Samling Delfinen
Delfinen 20171016
kl 07.40
Närvarande:Magnus,Lillian,Lotta och 43 elever
Legorummet
Det har varit en hel del diskussioner vid Legot, det göms undan lego och plockas från
varandras byggen. Vi diskuterade reglerna igen, vad som gäller och att det är allas
ansvar att respektera reglerna.


Vi plockar inte bitar från varandras byggen.



Gubbar,husdjur,cyklar,blommor,guldsaker mat mm har vi tillsammans och bara
när man leker med LEGOT.



Vi plockar upp LEGOT från golvet annars blir det bortstädat när det är
städning.



Vi gömmer inte undan Lego



Man använder bara en stor Legoplatta

Aktivitetsrummet/Pingisrummet
Det är många elever som spelar pingis samtidigt både morgon och eftermiddag, det blir
ibland mycket tjafs om regler, turordningen och hur många prickar man har vid
rundpingis. Framförallt blir ljudvolymen väldigt hög.
Vi försöker vara en personal vid pingisen, men när det är 45 elever på morgonen så
har vi inte möjlighet att vara där hela tiden.
Vi gick igenom reglerna igen.


Det är allas ansvar att ljudvolymen inte blir för hög



Vi håller turordningen på King



Vi delar med oss av pingisracken



När man inte spelar sitter man och väntar på sin tur



Vid rundpingis håller man reda på sina egna prickar, alla kan räkna till 3



Står någon i vägen när man ska slå, körs bollen om.

Elevernas önskemål julklappar
Eleverna kom med förslag på julklappar att göra i december. Det avslöjar vi inte här,
lite överraskning ska det förhoppningsvis bli.
Elevernas önskemål för Höstlovet
Titta på film
Innebandyturnering
Skridskor i SAPA-arena
Pyssla med Höstlöv
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Personalens information
Vecka 44 kommer vi att börja med en kartläggning om Delfinens lokaler och verksamhet. Eleverna
kommer att få svara på frågor med hjälp av en karta över inomhus- och utomhusmiljön på
fritidshemmet.
Vi är många elever som går på Delfinen och vi vill att eleverna går direkt till matsalen efter skolans
slut så att vi kan kolla så att alla har kommit.
Sist men inte minst ska eleverna ha beröm för en fantastiskt bra samling!!

