VÄLKOMNA TILL
ÖSTRA LUGNETS FRITIDSHEM

På Östra Lugnets skola finns det fyra fritidsavdelningar. Tre
avdelningar med F-klass, åk 1 och åk 2 och en avdelning med åk 3-6.
Vi arbetar tematiskt och entreprenöriellt med utgångspunkt från
eleverna. Vi har fritidsråd där vi beslutar om verksamhetens innehåll.
Vi jobbar även med äventyrspedagogik.
Fritids öppnar vid Dungen kl. 6:30 och stänger på samma ställe kl.
17:30. Vi serverar frukost kl. 7:00 och mellanmål ca kl. 14:00.
Mål och riktlinjer:
Vi arbetar utifrån Lgr 11 kapitel 1, 2 och 4 samt ”Skolverkets
Allmänna råd för fritidshem” (2014).

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt
erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska
utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Skollagen kap 14 §2, 2011.

På vårt fritids får Ni:
 Utbildad fritidspersonal som hittar på roliga och utvecklande













aktiviteter!
Hitta på aktiviteter som passar ihop med det du lär dig i klassen!
Lära dig elevinflytande och demokrati.
Lära dig att hitta på bra aktiviteter du kan göra på din fritid!
Utbyte med föreningsliv och kulturliv.
Uppleva olika traditioner och händelser under året.
Känna dig omtyckt och trygg!
Lära dig att vara en bra kompis!
Lära dig att man kan leka med alla!
Lära dig att det är bra att vi är olika!
Den stöttning och hjälp som du behöver!
Personal som har samarbete med dina föräldrar!
Utveckla ditt intresse!

Skolavslutning
Sommarlov med
ex vattenkrig, vattenspridare,
någon dag på Karlslund

Årscykel Östra Lugnets fritids
TRADITIONER

Gruppstärkande aktiviteter

Fritidshemmets dag (andra tisdagen
i maj)
Tvåornas fest

Städdag av skolgård, samt elda in
Valborg
"Scenen är din"

Påsklov med aktiviteter ute och inne
Påska på Evelid
Våffeldagen

Skolstart
Gruppstärkande aktiviteter

Intresseförfrågan till tema/kurser

jul aug
jun
sep
okt
maj

apr
mar
feb

nov
dec
jan

Tema/kurser
FN-dagen 24 oktober dans på
utetorget
Höstlov med blandade aktiviteter (ev
halloween, Karlslund, miniäventyr)
Kurser/tema
Någon slags aktivitet kopplat till
omvärlden utanför genomförs
(biblioteket, museum mm)

Sportlov (temalov)
Alla hjärtans dag

Jullov
Skolstart

Lucia - vi lussar på Evelid
Drop-in glögg
Julpyssel
Jullov

Elever tycker så här:
”Det är kul på fritids. Roligast är fritidsgympan!” pojke 6 år.
”Jag tycker fritids är jättebra, det är kul på alla ställen.” pojke 6 år.
”Pyssla är det bästa!” flicka 8 år
”Det är kul på fritids. Och när vi gör aktiviteter är det ännu roligare!”
flicka 8 år.
”Man får göra saker som är roliga!” flicka 9 år.
”Det är bra för det finns mycket saker och bra fritidspedagoger!”
pojke 9 år.
”Det är roligt för man har alltid något att göra.” flicka 9 år.

Kontakter:
Fritids röd – 796651, blogg: f2aols.vibloggar.nu
Grönans fritids – 796652, blogg: f2bols.vibloggar.nu
Blåbärets fritids – 796656, blogg: f2cols.vibloggar.nu
Dungens fritids – 796655, blogg: dungensfritids.vibloggar.nu
Öppning och stängning - 796655
.

