Hej alla föräldrar.
Nu har skolan börjat och fritidsverksamheten har kommit igång på riktigt. Här är information som
vi vill att ni läser gällande fritids.
Vår målsättning är att erbjuda en lärorik, varierad och spännande tid på fritids. Vi planerar
aktiviteter efter barnens ålder och intressen.
Öppning och stängning
I år sker öppning och stängning av fritids på Brage som flyttat en trappa ner till Mimers gamla
lokaler. Dörrarna ut mot gungorna skall användas som entré. Är andra dörrar låsta är det av en
anledning och man passerar inte genom dessa. Detta är viktigt att respektera.
Alla andra avdelningar, utom Brage, öppnar 7.35 och stänger 16.30.
Frukost
Frukost serveras mellan 7.10-7.30. Kommer man efter 7.30 vill vi att man har ätit hemma. Köket
börjar plocka bort frukostmaten 7.40.
Våra avdelningar
Brage: På Brage arbetar, förutom förskoleklasspedagogerna, fritidspersonalen Madde och Dejan
(börjar 1/9). Vi är glada över att de kan vara i de nya lokalerna på bottenvåningen.
Brages barn äter mellanmål klockan 13.55.
Idavallen: Här går våra ettor. Maria, Sirkka, Emmalyn och Emil jobbar här. Idavallen äter mellanmål
klockan 13.45.
Freja: Tvåorna går på Freja. Här arbetar Lisa, Carin, Awil och Lotta. På Freja äter barnen
mellanmål klockan 14.15.
Balder: Våra äldsta barn går på Balder. Haza, Jacob, Thomas och Carina jobbar med dessa barn.
Thomas och Carina har varit sjukskrivna i början av terminen men vi hoppas att de snart är
tillbaka. Under tiden de är hemma sätter vi in vikarier och vi försöker i så stor utsträcknig det går
ha samma vikarier. Balder går till mellanmålet och äter klockan 14.30.
Kontakta personalen
Många av er vill lämna meddelanden till fritidspersonalen. Vi vill be er att inte ringa på morgonen.
Då är det som mest intensivt, många barn kommer och skall tas emot för att dagen ska bli trygg
och bra. Vi ber er att skicka ett sms istället för att ringa. Detta är särskilt viktigt om någon annan
än du som förälder ska hämta ditt barn. Ni får ett svar från personalen när de läst ditt
meddelande. På eftermiddagen går det bra att ringa.
Brage:
0734-15 34 74
Idavallen:
0734-15 35 92
Freja:
0734-15 37 92
Balder:
0734-15 35 91
Rör informationen det som händer under skoltid kontaktar ni klassläraren direkt.
Schema och uppsägning av plats
Alla scheman måste vara aktuella. Uppdatera ditt barns schema via självservice på Borås stads
hemsida. Lämna gärna en lapp till fritids när du uppdaterat schemat.
Man får ha sitt barn på fritids under sin arbetstid + restid eller om du är studerande. Är du som
förälder arbetslös, föräldraledig eller pensionär får du inte ha ditt barn på fritids. Säg då upp
platsen via självservice. Om ni anser att ni har särskilda skäl att ändå ha en fritidsplats, kontakta
då biträdande rektor Linda Brundin 0768-88 38 90

Lov
När det är lov från skolan är fritids öppet som vanligt, dock inte på helgdagar. Vi skickar ut lappar
för att ta reda på hur många barn som behöver omsorg på loven. Vi anpassar verksamheten och
personalstyrkan efter antalet barn. Ofta är det många som anmäler behov av omsorg på loven
men sedan inte kommer. Ta för vana att alltid lämna in dessa lappar och meddela alltid fritids om
ditt barn är ledigt på loven.
Kläder
Varje dag spenderar vi en bra stund utomhus. Bra kläder som passar årstid och väderlek ska
finnas på fritids. Även extra ombyten är bra att ha på barnets plats.
Vi skänker varje år massor med kvarglömda kläder. Era barns kläder. Namnade kläder hittar oftast
tillbaka till sin ägare. Ta för vana att titta i de korgar/lådor som finns på avdelningarna. När
kläderna lämnat avdelningarna ligger de i ett skåp i anslutning till idrottshallens omklädningsrum i
några veckor innan de skänks vidare.

Vi hoppas få en härlig höst tillsammans. Om ni har frågor angående fritidsverksamheten, kontakta
i första hand personalen på avdelningen där ditt barn går. Kontakta annars biträdande rektor
Linda Brundin tel: 0768-88 38 90 eller linda.brundin@boras.se

