
  



Aktiviteter på MFK 

 
 

 
MÅNDAG 

 
TISDAG 

 
ONSDAG 

 
TORSDAG 

 
FREDAG 

 
Hemvist 

Basket på 
skolgården 

(Istvan) 

Pingisturnering 
(Babis) 

Frågesport 
(Istvan) 

Tv-
spelsturnering 

(Peter) 
 

Bakning 
(Sofia) 

Biljardturnering 
(Abbe) 

Fredagsfilm 

 
 

Sal 3 
 

14.00 Dubbeldriva 
3-4:or 
Olof 
14.50 Satsbräda 3:or 
Sofia 
15.40 Fotboll 3-4:or 
Olof 
16.30 Ringar & 
lianer 3:or 
Sofia 

14.00 Killerboll 3-
4:or 
Sofia 
15.00 Tärningen 3-
4:or 
16.00 Pinnboll 3-
4:or 
Olof 

14.00 Spökboll 
3:or 
Sofia 
14.50 Tennis 3:or 
Olof 
15.40 Trampett 
3:or 
Sofia 
16.30 Pricken 3:or 
Olof 

14.00 Fotboll 
3:or 
15.00 
Dubbeldriva 
Olof 
16.00 Ringar & 
lianer 
Sofia 

14.00 Killerboll 
3:or 
Olof 
15.00 Busungarna 
3-4:or 
Sofia 
16.00 Plintar & 
mattor 3-4:or 
Olof 

 
Sal 2 

  

14.00 Killerboll  
14.50 Fotboll 
Babis 
15.40 Pinnboll 
16.30 Pricken 
Peter  

14.00 Handboll 
15.00 Prickboll 
Peter 
16.00 Dans: 
prova-på 
Linnéa & Mikaela 

14.00 Dodgeball 
14.50 
Fotbollstennis 
Peter 
15.40 Tennis 
16.30 Dubbeldriva 
Babis 

14.00 Fotboll 
14.50 Pinnboll 
15.40 Ringar & 
Lianer 
16.30 Pricken 
Babis 

13.00 Dubbeldriva 
14.00 Fotboll 
Babis 
15.00 Handboll 
16.00 Tennis 
Peter 
 

 
Musiken 

 
14.00–17.00 

 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
Skapande 

 

14.00–17.00 

 

 

14.00–17.00 

 

 

14.00–17.00 

 

14.00–17.00 

 

14.00–16.00 

 
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 

 
14.00-15.30 

 

14.00-15.30 

 

14.00-15.30 

 

14.00-15.30 

 

14.00-15.30 

 
Frukt 

 
16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

13.30-15.30 

(serveras till 

Tiderna för verksamheterna gäller endast denna vecka, då barnen slutar skolan 14.00. 

Dessa kommer sedan justeras efter barnens sluttider.  



  

Ett lite försenat protokoll från vårt teater-råd den 7 juni. 

Närvarande: Vanja, Iris, Elsa, Minna, personal-Linnéa 

- Bra att alla för det mesta får ungefär lika stor roll.  

- Bra att vi hinner med att leka ibland men att vi ändå har teateruppspel i slutet av terminen.  

- Bra upplägg att leka lite mer i början av terminen för att sedan fokusera mer på pjäsen.  

- Bra att vi barn får komma med förslag på lekar. 

- Ibland kan det bli flamsigt, kanske borde vi ha något slags varningssystem.  

- Kullar är kul då och då.  

- Det känns orättvist att en del grupper har fler träffar, men det är tyvärr svårt att styra eftersom att studiedagar 

och lovdagar gör att några träffar uteblir.  

- Det är jobbigt när någon hoppar ur mitt i terminen. Linnéa kan vara ännu hårdare med det i början, att man 

bara får prova en gång och sedan bestämma sig. 

- Det är svårt med ersättare vid sjukdom på uppspel. Kanske ska instruktionerna i manus göras så tydliga som 

möjligt för att underlätta.  

- Antal barn i en grupp bör vara mellan 7-10, absolut max 13.  

- Bra att man känner någon i ens grupp från början, men också kul med blandade grupper så att man får nya 

kompisar.  

- Mer variation i uppvärmningen! Och musik till! 

- Vore kul med någon avslutningsträff där man får prata om uppspelet och så. 

- Lägga in en extrarepetition mellan genrep och uppspel.  

- Bra med roliga pjäser men vore kul med lite mer allvar ibland.  

- Bra att vi barn får vara med att ändra i manus. 

- Kul med de scenerna där alla får vara med.  

- IDÉ – när alla slutar tidigt ibland kan vi ha rollspel på fritids – att man får klä ut sig och vara en karaktär.  

- Teater på minuten är kul! Borde vi ha även när det inte är lov. 

- Att vi röstar fram vilken pjäs det blir är bra.  

Tack till er som kom och framförde era åsikter! Nu kör vi snart igång en ny teatertermin! /Linnéa 

Nu kör vi igång på riktigt! 

Verksamheterna har öppet och bara 

längtar efter att ni barn ska komma 

och ha kul. Här till vänster ser vi Vilda, 

Hilda och Laura som spelar 

sällskapsspel med en liten besökare 

under sommarfritids.  

Om ni barn har några frågor eller 

funderingar – tveka inte att fråga oss 

i personalen! 



DANS I GYMPASALEN! Yes, vi tänker köra en provgång i gympasalen med 

dans nu i veckan. Är du intresserad och vill prova på – kom förbi! Ingen 

förkunskap krävs – vi ska bara dansa och ha kul.  

 

Och turneringarna i pingis, biljard och tv-spel kör vi igång med på direkten. 

Håll utkik efter referat i nästa tidning! 

Det är många som glömmer kläder hos oss, så ett bra tips är att märka kläderna med namn. 

Om något av plaggen på bilden är ditt finns dessa på MMK, resterande kvarglömda kläder finns 

i den stora lådan med kvarglömt utanför skolans matsal. Ta en titt om ni saknar något! 

Sugen på TEATER? 
Nu i veckan är anmälan till teatergrupperna öppen! Prata med Linnéa 

eller Abbe om du vill vara med. Vi kör en gång i veckan terminen ut! 



  

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.  

Nu börjar vi höstterminen med att välkomna 4:orna till Skapande! 

 

Den här veckan får du göra en namnskylt till din låda som du delar med en kompis. 

Det finns en mindre låda om du vill ha en egen. Du får även pynta och måla 

gipsfigurer.  

Vårt tema är: KAKTUS! 

Säkert blir det en rolig kaktusfamilj av toarullar, skrot och gips, och vidare med lera – 

en kaktusskål. Kanske blir det också en kaktus av garn – ja, det är bara du som vet! 

Välkommen till en ny spännande termin på Skapande! 

/Anita 

 

Tygstudion hakar på Skapandes tema med kaktus,  

vilket ska bli jättekul! 

Välkommen till Tygstudion och låt fantasin flöda! 

/Sevim 



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/

