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Ht 18-VT 19
På Ljungenskolan finns idag tre
fritidshemsavdelningar och en fritidsklubb:
Kardans fritidshem F-3

Ted Egard
Anette Persson Brüggemann
Carina Lilliehöök
Anette Bohlin
Jeanette Nilsson
Hans Andersson

Sländans fritidshem F-3
Ann-Marie Hansson
Kenneth Henriksson
Helén Dahl
Viktor Nilsson
Maria Johanisson
Emma Tilly Kroksmark
Theodor Olsson

Vävens fritidshem F-2
Johanna Larsson
Jesper Olsson
Anette Unnerstam
Louise Appeltofft

Fritidsklubben 4-6

!

Patrik Petersén
Ulrika Thorén
Andreas Åkesson
Camilla Lund

Styrdokument för fritidshemmen
Skollagen
Fritidshemmet skall stimulera elevernas utveckling och
lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och
rekreation. Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på
eleven och elevens behov.
Fritidshemmet skall ge barnet den omsorg som krävs för att
föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete
och studier.
Läroplanen
Samtliga verksamheter utgår från barns utveckling och
lärande men med delvis olika uppdrag.
För de avsnitt i läroplanen som behandlar grundläggande
värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och
allsidighet, normer och värden kan läroplanen helt och hållet
tillämpas även av fritidshemmet. När det gäller de mer
renodlade kunskapsmålen kan fritidshemmet bidra genom
sina erfarenheter av en utforskande och laborativ och praktisk
metod.
Det är fritidspedagogernas och övrig fritidshemspersonals
ansvar att med stöd av läroplanen och de allmänna råden
utforma en lämplig helhet för fritidshemmets uppdrag i
samverkan med förskoleklass och skola.
Mål för vår verksamhet HT 18-Vt19
Vi kommer att samarbeta med aktiviteter
över avdelningarna både under skoltid – FRIS-pass
och på fritids tid.
Vi vill göra barnen mer delaktiga i vår verksamhet.
Grunden till all vår varsamhet kommer att vara kamratskap – normer och värden
-Förena omsorg och pedagogik som stödjer barnens fysiska,
intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Ljungenskolans Fritidshem
Kardan

0709-73 93 14

Sländan

0709-73 93 13

Väven

0709-73 93 39

Klubben

0709-73 93 11
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Så här ser en dag ut på fritidshemmet och klubben:
6.00

7.00
7.25
7.30
7.50
8.15
13.40
14.05
14.00
14.15
14.30
14.45
16.45
17.00
18.00

Vi öppnar på Sländan, Du kommer in genom att
ringa på dörrarna vid glasgången (E3). Barnen ska alltid
skriva sitt namn på morgonlistan som finns på Sländan
(mellan kl. 6-7 SKA föräldrarna följa med sina barn in på
fritidsavdelningen)
Kardan och Väven öppnar.
Samling på bandyplan för frukostbarnen
Gemensam frukost i matsalen.
(De barn som ätit hemma stannar på sin avdelning.)
Alla barn går ut och är ute tills skolan börjar.
Då finns alltid någon vuxen ute.
Alla barn börjar. Under skoldagen finns
fritids-personalen med i skolans olika verksamheter.
Alla i förskoleklass och åk 1-2 slutar skolan och
går till sina fritidsavdelningar
Nu slutar våra 3:or
Väven äter mellanmål.
Sländan äter mellanmål.
Kardan äter mellanmål.
Klubben äter mellanmål
Efter mellanmål är vi ofta ute en stund eller på någon aktivitet.
Alla barn samlas på Sländan. Du kommer in genom att ringa
på dörrarna vid glasgången (E3).
Klubben stänger, de barn som är kvar går till fritids.
Fritidshemmet stänger för dagen.

Bra att veta om fritidshemmet och klubben:
Matsedeln bestäms av kostenheten och finns att läsa på kommunens
hemsida och kan laddas ner som App.
På eftermiddagarna kan det vara både styrda och fria aktiviteter - lek
ute eller inne, någon skapande aktivitet m.m. Barnen får gå ut själva
men hålla sig inom skolans område. Är många barn ute är naturligtvis
någon personal ute, men det är inte nödvändigtvis någon från den
egna avdelningen.
En dag i veckan har varje avdelning möjlighet att vara i
gymnastiksalen.
Vi går och badar vid några tillfällen per termin på Vikenbadet.
Vi skickar information, veckobrev till er via Infomentor.
Vi samarbetar över avdelningarna och tar ansvar för varandras barn
till exempel när vi är ute eller vid planering och vid
gemensamma aktiviteter.

Tar barnen med sig leksaker, hopprep, kulor m.m. ansvarar barnen
själva för dessa.
Extra kläder och regnkläder ska alltid finnas här. De förvaras på
barnets plats i hallen. Alla kläder skall vara namnade, gärna även
med avdelningsnamn.
Glömda och ej namnade kläder läggs ner i entrén till matsalen.
Även kläder som glömts kvar ute läggs här.
Dessa sorteras bort varje månads slut.
Meddela alltid, muntligt eller skriftligt, om ditt barn inte ska stanna
kvar på fritidshemmet på eftermiddagen.
Som förälder ansvarar du för att hålla scheman via E-tjänst och
kontaktuppgifter aktuella.
Hålla dig informerad om vår verksamhet genom att läsa
våra veckobrev och anslag som sätts upp i kapprummet.

Viktigt!
Under skoltid sjukanmäler du alltid ditt barn på
www.infomentor.se eller på vår automatiska telefonsvarare
046-739387.
Länk till E-tjänst: https://kavlinge.ist-asp.com
Lov
I god tid innan ett lov behöver vi veta vilka tider som gäller för ditt
barn.
Dessa kommer du att få anmäla via en digital länk vi skickar till er.
På loven äter vi frukost kl. 8.00, lunch kl. 11.30 och mellanmål kl.
14.00. Mattiderna kan variera beroende på vad vi har för aktiviteter
på lovet.

På loven sjukanmäler du alltid till ditt barns
fritidsavdelning.
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Tänk på att:

Ta alltid kontakt med
fritidspersonalen när ditt
barn kommer på
morgonen och när ni
hämtar på kvällen.

