
 
Bilagor till fritidshemmets verksamhet 

 
 

Dagsrutiner för fritidshemmets verksamhet 

 
Fritidsverksamheten öppnar kl. 6.30 varje morgon, då lämnas eleven i matsalen där du som 

vårdnadshavare prickar i att ditt barn är lämnat i vår ”morgon-ipad” samt ändrar eventuella 

vistelsetider för dagen i morgonpärmen. Frukost serveras där kl. 7:00 till kl. 7:30.  

Kl. 7.15 går de eleverna som har ätit färdigt bort till Eos med en personal. För att vi ska kunna 

erbjuda eleverna att få äta i lugn och ro, ska de eleverna som äter frukost komma senast 7:15. 

Klockan 7:30 går två stycken pedagoger/morgonvärdar ut med eleverna fram till skolan 

startar 8:00. Pedagogerna/morgonvärdarna tar emot meddelanden kring elevernas ändrade 

vistelsetider.  

I den gröna brevlådan som hänger i huvudentrén går det bra att lämna information till 

fritidspersonalen.  

 

Sjukanmälan görs precis som vanligt innan kl. 8.00 på nr: 0455-65 59 83. 

Från kl. 13.00 når ni fritidspersonalen på nr:  

0726-44 47 84 (Eos)  

0726-44 47 87 (Hercules) 

 

Eftermiddagsfritids startar 13.00 och bedrivs fram till klockan 16.30 på två avdelningar.  

Ca 16.30 slår vi ihop de bägge avdelningarna. Då är vi på Eos fram till stängning 17.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bilagor till fritidshemmets verksamhet 

Viktigt att veta: 

 

 Tillstånd att gå hem själv efter skolan, hämtas av syskon eller leka med kompis 

Här behöver ni alltid uppdatera oss över vad det är som gäller för ditt barn. Vi skickar inte 

hem elever utan ditt godkännande. Antingen en handskriven lapp som gäller för en dag eller 

för alltid. På lappen ska stå barnets för och efternamn, klass och vilken dag det gäller med 

datum. Du kanske tycker det verkar mycket? Vi har runt 100 elever inskrivna på vårt 

fritidshem, det får inte bli fel. VI har en stor ansvarskänsla, därav denna tydlighet. 

 Leka med kompis ska bestämmas dagen innan 

Så långt det är möjligt. Detta för att bespara er som vårdnadshavare en massa samtal och att 

vi som pedagoger inte behöver lägga tid på detta utan på våra elever i stället. Tack för 

hjälpen! 

 Aktiviteter utanför skolans område 

I fritids veckobrev (finns på hemsidan) informerar vi om aktiviteter som sker under veckan. 
Ta för vana att gå in och läsa där, samtidigt som du läser skolans veckobrev. Vi kommer att 
gå i väg på olika aktiviteter på eftermiddagarna. Då finns alltid en lapp på ytterdörren om var 
vi befinner oss, vilken tid vi är tillbaka samt telefonnummer ni kan nå oss på. De elever som 
ska gå hem själva, hämta syskon, hämtas av syskon eller annat följer med på planerad 
aktivitet och går därifrån hem. Du som vårdnadshavare hämtar ditt barn där vi befinner oss, 
om du har hämttid innan vi är tillbaka. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


