
 

Fritidshemmets månadsbrev Maj   
Hej       

Ytterligare en månad har gått och det är dags för en liten uppdatering om 

vad vi gör och vad vi planerar att göra på fritids. Käpphästarna jobbas det 

på med för fullt och fler och fler börjar få både öron, ögon och man. 

Många av dem har nu även fått följa med ut på ridturer      . Vi jobbar 

vidare med dem så att alla blir klara och även våra hinder håller på att 

repareras och målas och kommer inom kort att ställas ut i vår 

”ridsportsarena”.  

På fritids pratar vi just nu mycket om vad växter behöver för att växa och 

har även experimenterat med vitsippor i färgat vatten. Vi har även 

påbörjat våra odlingar ute med att plantera jordgubbsplantor. När det blir 

lite varmare kommer även andra växter att sås och planteras i våra 

pallkragar. Växter vi kommer att sätta är sockerärtor, gurka, tomat, 

potatis och majs. Vi har även ett växtprojekt inne där vi ska plantera om 

växter både som vi kan ha på fritids och som eleverna får ta med hem.  

Våra samlingar ägnar vi åt till att lyfta fram så många olika förmågor vi 

tränar i den viktiga leken genom att diskutera olika saker vi faktiskt övar 

på när vi leker. Orden bildar så småningom en blomma som sitter på 

dörren in till fritids. Vi pratar även om att hur vi alla är olika och ska ha 

rätt att få vara sitt sanna jag. 

För övrigt arbetar vi på som vanligt med utelek, spelande, pärlande, 

målande och annat roligt vi kommer på        

Fritidshemmets dag firas den 10maj på Brommö i samband med skolans 

utflykt med skräpplockning. 

Inför sommaren så skickar vi nu med eleverna en lapp om sommarens 

fritidstider. Vi är tacksamma om de kommer in så snart som möjligt.  

Med vänliga hälsningar 

Maria Persson 070–9286125   

 

 


