt första fritidsråd. Representanter
för år F-2 under höstterminen är Rahila & Hjalmar i år F, Anton & Leona i år 1 och Viktor & Wira
i år 2. På fritidsrådet planerade vi kommande Läskiga festen och nya verkstäder och utmaningar
på fritids. Många tycker om att jobba med lim, så nya utmaningar på det temat kommer att
erbjudas i ateljén framöver. Vi tar tacksamt emot återvunnet material till ateljén! Vi är speciellt
intresserade av garn, små förpackningar och metallskrot (av mindre format) just nu.
Under hösten kommer vi att kartlägga hur eleverna trivs på fritids, som en viktig del i vårt
systematiska kvalitetsarbete. Vi gör även intervjuer med alla elever under våren gällande trivsel
och verksamhetens innehåll. Som föräldrar kommer ni kunna ta del av resultatet på gruppnivå. Vi
jobbar ständigt med våra lärmiljöer, både inomhus och utomhus. Vi vill att miljön ska inbjuda till
lek och samspel mellan eleverna. Utomhus finns därför äntligen en trähäst till många elevers
förtjusning. Vi kommer att arbeta vidare med hästen och olika lådor som vi vill ska inspirera till
lek. Vi planerar att även bygga hage och box till hästen. Och så borde nog hästen få en kompis?
Vi tar gärna emot hjälp av er föräldrar till detta projekt.

Vi vill även passa på att försöka bevara ett par frågor som kom upp under hösten föräldramöten.

Utevistelse/rörelse?
* Alla årsgrupper har ”Utekul” kl. 14-16 1 gång/vecka.
* Alla årsgrupper har ”Utelek” kl. 13-14 2-/3 gånger/vecka.
* Alla årsgrupper har Lattjolajban 1 gång/vecka (år F:s idrottspass ligger utlagt på fritidstid)

Det finns alltid pedagoger som är ute för att handleda och stötta eleverna i deras val. Valen ute
är lika viktiga som valen inne på våningen. Under Uteleken erbjuds eleverna pedagogledda,
organiserade aktiviteter varje dag. De kan även välja att göra ett eget val, så som att bygga
kojor, leka rollekar, spela fotboll, hoppa hage m.m. Under Utekul har vi möjlighet att jobba i
längre projekt – såsom att måla utomhus, bygga skateparkhinder, snöskulpturering m.m. beroende
på vilket kunskapsområdet vi befinner oss i och vad som intresserar eleverna. Vi tänker att det
är en bra kombination med de andra aktiviteterna som vi erbjuder eleverna på fritids – både i
form av egna val och styrda aktiviteter. Vi försöker att få ett naturligt flöde i vår verksamhet.
Eleverna ska få möjlighet ta eget ansvar för sina val, vi tänker att barn kan och vill!

Dator/speltid?
* 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. Roligt tycker de flesta av våra fritidsbarn! Kan också vara en väg
in för fysisk aktivitet för de barn som inte väljer att gå på Lattjolajban. Vinn-vinn-situation med
andra ord.
Datorer, Smartboards och ”plattor”
Skolan har gjort 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. Under Verkstaden ”Foto” har barnen möjlighet att använda
plattorna tillsammans med en pedagog, fråga gärna vår nya fritidspedagog Jennie om ni vill veta
mer om detta!

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 roblox.com. År 2 jobbar även med IKT
(information-kommunikation-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!
År 3-6
Eleverna som går på Klubben jobbar har en mediadag/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 schysst
kompis 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.
Gå gärna in på sidan www.surfalugnt.se

Nya pedagoger
Vi har två nya pedagoger på fritids från och med hösten: Jennie Carnudd som arbetar på våning
1, med speciellt fokus på idrott och fototeknik. Camilla Nyström som arbetar på våning 3 med
särskilt fokus på Klubbens verksamhet.

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!
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F: Raymond Ohlson
1: Jennie Carnudd & Elisabeth Melander
2: Jenny Lindgren
3-6: Magnus Roslin

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

