Hej föräldrar!
Vi som arbetar på Fyrens fritidshem heter Dan Stenström
och Christoffer Nilsson.
●

● Öppettider


Telefonnummer -Mobilnummer 070-2731223
Sms:a eller ring vid frånvaro och ledighet.
Detta nummer används även för sjukanmälan
för skoleleverna.
-Fritids har öppet 06:15-17:15. Vi samarbetar med
förskolan och det är personal därifrån som sköter
öppningar och stängningar på Älvtrollet. Fritidspersonal
finns på plats mellan 6:45-16:30.
-Frukost äter vi 07:30-08:00 i matsalen.
Där är det viktigt att ert barn kommer till 07:30 om de ska
äta frukost.
-Mellanmål äter vi ca 13:45-14:15, oftast i matsalen.

●

Meddela oss

-Frånvaro vid ledighet eller sjukdom.
-Schematider på bifogad blankett eller via nätet.
(kontakta Eva Olsson på 0620-682023 för uppgifter)
-Ev. specialkost
-Om ert barn får gå hem själv från fritids eller blir
hämtat av någon annan vuxen (t.ex. följa med en kompis
hem)

●

Övrigt

-Barnen går på fritids under den tid föräldrarna arbetar
eller studerar.
-Det är INTE tillåtet att ha med sig leksaker till fritids.
-Läs på whiteboardtavlan i hallen, där står vad vi gör
under veckan, och om barnen behöver ta med sig något.
-Extrakläder, regnkläder,stövlar o.s.v. kan de lämna på
sina krokar och i lådor nere i hallen.
Vi kommer att skicka information i form av månadsbrev via
mail så det är viktigt att vi får er mailadress! Om det är
någon av er som inte vill att ert barn är med på bild så säg
till oss, då vi ofta använder oss av bilder från verksamheten
i månadsbreven och på anslagstavlan.
Tisdagar är utflyktsdag på fritids. Då samlas vi ute efter
skolan och går så fort som möjligt till skogen. Vi är tillbaka
ca.15:30. Vi skriver på tavlan var vi går och annars kan ni
ringa om ni behöver hämta på plats. Jätteviktigt med
anpassade kläder! Vi går på utflykt i alla väder.
Vi ses!
Mvh/ Dan och Christoffer

