Edboskolans
Fritidsverksamhet

Från styrdokument till
verklighet - så jobbar vi!
Allt arbete på fritidshemmet utgår
ifrån:
• Skolverkets Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet
(2011)
• Demokrati
• FN:s barnkonvention om barns
rättigheter
• Diskrimineringslagen
• Skollagen
• Skolverkets allmänna råd för:
• Fritidshem (2014)
• Systematiskt kvalitetsarbete för
skolväsendet (2012)
• Arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling (2012)
• Arbete med extra anpassningar,
särskilt stöd och åtgärdsprogram
(2014)
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• Fritidspedagogiska planeringar (Fripp)

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll i
fritidshemmet ska utgå från den värdegrund
och det uppdrag samt de övergripande mål
och riktlinjer som framgår i läroplanen.
•
•
•
•

Utveckling och lärande.
Meningsfull fritid.
Arbetsätt, uttrycksformer och lärmiljö.
Kompletterar förskoleklassen och skolans
skapande, utforskande och praktiska
arbetsätt.

Granens fritids åk F
Vi som arbetar här heter:
Gul E och F
Camilla Ljung camilla.ljung@huddinge.se
Paulina Helje paulina.helje@huddinge.se
Suzan Johansson suzan.johansson@huddinge.se
Blå A,B
Karin Sandberg karin.sandberg@huddinge.se
Jessica Salazar Sifuentes, jessica.salazar-sifuentes@huddinge.se
Agneta Nilsberth agneta.nilsberth@huddinge.se
Grön C och D
Niclas Asplund niclas.asplund@huddinge.se
Yasmine Hachemaoui yasmine.hachemaoui@huddinge.se
Andrea Matus-Gonzales andrea.matus-gonzales@huddinge.se
Jakob Hellgren jakob.Hellgren@huddinge.se

Kontakta Granen
Gul 08-535 355 10
Blå 08-535 355 07
Grön 08-535 355 16
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Rönnens fritids åk 1
Vi som arbetar här heter:

Gul 1 A och B
Therese Svensson therese.svensson2@huddinge.se
Linda Skyttner linda.skyttner@huddinge.se
Parwin.Soranros parwin.soranros@huddinge.se
Therese Weidelid therese.weidelid@huddinge.se
Blå 1 C,D och E
Cristina.Ebenfelt cristina.ebenfelt@huddinge.se
Lotta Enqvist charlotta.enqvist@huddinge.se
Nürgül Yildiz nurgul.yildiz@huddinge.se
Jonathan Haile jonathan.haile@huddinge.se
Izabelle Modin izabelle.modin@huddinge.se

Kontakta Rönnens fritids
Blå 08-535 354 96
Gul 08- 535 354 93
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Ekens fritids åk 2

Vi som arbetar här heter:
Gul åk 1 D och E
Anette Grandelius anette.grandelius-steen@huddinge.se
Mona Dahlqvist mona.dahlqvist@huddinge.se
Vendela Klässman Vendela.Danielsen-Klassman@huddinge.se
Blå åk 1 A,B och C
Åsa Klingberg asa.klingberg@huddinge.se
Joakim ”Jocke” Ström joakim.strom@huddinge.se
Carina Melcherson carina.melcherson@huddinge.se
Pia Gustafsson pia.gustafsson2@huddinge.se

Kontakta Ekens fritids
Blå 08-535 355 05
Gul 08-535 355 08
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Björkens fritids åk 3
Vi som arbetar här heter:

Gul 3D och E
Viktor Persson viktor.persson@huddinge.se
Stefan Bergflod stefan.bergflod@huddinge.se
Zandra Karlsson zandra.karlsson@huddinge.se
Blå 3 A,B och C
Hanna Melcherson hanna.melcherson@huddinge.se
Camilla Grönskog camilla.gronskog@huddinge.se
Malin Falk malin.falk@huddinge.se
Gunilla Alenius gunilla.alenius@huddinge.se
Anna- Rindi Karlsson Anna-Rindi.Karlsson@huddinge.se

Kontakta Björken fritids
Gul 08-535 355 06
Blå 08-535 355 17
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Klubben fritidsverksamhet för åk 4-6
Vi som arbetar här är:

Metin Gürbüz metin.gurbuz@huddinge.se
Guillermo Munoz-Orts guillermo.munoz-orts@huddinge.se
Sara Haile sara.haile@huddinge.se
Jenny Dorch jenny.dorch@huddinge.se
Klubben är en öppen verksamhet för elever i åk 4-6. Öppettiderna är från skolandagens slut fram
till 17.00.

