
  



  

Aktiviteter på MFK 

 

 

 

MÅNDAG 

 

TISDAG 

 

ONSDAG 

 

TORSDAG 

 

FREDAG 

 
Hemvist 

Basket på 
skolgården 

(Istvan) 
Teater i aulan 15.45 

(Linnéa) 

Pingisturnering 
(Olof) 

Frågesport 
(Istvan) 

Tv-
spelsturnering 

(Peter) 
Teater-UPPSPEL 

15.30 (pjäsen 
startar 16.00) 

Bakning 
(Sofia) 

Biljardturnering 
(Abbe) 

Teater GENREP 
14.00 (Genrepet 

startar 14.30) 

 
 

Sal 3 
 

14.50 Killerboll 
15.40 
Uppvärmningsdans 
16.30 Pinnboll 

15.10 Spökboll 
15.50 Fritt u. boll 
16.30 Handboll 

16.10 Fritt m. boll 
16.30 
Stafetter/Evighets-
stafett 

14.30 Fotboll 
15.30 Trampett 
16.20 Pricken 

15.35 Bågskytte 
16.10 Innebandy 

 
Sal 2 

  

15.30 Fotboll 
16.30 Bågskytte 
  

14.55 Handboll 
15.40 Pinnboll 
16.30 Driva 
 

15.30 MFK-OS Golf 
16.20 DANS! 
 

15.15 MFK-OS 
(5-kamp) 
16.20 Pricken 
 

13.50 Harry 
Potter 
14.40 Fotboll 
15.30 Bågskytte 
16.10 Tennis 
 

 
Musiken 

 
14.00–17.00 

 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
Skapande 

 

14.00–17.00 

 

 

13.30–17.00 

 

 

13.30–17.00 

 

14.00–17.00 

 

13.00–16.00 

 
Tyg-studion 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
Stängt 

 
Film-

rummet 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
Stängt 

 
Datorer 

 &  
Tv-spel 

 

Skolslut-17.15 

 

Skolslut-17.15 

 

Skolslut-17.15 

 

Skolslut-17.15 

 

Skolslut–16.40 

 
Mellanmål 

 
13.30-15.30 

 

13.30-15.30 

 

13.30-15.30 

 

13.30-15.30 

 

13.30-15.30 

 
Frukt 

 
16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

13.30-15.30 

(serveras till 

mellanmålet) 

 



Tre glada barn på skolgården, nämligen Jaele, 

Moa och Magda. Nu närmar sig sommarlovet PÅ 

RIKTIGT! 

Vi ser också en bild på en låååång orm – och ja, 

den är sydd i Tygstudion! 

Ser ni vilka det är? Det är ganska 

svårt, så mycket som de har klätt 

ut sig! Vi kan i alla fall avslöja att 

det är fyra femmor som skapar 

mästerverk i film-studion  



DANS I GYMPASALEN! 

Nu på onsdag provar vi på att ha dans i gympasal 2 med Mikaela och Linnéa! Det blir både lite improviserande 

danslekar och en enklare koreografi. Kom och testa!  

 

Prova Edvins coola macka med sallad, paprika och 

salami. Funkar bra både på lingongrova och 

polarbröd  

BILJARD. Två turneringar innan cupen och tre innan 

medaljutdelning. Endast tre poäng skiljer 1:an från 

4:an i rankingen! Läskigt spännande. Resultat 13/5 

1. Evan 

2. Amir 

3:or. Lina & Vida 

PINGIS. Efter veckans pingisturnering är det nu helt 

oförändrat i tabellen. Malte och Isac F står på samma 

poäng och kommer nu slåss om andraplatsen när det 

endast är två omgångar kvar. Alex W kan komma 

ikapp om han väljer att ställa upp och får ett bra 

resultat med sig. Vi ses på tisdag! 

