
 

Månadsbrev fritids oktober  
Ytterligare en månad har gått och nu har hösten gjort sin entré med regn 

och rusk men även med vackra färger och sol. På fritids har vi kommit in i 

en vardagslunk där vi blandar fri lek inne och ute med styrda aktiviteter. 

Vi är nu 23 inskrivna på fritids och många är ofta kvar på eftermiddagarna 

vilket är kul. Eftersom vi är 2 pedagoger fram till mellanmålet så kan vi 

dela på oss och göra olika saker enligt eleverna önskemål på ett annat sätt 

än tidigare. 

På fritids tillverkas nu bland annat reflexer och pompombollar på löpande 

band. Det leks i idrottshallen med bollar och byggs med kuddar och leks 

andra redskapslekar. Vi bygger även banor och kör med våra små robotar. 

På studiedagen var vi på svamputflykt där det plockades kantareller som 

vi stekte över öppen eld som vi gjort upp med våra tändstål. Vi grillade 

även korv.  Andra aktiviteter vi ägnar oss åt på fritids är fortsatt att spela 

spel, bygga med olika slags material och att läsa böcker.  

Vi har under veckan även haft fritidsråd där eleverna är med och påverkar 

vad vi ska göra på fritids och vilka regler som ska gälla. 

Vi fortsätter att jobba på och kommer även fortsättningsvis att vara en hel 

del i skogen och att gå ut och träna oss på att använda eldstål och att 

använda våra trangiakök. Ifall ni undrar varför eleverna kommer hem och 

luktar rök       

Ta gärna en titt på bordet med kläder om något hör till ert barn. Det är 

svårt att veta vems kläder det är utan märkning när vi plockar ut kläderna 

ur torkskåpet. 

Jag skulle vilja att ni hör av er om era barn ska åka bussen hem om t.ex 

syskon är hemma och är sjuka då det inte är säkert att vi på skolan vet om 

detta. 

 

Ha en skön höst 
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