På Olympiaskolan finns två fritidshemsavdelningar
Asken och Boken. Verksamheten vänder sig till barn i åldrarna
6-9 år. Fritidsklubben Eken vänder sig till barn i åldrarna 1013 år. Omsorg erbjuds när föräldrarna arbetar/studerar.
Avdelningarna samverkar genom gemensamma
öppningar/stängningar, veckoaktiviteter och lovverksamheter.
På klubben planerar vi tillsammans med eleverna inköp av
materiel, sällskapsspel, lekredskap mm. Det finns möjlighet
att göra sina läxor på fritidshemmet och på klubben.
Fritidshemmets öppettider är kl. 6.00-17.45. Klubbens
öppettider är efter skoltid -16.30 under terminerna måndtors, och mellan kl. 8.00 och 16.30 under loven.
Gemensam öppning har vi på Boken och från
kl. 7.00 har även Asken öppet för morgonomsorg,
gemensam stängning har vi på Boken mellan
kl. 16.30 och 17.45.
Frukost serveras i Korsbacka matsal från kl. 7.20,
under lov kl. 8.00. Mellanmål serveras för Asken kl. 14.10 och
för Boken kl. 14.00. På klubben serveras mellanmålet på
avdelningen efter skolans slut måndag-torsdag.
Under lov och studiedagar serveras även lunch.
Fritidsbarnen sjukanmäls till Boken fram t.o.m. kl. 7.30,
för Er med barn på Asken går det bra att ringa direkt
till avdelningen mellan kl. 7.00 och 7.30.
Under lovdagar anmäler ni frånvaro till fritids före kl. 9.00.
Asken tel. 739329, mobil 0709 739329
Boken tel. 739301, mobil 0709 739298
Eken tel. 739298

MÅLSÄTTNING FÖR FRITIDSVERKSAMHETEN
Fritidshemsverksamheten balanserar mellan den fria
och styrda verksamheten med läroplanens värdegrund
som bas.
Att barnen ska känna trygghet, glädje och trivsel
på fritidshemmen.
Att förbereda barnen att klara sig själva, hemma.
Att barnen ska ta ansvar för sig själv, andra och sina
handlingar samt vår gemensamma miljö.
Att barnen ska ha inflytande över sin egen tillvaro och
val av egna aktiviteter.
Att lära sig visa respekt och tolerans för sig själv
och andra.
Att kunna samarbeta och ha ett vårdat språk.
Att stärka barnen som individer för att de ska känna
att de duger som de är och kunna säga nej till sådant
som känns fel.
Att få känna tillfredsställelse i fysiska aktiviteter
och uppleva ett positivt kamratskap.
Att barnen lär sig ta ansvar för vad och hur mycket
de äter och att måltiden även är en stund
för social samvaro.
Att väcka och utveckla barnens intresse för
skapande verksamhet.
Att ge barnen möjlighet till enskild och gemensam lek.

ATT TÄNKA PÅ FÖR DIG SOM FÖRÄLDER...
Meddela alltid om de uppgifter som ni lämnat förändras,
t.ex. schematider och telefonnummer. Ändringar på
barnets schema gör ni på www.kavlinge.se. Information om
detta får ni automatiskt i samband med att ert barn blir
inskrivet på fritids. Ni som förälder är ansvarig för att
hela tiden se till att Ert barns schematider är aktuella.
För ert barns säkerhet, meddela alltid personalen, gärna
skriftligt om någon annan ska hämta eller lämna ert barn.
Ha alltid personlig kontakt med någon personal när ni ska
hämta och lämna ert barn.
Barnens kläder bör vara oömma och märkta. Extrakläder
och regnkläder ska finnas på fritids.
FÖRÄLDRA- och PERSONALSAMVERKAN
Ett gott samarbete mellan föräldrar och personal är en
självklar del av fritidshemmets verksamhet och en
viktig kvalitetsfaktor.
En god vardaglig kontakt är därför grundläggande för
ett förtroendefullt och nära samarbete.
Vi värdesätter en ömsesidig öppen och rak dialog och
att vi tillsammans skapar en närhet till såväl Era barn
som till Er Föräldrar.

Välkomna
till
Olympiaskolans
Fritidshem och Fritidsklubb!

