Hej!
Vi vill hälsa alla, både ”gamla” och nya barn och föräldrar välkomna till oss på fritidshemmet
Björken!
Vi har nu varit igång några veckor och det känns jättebra!
På Björken vistas barnen från förskoleklassen Björken och från klass 1A som har behov av
skolbarnsomsorg.
Fritidshemmet ska bl.a. komplettera förskoleklassen och årskurs 1 och erbjuda barnen en
meningsfull fritid och rekreation. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas
utveckling och lärande.
Både den fria leken och den mer organiserade leken är otroligt viktig för barnen. I leken tränar
de bl.a. på samspel, turtagning, hänsyn, empati, fantasi, ansvar, konflikthantering och många fler
förmågor.
Aktiviteter: Varje vecka har vi fritidsmöte där vi bl.a. tar upp kamratrelationer och andra
aktuella ämnen och där också barnens önskemål om olika aktiviteter tas tillvara.
Förskoleklassen ska arbeta med ett ”friskvårdstema” detta läsår och det hakar även fritids på.
På tisdagar mellan ca 13.15 – 14.30 har Björkens ettor utedag tillsammans med de andra ettorna
från Torpet och Lövet. Vi går då till skogsbacken där vi leker gemensamma/fria lekar och
utforskar naturen och dess förändringar mellan årstiderna. Vi tar med mellanmålet så länge
vädret tillåter.
6-åringarna får då möjlighet att i mindre grupp ha aktiviteter såsom lyssna och dramatisera
sagor, göra massagesagor och pyssla.
På onsdagar och torsdagar har vi skapande i olika former, vi gör detta i mindre grupper.
Övriga barn har då lek inne eller utevistelse på gården där det ges möjlighet till rörelseglädje
genom gemensamma och fria lekar. På torsdagar har vi också lekgympa i idrottssalen tillsammans
med Lövets barn mellan 14.50 – 15.40. Vi tar med oss ca 7 barn från respektive avdelning.
Fredagar har vi elevernas val, där barnen varit delaktiga att ta fram förslag vad de vill göra. Det
kan vara olika lekar som dansstopp, just dance, film m.m.
Har ni som förälder några funderingar så fråga gärna. Vi tycker att det är otroligt viktigt med
en bra kommunikation med er föräldrar!
Mvh. Lena, Sandi, Paula och Gabriella

