Välkomna till förskoleklassens fritidsavdelning Dynamiten
Vi som arbetar på Dynamiten heter Hanna, Linda, Jenny och Pernilla, det kommer även
anställas en till fritidspersonal från skolstart.
På fritidshemmet arbetar vi för att ge barnen en meningsfull fritid, där lärandet ständigt
står i fokus. Vi erbjuder eleverna olika aktiviteter såsom skapande i olika former,
fritidsgympa, samarbetsövningar och fri lek både utomhus och inomhus. Utifrån elevernas
gränslösa fantasi kommer vi att måla, klippa, klistra och mycket därtill för att sätta
skapandet i fokus. Fritidsgympan innefattar aktiviteter där eleverna kommer att få prova på
olika lekar och bollspel såväl inne som ute. Fri lek är också en viktig del i elevernas
utveckling där de bl.a. lär sig att samspela med varandra. Vi på fritidshemmet arbetar
kontinuerligt med värdegrunden som genomsyrar vår dagliga verksamhet. Detta gör vi
genom samtal med eleverna och genom våra olika aktiviteter.
Vill du kontakta oss sker detta enklast via vår telefon som har nummer:
08-540 819 15 (om du vill ringa)
073-644 39 66 (om du vill skicka sms)
Vi öppnar och stänger vårt fritids vid matsalen. Öppning sker klockan 06.30. Klockan 07.30
går vi ut på skolgården oavsett väder. Klockan 07.55 öppnas dörrarna till alla avdelningar
upp och klockan och klockan 08.00 börjar lektionerna. Det enda undantaget är måndagar
då skolan börjar klockan 09.00, då är eleverna utomhus 08.00-09.00 oavsett väder. Även
under måndagar får elever som inte har en fritidsplats komma från 08.00.
Vi går över till stängningsfritids klockan 16.45 och stänger fritids för dagen klockan 17.30.
Vill du kontakta oss på öppnings- och stängningsfritids är telefonnumret: 08-540 817 34.
Fritidshemmet använder när- och frånvarosystemet Tempus. Mer information kring hur
man använder Tempus finns att läsa på skolans och kommunens hemsida.
Med anledning av pandemin sker lämning och hämtning utomhus.

Vi hoppas att ni kommer att trivas hos oss
och att ni känner er väl mottagna!

