Välkomna till Bockstensskolans fritidshem
läsåret 1718
Vi vill välkomna alla gamla och nya fritidsbarn till Bockstensskolans fritidshem med ett
välkomst- och informationsbrev.
På Bockstensskolan har vi 3 fritidsavdelningar:
Solen:
För barn som går i klasserna FA, 1A, 2A
Havet:
För barn som går i klasserna FB, 1B, 2B
Vega:
För barn som går i åk. 3-5
Morgonomsorg
Vi öppnar varje morgon på Havet och Solen kl. 06:30. Vega fritids öppnar kl 7. De barn
som går på Vega fritids och som behöver omsorg innan 7.00 kommer till Havets eller
Solens fritids och går sedan över till Vega kl. 7.00. Vegas barn som tidigare år gått på
Havet börjar på Havet kl. 6:30 och Vegas barn som tidigare år gått på Solen eller Skeppet
går till Solen kl. 6:30
Frukost:
Solen äter kl. 07:20.
Havet äter kl. 07:30.
Vega äter kl. 7:40
Skoldagen
Åk F-2 går i skolan kl. 08:00-13:00, måndag-fredag.
Åk 3 går i skolan:
Måndag:
8.10-14.00
Tisdag:
8.10-14.00
Onsdag:
8.10-14.00
Torsdag:
8.10-14.00
Fredag:
8.10-13.30
Åk 4 går i skolan
Måndag:8.00-14.00
Tisdag:8.00-14.00
Onsdag:8.00-14.00
Torsdag:8.00-14.00
Fredag: 8.00-13.30
Åk 5 går i skolan:
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:

8.10-14.00
8.10-14.00
8.10-14.30
8.10-14.30

Fredag:

8.10-13.30

Eftermiddagsfritids
När skoldagen är slut går barnen till sina respektive fritidsavdelningar och personalen
kontrollerar barnens närvaro samt berättar vad som ska hända på fritids under
eftermiddagen. Varje eftermiddag erbjuds barnet ett mellanmål. Under följande tider
serveras mellanmål:
Solen: kl. 14.00
Havet: kl. 14.20
Vega: kl. 14.40
Havet är stängningsavdelning och stänger kl. 18.30.
Måndag-torsdag:
Solens avdelning stänger och går över till Havets avdelning kl. 17:00
Vegas avdelning stänger och går över till Havets avdelning kl. 16.40
Fredagar:
Solens avdelning stänger kl. 16.30.
Vegas avdelningar stänger kl. 16:00.
Efter dessa sluttider befinner sig barnen på Havets fritidsavdelning.
Schema och Tempus
Barnets schema läggs in i tempus av vårdnadshavare. Tempus är ett webbaserat
program där ni lägger in alla fritidstider, anmäler frånvaro samt tar emot information
från skolan. Det är viktigt att komma ihåg att lägga in frånvaro om barnet inte kommer
till fritids en dag när ni lagt in schema. All frånvaro som sjukdom eller ledighet måste
alltså läggas in av er vårdnadshavare.
Under vanliga skoldagar ska barnets tid på morgonfritids läggas in samt på
eftermiddagen. Det innebär att man lägger in två tider/dag om barnet har morgonfritids
och eftermiddagsfritids. På lov eller studiedagar skriver ni däremot in en tid som visar
barnets hela tid på skolan.
Exempelvis:
Vanlig skoldag: 7:00-8:00 samt 13:00-16:00
Studiedag eller lov: 7:00-16:00
Kontakta ert barns avdelning för att komma igång med Tempus.
Personal på avdelningarna
På Solens fritidsavdelning arbetar:
Madelene Eriksson
Eva-Lotta Bjärne
Edith Llanos
Ann-Marie Salén
Sofia Hellekant
På Havets fritidsavdelning arbetar:
Tina Andersén
Naza Karic

Samira Mehovic
Emma Silverby
Selda Kadir
På Vegas fritidsavdelning arbetar
Malin Mickelsten
Christoffer Eriksson
Caroline Mollet
Camilla Roth
Fortbildningsdagar för fritidspersonalen
Under några tillfällen under hösten kommer vi att stänga fritidsavdelningarna tidigare
eller hålla dem helt stängda. Detta är tillfällen då vi behöver samla hela skolans personal
till gemensam fortbildning och planering. Om det är möjligt att lösa ert/era barns
fritidsomsorg på annat sätt är vi tacksamma över det. 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 till
skolas administratör. Ert/era barn får då fritidsomsorg på Furubergsskolans fritidshem.
De dagar vi behöver stänga fritidshemmet under hösten är:
16/8
Fritids stängt. Fritidsomsorg erbjuds på Furubergsskolan
5/9 Fritids stänger kl. 16:45
30/10
Fritids stängt. Fritidsomsorg erbjuds på Furubergsskolan
27/11 Fritids stänger kl. 16:45
8/1 Fritids stängt. Fritidsomsorg erbjuds på Furubergsskolan
6/2 Fritids stänger kl. 16:45
15/5 Fritids stänger kl. 16.45
25/5 Fritids stängt. Fritidsomsorg erbjuds på Furubergsskolan
Dessa datum kommer också att vara markerade i Tempus för att underlätta
schemaläggning.
Kontaktuppgifter
Om ni behöver komma i kontakt med någon på fritidsavdelningarna så kan ni nå dem på
följande nr:
Solen
0723-510596
Havet
0723-510653
Vega
0709-408320
Sjukanmälan
Om barnet är sjuk lägger ni in en frånvaroanmälan i Tempus. Glöm inte att också
sjukanmäla till skola 24 på telefonnr 0515-436 10 så att klassläraren också vet att ditt
barn 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
073 334 80 28
Jenny Wahlfridsson, rektor åk 3-5
Jenny.wahlfridsson@varberg.se
070 868 34 51

