
Välkomna	  till	  Bockstensskolans	  fritidshem	  
läsåret	  1516	  
	  
Vi	  vill	  välkomna	  alla	  gamla	  och	  nya	  fritidsbarn	  till	  Bockstensskolans	  fritidshem	  med	  ett	  
välkomst-‐‑	  och	  informationsbrev.	  
	  
På	  Bockstensskolan	  har	  vi	  5	  fritidsavdelningar:	  
Solen	   För	  barn	  som	  går	  i	  klasserna	  FA,	  1A,	  2A	  och	  2B.	  
Havet	   För	  barn	  som	  går	  i	  klasserna	  FD,	  1D,	  2C	  och	  2D.	  	  
Skeppet	   För	  barn	  som	  går	  i	  klasserna	  FB	  och	  1B.	  	  
Bojen	  	   För	  barn	  som	  går	  i	  klasserna	  FC	  och	  1C.	  	  
Vega	   För	  barn	  som	  går	  i	  åk.	  3-‐‑5	  
	  

Morgonfritids	  
Vi	  öppnar	  varje	  morgon	  på	  Havet	  och	  Solen	  kl.	  6.30.	  	  
Såhär	  ser	  uppdelningen	  på	  morgonfritids	  ut:	  
Barn	  från	  Bojen,	  Vega	  och	  Havet	  samlas	  på	  Havet.	  
Barn	  från	  Skeppet	  och	  Solen	  samlas	  på	  Solen.	  
	  
Frukost:	  
Solens	  avdelning	  äter	  kl.	  7.20	  
Havets	  avdelning	  äter	  kl.	  7.30	  
	  

Skoldagen	  
För	  åk	  F-‐‑2	  börjar	  skoldagen	  kl.	  8.00	  och	  slutar	  13.00.	  	  
För	  eleverna	  i	  åk	  3	  ser	  veckan	  ut	  såhär:	  
	   Måndag	  och	  tisdag:	  	   8.10-‐‑14.00	  
	   Onsdag:	   	   8.10-‐‑13.00	  
	   Torsdag:	  	   	   8.10-‐‑14.30	  
	   Fredag:	  	   	   8:10-‐‑13.30	  
För	  eleverna	  i	  åk	  4-‐‑5	  ser	  skolveckan	  ut	  såhär:	  
	   Måndag	  och	  tisdag:	  	   8.10-‐‑14.00	  
	   Onsdag	  och	  torsdag:	  	   8.10-‐‑14.30	  
	   Fredag:	   	   8.10-‐‑13.30	  
	  

Eftermiddagsfritids	  
När	  skoldagen	  är	  slut	  samlas	  alla	  barn	  på	  sina	  respektive	  avdelningar	  och	  personalen	  
kontrollerar	  alla	  barns	  närvaro	  samt	  berättar	  vad	  som	  ska	  hända	  på	  fritids	  under	  
eftermiddagen.	  	  
	  
Ca.	  16:30-‐‑17:00	  går	  barnen	  från	  samtliga	  avdelningar	  till	  Havets	  fritidsavdelning.	  Exakta	  
tider	  för	  sammanslagningen	  får	  ni	  på	  respektive	  avdelning.	  	  	  
Kl.	  18:30	  stänger	  vi	  fritidshemmet.	  	  



	  

Personal	  på	  avdelningarna	  
På	  Solens	  fritidsavdelning	  arbetar:	  
Madelene	  Eriksson	  
Eva-‐‑Lotta	  Bjärne	  
Christian	  Andersson	  
Anita	  Svensson	  
	  
På	  Havets	  fritidsavdelning	  arbetar:	  
Roula	  Psima	  
Naza	  Karic	  
Peter	  Nyström	  
Samira	  Mehovic	  
	  
På	  Skeppets	  fritidsavdelning	  arbetar:	  
Tove	  Johansson	  
Ann-‐‑Marie	  Salén	  
Christina	  Andersén	  
	  
På	  Bojens	  fritidsavdelningar	  arbetar	  
Selda	  Kadir	  
Jenny	  Carlsson	  
Abit	  Syla	  
	  