Kontakta klubben:
Telefonnummer: 08-535 355 19
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Öppning och stängning på fritids
Morgonfritids är öppet mellan kl. 6.30–7.30 varje morgon för de barn som anmält omsorg innan
skolan.
Närvaron för respektive klass/fritids görs på skola 24 genom ipads.
Öppningen är en lugn stund då barnen får rita, läsa, spela spel eller se på TV.
7.30 går alla barnen ut på skolgården. På gården finns en in checkningsstation med pedagog där ni
som anmält morgonomsorg anmäler er
Lärarna gör en närvarokontroll kl. 8.00 när skolan börjar.
All frånvaro görs på skola 24.
Eleverna i åk F-3 sovmorgon på måndagar. De barn som behöver omsorg dessa dagar har
morgonomsorg till klockan 9.00
Stängfritids
16.45 går barnen i åk F-3 som anmält omsorg efter 17.00 till stängfritids.
Här har vi en lugn stund där barnen får se på tv, rita, läsa eller spela spel.

Rutiner på morgonfritids
6.30 Morgonfritids öppnar.
7.00 Frukosten serveras.
7.30 Barn och fritidspersonal går ut på skolgården.
7.50 Ingångarna öppnas.
8.00 Lektionerna startar och närvaron kontrolleras i resp. klassrum.
Rutiner på stängfritids
16.45 Barn från resp. avdelning samlas på stängfritids.
Närvaron kontrolleras.
barnen checkas ut genom att säga till pedagog när de går hem.
18.00 Fritids stänger
Om du som förälder är försenad är det viktigt att du kontaktar stängfritids
Telefon: öppningsfritids 08-53535519
Stängfritids: 08-535 355 07
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Fritids under eftermiddagen

När barnen har avslutat sin sista lektion så tar fritidsverksamheten vid och barnen
har en liten rast före eller efter mellanmålet.
Efter mellanmålet erbjuds olika aktiviteter.
Se veckans planering som sitter på avdelningens anslagstavla och på
månadsplaneringen som skickas hem via mail eller med barnen.
Aktiviteterna pågår till klockan 16.00, då alla hjälps åt att städa avdelningen
Vi avslutar dagen med en lugn stund då de barn som ska stanna länge får en frukt.
16.45 går vi till stängfritids

Mellanmålet äter vi i matsalen.
13.20 Rönnen
13.40 Eken
14.10 Björken
14.30 Granen
15.00 Klubben
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Lovverksamheten
Hur anmäler jag mitt barn till lovet, klämdagarna och halvdagarna?
Några veckor före lovet skickas en länk med ett lovformulär ut från skola 24 som ska fyllas i
senast angivet
Vi vädjar till Er att ni är noggranna med att anmäla exakt tillsynsbehov och tider, det underlättar
vår planering för mat och aktiviteter och att ni respekterar sista datumet för anmälan. Länken
stängs ner när sista datumet har passerat och då kan man inte anmäla sig.
Har du problem med att fylla i ditt barns fritidsbehov digitalt finns även lovformuläret i
pappersform på avdelningen. Fråga personalen så hjälper vi dig!
Hur vet jag vad som händer på lovet?
Lovplaneringen lämnas ut några första dagen på lovet. Här står viktiga saker att
tänka på som t.ex. eventuella utflykter eller om barnet ska ta med sig något. Observera att den
planering som skickas ut är anpassad efter det anmälda barnantal.
Vad gör ni på fritids under loven?
Under loven fokuserar vi i första hand på den säsong och de högtider som infaller.
Anmäl sjukdom eller ledighet!
Barnet måste komma till fritids senast kl. 9.00 varje dag. Sjuk-och ledighetsanmälan måste göras
senast kl. 9.00 varje dag till ditt barns fritidsavdelning.
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Vad förväntar vi oss av dig som
vårdnadshavare?
• Prata med ditt barn på morgonen om vad som händer på fritids under dagen
och ungefär vilken tid du kommer och hämtar, så slipper du komma till fritids
och mötas av tomma lokaler eller ett upptaget barn som inte vill gå hem.
• Ta del av vår planering tillsamman med ditt barn.
• Då vi har fokus på barnen och deras aktiviteter så svarar inte pedagogerna i
telefon mellan 13.00-16.00 Det är trevligt att få träffa dig och återkoppla hur
barnets dag har varit!
• Information om ändringar vid hemgång sker skriftligt via mail senast klockan
13.00 eller på skola24
• Inga ”lekdejter” får planeras på fritidshemmet och fritidshemmens telefoner
lånas inte ut i detta syfte. Observera även att vi inte ger ut andras
kontaktuppgifter av integritetsskäl.
• Det är mycket viktigt att du ser till att kontaktuppgifterna är
aktuella.Anledningen till detta är att vi ska kunna nå en anhörig vid sjukdom
eller olycksfall.
• Att du ser till så ditt barn har extrakläderP
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Edboskolan
Kvartettvägen 5-7
14263 TRångsund

