Inskolningsrutiner på fritids
Ring eller kom förbi fritids så bokar vi en tid för ett personligt besök! Då
får du veta vem som blir ansvarig för just er inskolning. Då kan vi också
göra upp inskolningstider som passar för er och ert barns individuella
behov. Från augusti har vi ordinarie personal på plats igen efter sommarens
ledighet.
Beroende av hur mycket ni känner till om skolan så går vi igenom vissa
fasta punkter under inskolningen:




Vi visar runt i fritidslokaler så ni känner er trygga och svarar på
frågor.
Vi delar ut en egen hyllplats till kläder och berättar om fritids
rutiner.
Vi tar tacksamt emot speciell och nödvändig information som rör
ert barn (tex allergier/ toalettrutiner).

Fråga om du undrar över något, kom med idéer och synpunkter –
men berätta också gärna när du tycker att vi gör något bra! Det är
på det viset vi tillsammans blir en trygg, utvecklande och
stimulerande plats för barnen!

www.knutbyskola.uppsala.se/

Välkomna till fritidshemmet på
Knutby skola

Personal
Vi som jobbar på fritids för närvarande är:
EmmaLi Nordengrim – Anki Pousett – Fredrik Jansson
Susanne Söderström – Magdalena Vaara –Sofia Eriksson
Klas Brattbeg– Sofia Boström

Alla barn blir tilldelad en mentor i fritidspersonalgruppen. Till sin mentor
kan man vända sig med frågor kring trivsel och annat. Vi erbjuder också
samtal med barn och föräldrar vid behov och önskemål.
En vanlig vecka på fritids innehåller olika aktiviteter, det kan tex vara:
Läxhjälp
Lek och rörelse inne och ute
Skapande verksamhet
Teknik och IT
Fri lek

Våra öppettider är: 06.00 – 18.00 och telefonnummer till fritids är 27 00 78
(vi nås säkrast mellan 06.00 – 8.30, annan tid telefonsvarare) Sjukanmälan
sker varje dag ditt barn är hemma både till fritids om ditt barn skall vara
där den dagen, men också direkt till skolans frånvarosystem; Skola 24 på
tel 0515-777601. Där kan du anmäla dygnet runt.
Du skriver upp ditt barns vistelsetider på listan som hänger innanför fritids
stora ingång. Det är viktigt att du ringer om du behöver ändra tiderna,
gäller ändringen samma dag så säkerställ att du får kontakt med personal.
Varje morgon 07.40 serverar vi en god, enkel och näringsriktig frukost på
fritids.

Vår verksamhet
Fritids ska vara ett komplement till skolan och också bidra till att eleverna
utvecklas mot de nationella mål som finns. Genom lek och
utomhusaktiviteter skapar vi en lärandemiljö där barnen får möjlighet att
träna på sociala färdigheter, utveckla sin motorik och stärka sin egen
självkänsla. Vi har ämnesrelaterade arbetsgrupper under terminen.
Vi har en utflyktsdag i veckan då vi går till skogen eller annan närbelägen
plats där vi äter mellanmål och gör någon planerad aktivitet.
Värdegrundsfrågor arbetar vi med kontinuerligt, på fritids liksom på resten
av skolan.
www.knutbyskola.uppsala.se/

En vanlig dag på fritids:
6.00
7.40
8.20
8:50
14.15
14.30
17.00
18.00

Fritids öppnar
Frukost
Utelek före skoldagen
Skolan börjar
Eftermiddagsfritids börjar
Mellanmål
Fruktstund
Fritids stänger