MFK-OS. Sprinten avgjordes för 5-kamparna förra 

torsdagen. Varje deltagare sprang 50 meter tre 

gånger. Det gällde att komma så nära sitt snabbaste 

lopp som möjligt på två försök, det vill säga i 

sekunder. Hela åtta barn sprang med en grym 

marginal och kammade hem full pott (100p). Näst på 

tur är bågskyttet som avgörs på torsdag. Mer om 

detta i nästa veckas nummer  



  

är att kläder ofta kommer bort, och om 

initialerna står inuti kläderna är det alltid 

lättare att hitta ägaren. 

Ni glömmer väl inte att visa era barn tidningen?  

Förresten, påminn gärna barnen om att de kan lämna 

in sina värdesaker till personalen på MFK under tiden 

de är här  

På vår hemsida under föräldrainformation finns 

det en rubrik som heter Utveckling/Klagomål, 

om det finns något som ni inte tycker fungerar 

tillfredställande i vår verksamhet. Vi återkopplar 

alla som hör av sig inom 24 timmar.  

 

Ni kan naturligtvis även använda telefonen om 

ni tycker att det känns bättre.  

Jajjemän, nu är det äntligen dags för vår första premiär! Harry Potter och torsdagsgruppen är 

först ut, och som de har kämpat! Nu är vänner och familj välkomna för att se vår version av den 

här magiska berättelsen  Nu kör vi! Ni är bäst! /Linnéa 



ÖPPETTIDER 

MÅND. – TORSD: Skolslut – 17.30 

FREDAG:  Skolslut – 17.00  

 

MFK (åk 4-6):  675 07 94 

MMK (åk 3):    675 07 93 

KONTOR:         675 07 90  

E-mail: 

mfk@mariafritidsklubb.se 

 

MARIA FRITIDSKLUBB 

RINGVÄGEN 23 

118 53 STOCKHOLM 

 
Besök gärna vår hemsida! www.mariafritidsklubb.se 

 

 

På Skapande erbjuder vi en 

lustfylld miljö, där barnen får 

möjlighet att använda och 

utveckla sin kreativitet och 

fantasi. 

 

Idrotten är en stor del av MFK. 

På idrotten får barnen prova på 

olika sporter och lekar. På 

idrotten ska det vara roligt för 

alla och därför delar personalen 

in barnen i olika lag, så att ingen 

ska känna sig utanför. 

 

Tygstudion kompletterar 

verksamheten i Skapande med 

fördjupning i textila tekniker och 

material. Här kan du sy, virka, 

sticka, torrtova, tygtryck, färga, 

väva, brodera, m.m. 

 

Verksamheten i Musiken utgår 

från barnets önskemål och lust till 

kreativitet. Genomgående är 

verktygen lättlärda, och barnen 

tar snabbt egna initiativ till låtar. 

 

 

På teatern gör vi olika lekar och 

övningar där målet är att alla 

ska känna sig trygga och ha 

roligt. Varje termin brukar vi 

sätta upp en pjäs som vi 

utformar tillsammans i gruppen. 

 

När vi spelar biljard eller pingis på 

MFK brukar vi spela lite olika 

varianter, och varje vecka har vi 

deltävlingar i den stora 

turneringen. 

 

Barnen har möjlighet att göra egna 

filmer här hos oss. Vi har kameror och 

animationsskåp som alla kan använda 

till att göra reportage, filmer och 

musikvideor.  

 

Varje dag står en mellanmålsbuffé 

uppdukad och här erbjuds flera 

sorters bröd, pålägg, frukt och 

grönsaker, yoghurt med bär, müsli, 

te och smaksatt vatten. 

Vi har fjorton datorer med 

internetuppkoppling och tre tv-

spelskonsoller. Barnen får boka en 

tid per dag och vi gör vårt yttersta 

för att hålla en god ålders– och 

lämplighetsanpassning på både 

internet och de spel vi erbjuder. 

 

 

 

http://www.mariafritidsklubb.se/

