Välkommen till
Sandsbro
skolas
fritidshem
”Tillsammans med eleverna skapar vi en meningsfull och
trygg verksamhet där gemenskap och nyfikenhet ligger som
grund”

http://www.vaxjo.se/sandsbroskola

160920

SANDSBRO SKOLAS FRITIDSHEM
Det finns fritidshem för barn i åk F-2 i A-, C– och F-huset, samt för
barn i åk 3-6 i G-huset. Sammanlagt är det drygt 260 barn inskrivna på
fritidshemmen.

VÅRA ÖPPETTIDER ÄR:

Kl. 06.30—18.00
Öppning och stängning sker i C-huset.
Ingång sker i C-husets mittendörr.

FRUKOST:

Vi äter kl. 07.30 i skolans matsal.
Vi låser dörren kl. 07.20 och lämnar C-huset kl. 07.25. De som kommer
därefter går direkt till matsalen via ingången vid 29:an. Vill eleverna gå
från C-huset till matsalen tillsammans med övriga elever måste man
lämna senast kl. 07.20. Detta för att eleverna skall kunna äta i lugn
och ro.

MELLANMÅL: Vi äter mellanmål i skolans matsal ca. kl. 14.15—15.00.
STÄNGNING:

A-, F-, och G-husets elever går över till C-huset
kl. 16.20. Från kl. 16.30 hämtas alltså alla barn i C-huset, endast
mittendörren till C-huset är ingång. Ring på ringklockan om det är låst,
så öppnar vi.

HEMDAGS:

Säg alltid till en personal när Ni hämtar Ert barn.
Barn som går hem själva måste ha med sig lapp hemifrån med namn och
datum som styrker detta.

Om Ert barn vill leka med kompisar, är det förälders ansvar att detta
meddelas.

LOVDAGAR:

Vi vill att Ni lämnar klara besked om Ert barn
kommer att närvara under lov. Anledningen är att det underlättar
vår planering av vikarier, mat o s v.

VAD ÄR FRITIDSHEMMETS UPPDRAG:

Fritidshemmets
uppdrag är att komplettera utbildningen i skola och förskoleklass,
samt erbjuda barn en meningsfull och trygg fritid och rekreation
samt stimulera elevernas utveckling och lärande. En förutsättning
för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att den utformas med deras behov, och nyfikenhet som grund. Fritidshemmet
ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

På fritids erbjuder vi eleverna uteaktiviteter, möjlighet att pyssla,
spela spel, leka, måla och bara vara. Vi jobbar tematiskt och lägger
stor vikt vid elevernas sociala utveckling.
För att göra vistelsen så trivsam som möjligt för oss alla är vår
strävan att barnen skall lära sig att hjälpa varandra, visa hänsyn,
vårda sitt språk och utveckla sin kreativitet och sina idéer med oss
pedagoger som stöd!

ALLMÄNNA REGLER:
Barn har rätt till plats på fritidshem när förälder förvärvsarbetar
eller studerar, inte under föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet. Ni har möjlighet att vara lediga 4 dagar med bibehållen barnomsorg per läsår/familj. Detta ska kommuniceras med personalen i god
tid.
Uppsägningstid är 1 månad.
Schema för barnets placerings-tider/ansökan om fritids/uppsägning
skall lämnas in via DEXTER https://vaxjo.dexter-ist.com/
Placeringstiden gäller arbetstid plus restid.

Vi har rätt att stänga fritidshemmet 4 dgr/år för personalfortbildning, detta sker nästan alltid i samband med skolans studiedagar.
Under sommaren stänger vi normalt 5 veckor. De barn som då
behöver omsorg erbjuds detta på annan skola i Växjö eftersom vi
”samkör” med andra skolor i vårt upptagningsområde.

