FRITIDSHEMMET
GÅVSTA SKOLA

2016-08-05

VÄLKOMMEN TILL GÅVSTA SKOLANS
FRITIDS OCH FÖRSKOLEKLASS.














Vi öppnar varje morgon på Gamla Gåvan
Våra öppettider är 06:30-17:30
Om ditt barn behöver omsorg före 06.30 eller efter 17.30 ska dispens sökas.
Klockan 07:00 öppnar även Nya Gåvan och Lilla Gåvan 07:30
Vi stänger på Gamla Gåvan.
De som önskar äta frukost, tar med sig det man vill äta. Frukost äts på Gamla Gåvan
Klockan 08:15 går alla barn ut på rast innan skolan börjar. F-3 börjar alltid kl.08:45,
Förskoleklasserna slutar 14:00 och kan då antingen stanna kvar på fritids eller åka sen
buss.
De elever som har kort dag (13:00) kan ta tidig buss hem kl.13:10
Vi börjar servera Mellanmål ca.14:00 och går i olika omgångar.
Sena bussar avgår från skolan med början kl.14.20.
Efter Mellanmålet har vi uteverksamhet.
Vi erbjuder barnen olika former av aktiviteter och skapande verksamhet under
Fritidstid på respektive avdelning.

De som kommer att arbeta på respektive avdelning är:
Gamla Gåvan: Anneli Persson, Carin Bergström, Lill Eriksson, Sofie Alkell, Pontus Flink, Emely
Höglund, Helene Ekman, Erik Falk, Carin Ericson
Nya Gåvan: Lena Stråle, Malin Bjälmén, Helene Edin, Helene Ekman, Gudrun Hag Sandén
Lilla Gåvan: Linda Källqvist Jansson, Carin Ericson, Gudrun Hag Sandén








Vi vill att de scheman som sitter i respektive hall fylls i för hela veckan.
Vi vill att ni kontaktar någon av oss både när ni lämnar och hämtar era barn. Är
det någon annan än ni själva som ska hämta barnet, säg till oss, skriv en lapp eller
ring oss.
Vi vill att barnets kläder och stövlar/skor är namn märkta, detta för att lättare kunna
hjälpa er om de kommer bort.
Vi vill att det finns extra kläder och regnkläder, då vi är ute i alla väder- ett tag i alla
fall.
OM ditt barn vill åka hem till en kompis vill vi att detta är uppgjort dagen innan och att
det finns skrivet på en lapp.

LOVDAGAR UNDER HT-16/ VT-17
Höstterminen: 2016-08-17 — 2016-12-21

Vårterminen: 2017-01-10 — 2017-06-09

15/8 och 16/8 är fritids STÄNGT.
Lovdagar höstterminen:

Lovdagar vårterminen:

30/9

20-24/2

(Sportlov)

10-17/4

(Påsklov)

26/5
5/6

(Kristihimmelsfhelgen)
(lovdag)

(Studiedag)

31/10-4/10 (Höstlov)

Vid kontakt:
Gamla Gåvan: 018-727 74 55 mobil: 073-432 16 99
Lilla Gåvan:

018-727 74 83 mobil: 073-432 16 97

Nya Gåvan:

018- 727 74 58 mobil: 073-432 16 96

Expeditionen:
Elin Larsson
Camilla Westerlund

018- 727 74 78
018- 727 74 60

Bitr rektor och ansvarig för fritids: Rose- Marie Lundberg 018-727 74 53
mail: ros-marie.lundberg@uppsala.se
Rektor: Caroline Sedin 018-727 74 74
mail: caroline.sedin@uppsala.se

Utifrån Kommunens Måldokument jobbar vi med en lokal handlingsplan enligt
följande:
*Vi erbjuder olika aktiviteter och uppmuntrar barnen till att våga prova nya saker och kanske
hitta någon ny sysselsättning. Barnen får prova att lösa konflikter själva innan vi vuxna går in
och hjälper till. De får en egen plats i hallen och vi har fasta regler och rutiner.
* Personalen syns tydligt ute på skolgården och det finns foto uppsatt så man lätt känner
igen vilka som jobbar på Fritids. Det finns alltid personal ute när barnen är ute och vi rör oss
där barnen leker. Vi leder lekar för att göra barnen trygga och för att de ska lära sig ny
lekar.
*Vi har god koll på vilka barn som är hos oss och vilka som har gått hem under dagen. Barnen
får ta del av ansvar genom att plocka undan efter lek och pyssel, komma i tid till mellanmål
och komma in när vi ringer i klockan. De får även lära sig att ta ansvar för sina kläder och
sina saker.
*Vi lär barnen att lyssna när andra barn berättar och att de ska vänta på sin tur. Vi lär oss
om människors olikheter och att visa respekt för vuxna och andra barn.
*Barnen får vara med och önska vilka lekar och aktiviteter som vi ska ha, de är även med och
påverkar när vi ska handla in nytt lekmateriel. På varje fritidsavdelning har vi fritidsråd.
*Vi utgår ifrån Läroplanen Lgr 11 när vi planerar fritidsaktiviteterna och samarbetar med
berörda klasslärare. Vi har ett veckoschema för våra aktiviteter med barnen synligt uppsatt.
*Detta är ett axplock från den lokala handlingsplan som finns på Gåvsta skola. Se vidare på
vår hemsida eller det formulär som skolan kan tillhandahålla.

Fritidspersonalen
genom Anneli Persson
anneli.persson@uppsala.se

