Planering på Furans fritidshem ht 2016
Här kommer höstens planering och vi ser fram emot en spännande höst tillsammans
med barnen och er. Spara gärna planeringen.
Tisdagar har vi Kursdag. Barnen får skriva upp sig på en ”kurs”, t.ex. dockteater, bandy, musik, lera.
Varje kurs varar i 3-4 veckor. De barn som väljer att delta i en kurs bör vara kvar de eftermiddagar just
deras kurs pågår även om de har ledig dag.
Vi skickar hem en lapp där datum och tider står om ditt barn valt att vara med på kursen.
Onsdagar har vi Utefritids, Idrottssalen eller annan gemensam aktivitet.
Se datum nedan.
Torsdagar har tvåorna sin Aktivitetsdag.
Fredagar varannan vecka lånar IOGT-NTO vår idrottssal och visar film.
Medlemskort köps på plats direkt eller i förväg av IOGT-NTO (infoblad
kommer). Vi hjälper till och följer barnen ner till filmen.

Här kommer några viktiga datum att komma ihåg:
 Utefritids. Vi går oftast bort till grillplatsen ovanför hundrastplatsen.
Kl. 14.00 – ca 16.10
 28 september
 12 oktober
 23 november
 Idrottssalen. De som vill går med till idrottssalen. Inget ombyte.
Kl. 14.45 – 15.30
 14 september
 26 oktober
 9 november
 7 december
 Föräldrakaffe. kl. 13.00 – ca 17.00
 3 oktober
 30 november
 Lov- och studiedagar. Vi skickar alltid en skriftlig förfrågan om ert omsorgsbehov. Samling
första dagen på loven där barnen är med och bestämmer vad vi ska göra.
 5 oktober
studiedag
 v. 44 (31/10 – 4/11)
höstlov
 23/12 – 5/1
Jullov
Fritids har rätt att stänga verksamheten 3 dagar/år. Vilka dagar det blir meddelas
senast en månad före aktuell stängningsdag.

Vi hjälper barnen i leken för att främja deras kreativitet och
samarbetsförmåga.
På fritids har vi också möjlighet att erbjuda leklådor, olika kreativa
material och tid till att utveckla nyfikenheten. Det finns även tid för lugn
och ro. Kom gärna och var med oss någon eftermiddag.

