Våra öppettider är 6:30-18:00.
Om behov finns har vi öppet 6:00-18:30 ( hör av er till oss i så fall..)
Vi prioriterar hög personaltäthet när barnen är här vilket gör att det är viktigt att ni
meddelar om det blir schemaändringar via Tempus. Gärna så fort ni vet!
Vi vill att barnen säger hej till en vuxen på morgonen så att vi vet att de är på plats.
Frukost serveras 7:30-8:00. Vi vill att de barn som ska äta frukost
hos oss kommer SENAST 7:45 så att de hinner äta i lugn och ro
och för att vi ska hinna plocka undan innan skolan börjar.
Skoldagen sträcker sig från 8:20-13:40.
(Treorna slutar 14:40 onsdagar)
Efter skoldagens slut ”prickar” barnen av sig och får veta vilken tid de ska bli hämtade
eller om de ska gå hem själva. Vi vill att alla fritidsbarn prickar av sig även om de är lediga
eller om någon har hunnit komma för att hämta dem.

Vi äter mellanmål och de flesta dagarna går vi ut en stund.

!

Torsdagar kommer vi att ha vår utflykts/aktivitetsdag. Vi är tillbaka ca 16:00. Vi ser gärna
att barnen är med på aktivitetsdagen även om de är schemaledig – meddela gärna via
Tempus vad som gäller för just ditt barn! Det underlättar för oss och barnen om
hämttiden är 13:40 eller senast 14:00 om man inte ska vara med på aktiviteten eller
tidigast 15:50 om man deltar i aktiviteten.
Om ert/era barn ska följa med någon kompis hem vill vi att det är uppgjort hemma
kvällen/morgonen innan och att vuxen meddelar via Tempus. Schemaändringar sker via
vuxenkontakt/Tempus.
På veckomeddelande finns information om vad som händer varje vecka på fritids….det
underlättar vårt arbete om rätt saker/kläder/utrustning följer med.
Innan barnen går hem vill vi att de säger – Hej då! till en vuxen…..

