
Fritidshemmet ska enligt skollagen erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation 
samt stimulera deras utveckling och lärande (14 kap. 2 § skollagen). Eleverna har 
möjlighet att uppleva fritiden som meningsfull när versamheten är trzgg och 
stimulerande samt formas utifrån deras ålder, mognad, behov, intressen och 
erfarenheter. En förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs 
delaktiga och får inflytande över utformningen av versamheten (Prop. 2009/10: 165, 
Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, sid. 404).

Fritidshem - aktuella 
bestämmelser
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 Reglerna, rutiner och information om aktiviteter på våra fritidshemmet
Hej! 

Fredagen 19/9 hade vi vårt första 
Fritids stormöte. Vi gick igenom regler 
och rutiner tillsammans med barnen, vi 
pratade också om att vi måste vara 
snälla mot varandra och inte använda 
fula ord. Barnen var duktiga och höll 
med om allt, vi pratade om att vi måste 
ta hand om våra leksaker båda inne 
och ute och inte skräpa ner på 
skolgården eller inomhus.

 Här är dom regler och rutiner som vi 
bestämde tillsammans med er föräldrar 
och barnen:

• Ingen mobbning, svärord eller att 
man slåss

• B a r n f å r i n t e a n v ä n d a 
fritidstelefonen, bara om barn har 
med sig en lapp hemifrån

• Lappar eller samtal från föräldrar om 
man ska hem själv eller med en 
kompis

• All hjälps åt att städa

• Inga skor inomhus (gäller oss alla!)

• Om vi är ute på gården, måste 
barnen säga till en av pedagogerna 
om man ska gå in  för att hämta 
något eller gå på toaletten

• Man få r i n t e sk räpa ner på 
skolgården, använd papperskorgen

Nu är det dags att börja med våra 
aktiviteter. I det här månadsbrevet får 
ni med listor på aktiviteterna, så kan ni 
se vilken aktivitet ert barn är med i 
och vilken dag den utförs. 

Barnen kommer att rotera aktivitet så 
alla kommer att prova på allt. 

Aktiviteterna kommer inte att vara 
varje dag, bara en dag i veckan. Men 
det finns massor av andra möjligheter 
att göra annat på fritids. 

Varje dag kommer vi att erbjuda olika 
saker att göra, t.e.x.:

• pyssla (pärlor, halsband, etc.)
• virka, lera eller gips
• sport (fotboll, basketboll, etc.)
• cirkus (jongliring, fallskärm etc.)
• linotryck 

Om ni har frågor eller synpunkter hör 
gärna av er till oss men vi svarar inte i 
telefonen under skoltid.

Telefonnummer Fritids:
08–531 764 82
Elias, Shkelzen, Nataly och Barbara

Information:
Fritids Stormöte  17/10

OBS! Titta gärna in på www.kastanjen.nu 
(fritids). Där kommer vi skriva in information, 
ni kan också ladda ner viktiga lappar.

Vi skickar med Tidsöverenskommelse. Lämna 
gärna in den så fort ni kan. Tack!

Sakta men säkert har hösten börjat och 
barnen tar sista chansen för att leka med 
vatten i vår sandlåda

http://www.kastanjen.nu
http://www.kastanjen.nu

