
Fritidshemmet Grus och Bus 

Månadsblad – Oktober 

Nu har hösten kommit och det märks inte bara ute i 

naturen, utan även här inne. Barnen har dragit in 

grenar och löv för att pyssla och leka med. 

På äppeldagen den 25 september inledde vi ett mystiskt 

äppelprojekt. På bordet stod ett gipsad äpple när barnen anlände till 

fritids, och de skulle gissa vad det var för något inuti gipset. Det 

kom olika gissningar på sten, lera, äpple, så när de dagen därpå fick 

gipsa in varsitt äpple, tyckte att det var väldigt fascinerande. Barnen 

började fundera över hur vi ska kunna ta bort äpplet utan att 

förstöra gipset. Men det kommer vi inte göra. Ja! Äpplet får ruttna 

och krympa därinne och vi kan följa utvecklingen med hjälp av äpplet 

som vi har lagt in i en glasburk. Spännande! 

Vi hakade även på Sturebyskolans hälsovecka och bakat fröknäcke, 

lagat eget färskost av fil och lyxat med råa grönsaker och dip till 

veckans mellanmål. 

I fredags bjöd Olle och Kalle på smaskiga ugnspannkakor! 

OKTOBER 

Vi fortsätter med hösttemat och kommer att använda saker från 

naturen i vårt skapande. Fantasin får flöda fritt! 

På onsdag, den 4/10 är det kanelbullens dag, vilket inleder en period 

av bakande här på Grus och bus. Det vi bakar kommer vi att bjuda er 

föräldrar på när vi har drop-in fika den 20/10. 



Torsdagar har fungerat mycket bra som utflyktsdagar, så vi kommer 

att fortsätta med detta när vädret tillåter. 

Nu är Niklas tillbaka från sin pappaledighet, men han och Sören 

kommer att dela på veckan resten av terminen. Niklas jobbar 

måndagar, torsdagar och fredagar. Sören jobbar på tisdagar och 

onsdagar. 

VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG! 

 Fredag 13/10 – fritids stänger kl 14:30 

 Måndag &tisdag 15-16/10 – planeringsdagar, fritids 

stängt. 

 Fredag 20/10 kl 15-16:30 – Ni är hjärtligt välkomna på 

vår drop-in fika! 

Vi är hjärtligt tacksamma för alla fina och positiva responser på vår 

studieresa och det goda samarbetet vi har med Er föräldrar! 

Varma hösthälsningar från, 

Niklas, Gabriella  och  Sören 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 


