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RUTINER FRITIDS NATUR OCH MILJÖSKOLAN I ÅMÅL 

 

 

Fr o m  höstterminens start 2011 kommer följande rutiner att gälla på vårt fritidshem: 

Vi kommer att begära in tider som barnen ska vara på fritids under loven senast fyra veckor innan 

höstloven, vinterloven och påskloven. 

När det gäller jullov och sommarlov kommer vi att begära att få in tiderna senast 15 nov och 1 maj. 

 

Detta för att vi ska kunna  

• ha rätt antal personal under dagarna så att barnen får en så bra verksamhet som möjligt. 

• ha en så bra planering som möjligt när det gäller personalens arbetstider.  

• ha en så bra planering som möjligt när det gäller andra aktiviteter, utifrån den barngrupp vi 

räknar med ska komma. 

• beställa rätt mängd mat under veckorna när vi går ut och äter och slippa kasta överbliven 

mat när vi äter på fritids. 

• ge vår personal besked så att de kan planera sin ledighet och i sin tur kan lämna in scheman 

för sina barn tider under loven. 

 

De barn som vi inte fått in scheman för i tid kommer vi att räkna med som att de INTE är i behov av 

plats under det lov det gäller. 

 

Under loven hittills har det ofta varit många barn som enligt sina inlämnade scheman skulle vara på 

fritids, men inte dyker upp vissa veckor. Varje dag är det ca en tredjedel av barnen som inte kommer. 

Det gör att vi anställer sommarvikarier som inte skulle ha behövts, vilket i sin tur innebär att vi lägger 

pengar på vikarier som vi kunde ha lagt på annat i verksamheten.  

 

Vi vill därför be er att  

• inte sätta upp barnen på tider ”för säkerhets skull” 

• i stället ringa och höra om de kan komma, om det skulle behövas, någon dag som de 

egentligen inte ska vara på fritids. Det går alltid att lösa, men är självklart bra om vi kan få 

veta några dagar innan, eftersom fritids ofta är på aktiviteter på andra ställen. 

• meddela dagen innan om barnet inte ska komma till fritids dagen därpå. Har vi inte hört 

något från er, och barnet inte dyker upp kommer vi att ringa hem från fritids för att försäkra 

oss om att inget hänt barnet under vägen till Natur och Miljöskolan. 

 

 

Kerstin Persson 

rektor Natur och Miljöskolan 


