Fritidsinformation 170825
Välkomna till ett nytt fritidsår, extra välkomna till er som är nya fritidsbarn/föräldrar hos oss
på "stora fritids". Hoppas att er sommarledighet har varit skön och avkopplande.
Här följer lite info om vilka vi är som jobbar här, hur vår veckorytm ser ut samt en del
regler/förhållningssätt som vi vill att ni som föräldrar hjälper oss med.
Under större delen av dagen kommer barnen att vara indelade i två grupper på fritids.
Ettorna som är en grupp kommer att ha Sofie och Elin som fritidsfröknar.
Den andra gruppen med tvåor och treor kommer i första hand att ha (2:or) Lotta och Rasmus,
(3:or) Annika W och Anna. Nicklas kommer att vara med i båda grupperna lite under ett par
dagar. Sofie kommer att vara på morgonomsorgen måndag. Annika Larsson har
morgonomsorgen på tisdag - torsdag, hon arbetar också i köket på skolan och kommer även
träffa barnen där. Nicklas öppnar på fredagar.
Barnen kommer givetvis att träffa på all personal, men för att få det så stabilt och tryggt som
möjligt ska de och ni veta vilka ni ska vända er till i första hand.
Nicklas kommer att arbeta i förskoleklassen i år och finns mestadels där uppe. Vid frågor är ni
välkomna upp eller höra av er på mail. nicklas.fredriksson@bjorkofriskola.se
Vi har som tidigare år morgonomsorg 6.30–8.00, frukost 7.00–7.30, kom senast 7.20 om de
ska äta frukost. Det är många som äter frukost och vi ska hinna duka undan och gå till skolan
8.00.
Kom ihåg att meddela om ni behöver tillsyn då. Är det så att det blir en enstaka gång som
dyker upp är det inga problem, meddela oss så fort ni vet om det.
Veckorytmen på eftermiddagarna för de olika grupperna kommer att vara dessa:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

1:an
På fritids.
Går till skogen.
Kvar på fritids.
Går till Ekbacken.
Är vi kvar med alla runt fritids.

2-3:an
Går till skogen, 14.00 - ca 16.00.
På fritids.
Ekbacken/idrottssalen.
Kvar på fritids.

De dagarna vi är kvar på fritids kommer skapande och fri lek inne och ute vara på
programmet. Vi kommer också att gå till gymnastiksalen. De dagar vi är kvar på fritids äter vi
mellanmål i matsalen.
Schema för barnens fritidstider. Tiderna skrivs in på schoolsoft (sms.schoolsoft.se/bjorko), vi
har deras slutider i skolan, så ska de inte vara på morgonfritids skriv 8.20 som starttid.
Tillfälliga ändringar skriver ni i den kontaktbok som barnen har med sig till och från skolan
varje dag. Den läser vi under förmiddagen. Har ni problem med att få in tiderna, lämna en
lapp till oss. Alt. be Hanna om hjälp, hon finns uppe hos f-klassen
(hanna.eglund@bjorkofriskola.se). Vi behöver få alla tider snarast. Ni kan också maila till
fritids@bjorkofriskola.se om ni har några frågor. Fyll även i alla kontaktuppgifter på
schoolsoft (namn, mobilnr och adressen m.m)

Studiedagar för skola och fritids.
30/8
3/10
8/11
8/1
15/5

skolan studiedag, fritids öppet.
både skola och fritids studiedag.
skolan studiedag, fritids öppet.
både skola och fritids studiedag.
både skola och fritids studiedag.

Här följer några punkter som vi brukar få frågor på och en del saker som vi vill att ni ska
tänka på. Det kan tyckas som fjuttiga, men då vi har ca 75 fritidsbarn på stora fritids så kan
man använda sig av ordspråket, ”många bäckar små”. Vi tror dessutom inte att det är några
stora eller konstiga ”krav”.
 Barnens fritidstider är samma som föräldrarnas arbets- och/eller studietid samt tillhörande
restider, helt enligt Linköpings kommuns regler och riktlinjer som vi arbetar efter. Dessa
kan läsas i sin helhet på Linköpings kommuns hemsida, www.linkoping.se.
 Barnen skickas inte till parkeringen andra tider än i direkt anslutning till skolans slut.
Ni får gärna komma och hämta era barn i skogen de dagar vi är där, annars är det helt ok
om ni väntar med att hämta barnen tills vi kommer tillbaka till fritids. Gå gärna förbi
fritids och fråga var vi är om ni ska hämta i skogen, ibland händer det att vi går någon
annanstans än till den vanliga platsen.
 Barnen får inte ta med sig leksaker hemifrån, det leder tyvärr alltför ofta till ledsamheter
och konflikter.
 Om era barn vill ta med en kompis hem när de hämtas går det bra. Detta under
förutsättning att föräldern som hämtar, tar ansvar för det och kontaktar kompisens
föräldrar och kollar att det är ok, innan ni lämnar fritids.
Det bästa är ändå att det har bestämts innan skolan och meddelats i kontaktboken. Likaså
om ni vet om att det är ändrad tid för hämtning, meddela det i kontaktboken. Den läser
någon av oss under skoldagen.
 Ring inte fritids om det inte är absolut nödvändigt. Exempelvis om ni är något sena
behöver ni inte känna er tvingade att ringa, om det blir en längre stund eller drar sig mot
stängningen, då kan ni höra av er. Mycket tid varje dag går åt till att svara i telefonen,
vuxentid som tas ifrån era barn och många gånger skapar onödigt stoj och stök.
 Listorna i hallen med barnens tider är till för oss personal. Säg till oss vid ändringar, vi vill
inte att föräldrar eller barn skriver eller stryker något på dem.
 Vi är utomhus i alla väder och vi vill be er föräldrar att se till att barnen har med sig ett
ombyte med kläder, stövlar, regnkläder, varma kläder vid säsong osv.
Kom ihåg, namna kläderna!
Har ni några frågor eller vill prata om era barn och tiden vid hämtning känns för kort. Boka
gärna en tid med någon av oss, så vi kan sitta ner i lugn och ro tillsammans. Vi kommer inte
att genomföra utvecklingssamtal med alla.
Med vänliga hälsningar, fritidskollegiet Björkö Fritidshem 013-66 260

