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Kojanfikat – en sprakade
fest på Förskolans dag

Anton Ekenman och Saga Klavbäck säljer plantor under Kojanfikat. I bakgrunden hänger affischerna som Saga har
skapat. Foto: Lukas Lind
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Plantförsäljning, fika, uppträdanden och en dinosaurie byggd av skräp. Det
är några av de många inslagen vid torsdagens Kojanfikat 2017, på
Blomenbergska skolan. Här är Förskolans dag något alldeles extra.
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Solen står högt på himlen och temperaturen är behaglig när
en välorganiserad skara fritidselever hälsar familj och vänner
välkomna till årets upplaga av Kojanfikat. Här firas Förskolans
dag samtidigt som Fritidshemmens dag.

– Det här är jättehärligt! Vi lyckas alltid få sol just den här
dagen varje år. Det är nog mer folk här än någonsin tidigare,
säger Maria Lindman, lärare på förskolan och fritidshemmet.

Det som för fem år sedan endast var ett fikatillfälle har nu
utvecklats till en hel eftermiddag full av varierande programinslag. Vid ett av skolans
rödmålade trähus uppträder eleverna med sång, dans och skämt. I tre månader har
fritidseleverna arbetat med förberedelserna, indelade i olika ansvarsgrupper. Vissa har hand
om trekampen, medan andra sköter lotteriet eller är med i humorgruppen.

En av festens höjdpunkter är plantförsäljningen. Redan för sex månader sedan planterade
eleverna bland annat minipumpa, paprika och tomat.

– Det är jätteroligt och man lär sig massor, säger Saga Klavbäck medan hon tar betalt för
ännu en såld planta.

Med i samma grupp är också Aston Ekenman.

– Det är kul att berätta om plantorna för de som är här. Gurkorna sålde slut direkt, säger han
glatt.

Det är många av besökarna som vinner på sina köpta lotter den här eftermiddagen.
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Lotterigruppen har paketerat 34 vinster, med mängder av godis som de fått av Sillekrog.

Inuti ett av skolans hus bjuds det på en utställning där eleverna bland annat har byggt en
dinosaurie av skräp, som en del av Skräpplockardagarna 2017. Benen utgörs av ett rostigt
hjul, huvudet av en plasthink och ögonen av läderbitar.

– Det har varit häftigt att se hur alla barn har tagit så mycket ansvar inför de här dagarna,
säger Maria Lindman.
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