På	  Vegas	  fritidsavdelning	  arbetar	  
Malin	  Hörbäck	  
Mari	  Edvall	  
Marie	  Kind	  	  
Christoffer	  Karlsson	  
	  

Fortbildningsdagar	  för	  fritidspersonalen	  
Under	  några	  tillfällen	  under	  hösten	  kommer	  vi	  att	  behöva	  stänga	  fritidsavdelningarna	  
tidigare	  eller	  hålla	  dem	  helt	  stängda.	  Detta	  är	  tillfällen	  då	  vi	  behöver	  samla	  hela	  skolans	  
personal	  till	  gemensam	  fortbildning	  eller	  samla	  all	  fritidspersonal	  för	  fortbildning	  och	  
planering	  av	  fritidsverksamheten.	  Vi	  ber	  er	  att	  försöka	  lösa	  omsorgsbehovet	  för	  era	  barn	  
vid	  dessa	  tillfällen	  på	  annat	  sätt.	  Om	  det	  ändå	  inte	  går	  att	  lösa	  för	  er	  så	  ber	  vi	  er	  höra	  av	  
er	  senast	  1	  vecka	  innan	  datumet	  då	  fritidshemmet	  har	  stängt.	  Vi	  kan	  då	  ta	  kontakt	  med	  
Furubergsskolans	  fritidshem	  eller	  sätta	  in	  vikarie	  på	  skolan.	  De	  dagar	  vi	  behöver	  stänga	  
fritidshemmet	  under	  hösten	  är:	  
7/9	  	   Fritidshemmet	  stänger	  kl.	  16.45	  
24/9	   Studiedag	  för	  all	  personal.	  Fritidshemmet	  är	  stängt	  hela	  dagen.	  
10/11	   Fritidshemmet	  stänger	  kl.	  16.45	  
7/12	   Studiedag	  för	  all	  personal	  på	  skolan.	  Fritidshemmet	  är	  stängt	  hela	  dagen	  
	  
Under	  våren	  2016	  kommer	  följande	  dagar	  att	  vara	  stängda:	  
19/2	   Studiedag	  för	  all	  personal.	  Fritidshemmet	  är	  stängt	  hela	  dagen.	  
27/5	   Studiedag	  för	  all	  personal.	  Fritidshemmet	  är	  stängt	  hela	  dagen.	   	  



Kontaktuppgifter	  
Om	  ni	  behöver	  komma	  i	  kontakt	  med	  någon	  på	  fritidsavdelningarna	  så	  kan	  ni	  nå	  dem	  på	  
följande	  nr:	  
Solen	   88	  295	  
Havet	   88	  294	  
Skeppet	   88	  402	  
Bojen	   0708-‐‑126188	  
Vega	   0709-‐‑408320	  
	  	  

Sjukanmälan	  
Du	  kan	  anmäla	  frånvaro	  på	  två	  olika	  sätt	  i	  Skola24,	  via	  telefon	  eller	  via	  webben.	  Innan	  du	  
aktiverat	  ditt	  konto	  kan	  du	  bara	  anmäla	  frånvaro	  via	  telefon.	  Frånvaroregistrering	  via	  telefon	  
sker	  på	  telefonnummer:	  0515-‐‑436	  10.	  Detta	  skall	  ske	  innan	  12:00	  aktuell	  dag.	  	  
	  
Om	  ni	  har	  morgonomsorg	  går	  det	  också	  bra	  att	  ringa	  till	  Havets-‐‑	  respektive	  Solens	  
avdelning	  innan	  7.15	  och	  meddelar	  att	  barnet	  är	  sjukt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Om	  ni	  har	  frågor	  är	  ni	  alltid	  välkomna	  att	  höra	  av	  er!	  
	  
	  
	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  
Martin	  Enander,	  rektor	  F-‐‑2	  
martin.enander@varberg.se	  
88	  422	  
073	  334	  80	  28	  
	  
Jenny	  Eriksson,	  rektor	  åk	  3-‐‑5	  
jenny.eriksson@varberg.se	  
88	  617	  
070	  868	  34	  51	  


