Tävelsås 170109
Hej,
och välkomna till en ny spännande termin på fritids!
Under våren kommer vi att vara 45 elever på fritids tillsammans med Lena, Anna,
Carina (som är sjukskriven en bit in i januari) och Ingela.
Vi kommer att vara två vuxna till kl.16:00 varje dag, därefter en vuxen till
stängningsdags.
Vid sjukanmälan, för fritidseleverna som äter frukost på morgonen, ring gärna
0470-79 66 05 (avd.Jollen). Glöm inte att ni måste sjukanmäla även på Dexter varje
morgon som eleven är sjuk.
Frukosten serveras i matsalen ca kl.07:05. För att vi ska hinna äta färdigt i god tid,
innan skolan börjar, är det viktigt att alla frukostbarn kommer i tid. Ni som kommer
före 7:30, men inte äter frukost, får gärna komma ner till matsalen en stund.
Vi äter mellanmål i matsalen, eleverna i åk. F-1 äter kl.13:45 och eleverna i åk. 2-3
kl. 14:15, detta för att vi ska få en så lugn matstund som möjligt. Till mellanmål
serveras smörgås, någon grönsak/frukt och dricka.
Vid ca.15.40 samlas F-1:an i fritids och 2-3:an i Lindas klassrum för högläsning och
fruktstund, därefter är vi ute till ca.16:30, då vi går över till förskolans avd. Jollen
(antingen ute eller inne).
När vädret ger tillfälle till skridskoåkning eller bad meddelar vi eleverna detta och då
går det bra att ta med sig skridskor/hjälm eller badkläder.
Fr.o.m. v.2 börjar våra grupper och aktiviteter.
Måndagar Genomgång av fritidsveckan/gemensamma lekar för F-1 och 2-3
Tisdagar

Erbjuds olika skapande aktiviteter i målarrummet för F-3

Onsdag

Jämna veckor har vi fritidsråd för F-3
Alla onsdagar har vi uteaktiviteter i form av utedagar, utelekar och
turneringar för F-3
De onsdagar vi lämnar fritids område (oftast udda veckor) är vi tillbaka
ca.15:45.
På onsdagarna äter alla mellanmål utomhus, tillsammans, vid 14-tiden.
Kläder efter väder är ett måste, eftersom vi är ute i alla väder!

Torsdag

Dramalekar/övningar ute eller inne för F-1

Fredag

Killgrupp för killarna i åk. 2-3 som Ingela ansvarar för.
Tjejgrupp för tjejerna i åk. 2-3 som Anna ansvarar för.
Första fredagen i varje månad blir det visa- och berättarrunda för
F-1, övriga fredagar någon aktivitet som Lena ansvarar för.
”Visa-och berättarfredagen” är det okej att ta med sig en leksak/annan
sak till fritids. Man visar och berättar om den för sina kompisar och sedan
kan man använda den i fria leken. Övriga dagar stannar leksakerna
hemma och vi använder det som finns på fritids!

Vi försöker med vår verksamhet att eftersträva det som står i Lgr 11 (kap.4);
”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt
erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin
utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna
kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I
undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och
lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande”.
Födelsedagar kommer vi att fira ca en gång/månad, vill man bjuda på något går det
bra (det måste inte vara sötsaker, det är uppskattat med t ex grova kringlor och
fruktsallad också!)). F-klassens elever firas på F-klass och därför inte på fritids.
Prata gärna ihop er och bjud tillsammans!
Fred 3/2
firar vi Olivia, Gustav och Lucas
Fred 17/3 firar vi Alma, Leo, Clara, Filip, Lomi och Axel
Fred 21/4 firar vi Sigge, Hedda, Kajsa, Nesta och Alvin
Fred 9/6
firar vi Elsie, Lova, Freja, Emil, Jakob och Astrid

Viktiga komihåg!
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•
•

•
•
•
•
•

Säg hej när ni kommer och hej då när ni går hem.
Ha alltid extrakläder i era korgar, glöm inte att barnen växer...
Titta in på fritids ibland och kolla barnens platser, mycket glöms kvar.
Meddela schemaändringar dagen innan eller samma morgon, antingen per telefon
eller med en medskickad lapp.
Vi har störst möjlighet att svara på telefon följande tider; 7.45 – 8.00, 9.40 – 10.10..
Information om vilka mottagningsregler som gäller för fritids finns på vaxjo.se / klicka
vidare till fritidshem. I högerkanten klickar du på mottagningsregler / leta upp punkt
7. placering i skolbarnomsorg.
Huvudregeln är; lediga föräldrar = lediga barn. Om en av er förälder är sjukskriven –
kontakta rektor för att komma överens om lämplig placeringstid. Vid vab av syskon –
kom överens med personalen om placeringstid.
När vi frågar efter lovtider – respektera våra sista-datum!
Se till att det finns ett aktuellt schema och aktuella data i Dexter.
Titta gärna in på vår hemsida www.vaxjo.se/tavelsasskola
Ring 79 66 06 eller kom in på fritids om ni har frågor
Till sist ett STORT TACK för den goda julgåvan!

Hälsningar
Lena, Anna, Carina och
Ingela

