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Finnstaskolans fritidsinfo
Här kommer lite information ifrån oss på fritids. Vi kommer att skicka ut ett sådant här brev när vi har extra
info till er föräldrar.
Facebook
Som ni alla säkert redan vet så har respektive avdelning en grupp på facebook och där kan ni få löpande information om vår
verksamhet, bilder, skolmatsedeln och svar på allmänna frågor (specifika frågor hänvisas direkt till fritidspersonalen). Vi ser gärna
att så många som möjligt blir medlemmar där. Ni söker i sökrutan på varje avdelnings namn ex. Blåsippans fritids så kommer det
upp en grupp och ikon där ni kan fråga om att ”gå med i gruppen”.

Extrakläder/kvarglömda kläder
Vi vill bara påminna er om att se till så era barn har extrakläder, regnkläder och gummistövlar här på skolan, då vi är ute varje
dag och barnen blir blöta.

Hämtning
•

Glöm ej att säga hejdå till pedagogen med närvarolistan på respektive avdelning innan ni går hem varje dag så vi kan
stryka ert barn.

•

Det har ringts mycket till fritids, så när barnen ska hämtas ser vi gärna att ni kommer till fritids så vi får träffa er föräldrar
istället för att ringa och vi får skicka barnen till olika platser (skicka med en lapp eller meddela oss vid lämning). Vi vill
hellre ägna vår tid till aktiviteter med era barn än att svara i telefoner. Tack för er hjälp.

•

Det förekommer att det parkeras bilar utanför matsalen vid hämtning och lämning, det är förbjudet att stå precis vid
dörrarna in till matsalen för det är en nödutgång.

•

Den 27 sept skall all personal på Finnstaskolan ut på lite trevligheter. Vi kommer alla att åka från skolan 16.00, så efter det
kommer ingen ordinarie personal att finnas på fritids. Vi kommer att ha vikarier, men vill ändå vädja till er att i den mån
det går ordna med tidigare hämtning denna dag. Meddela er avdelning senast 24 sept om ert barn inte kommer att kunna
gå hem tidigare.

Mobiler
På fritids har vi beslutat att mobiler ej ska användas under fritidstid pga att det blir klassfrågor, det tas kort, skickas sms
och det rings samtal som vi personal inte vet om. Vi vill gärna ha kontakt med dig som förälder via telefon eller med
medskickad daterad lapp hemifrån om barnet ska gå hem. Vi har huvudansvaret för ditt barn när de är här och vill därför
ha fullkontroll över detta. Klasslärarna lämnar in mobilerna till fritids som sedan ligger inlåsta i en låda tills barnen går
hem.Vi har ej ansvar för medhavda mobiler så lämna den helst hemma.

Telefontider
Efter kl. 8.20 så går vi in i klass och har då ingen möjlighet att svara i telefonen fram till kl. 13.00. Är det
något viktigt så kan ni försöka nå oss på 08-58169470.
Efterlyses
Vi tänkte höra med er föräldrar om det är så att ni har uteleksaker hemma som inte används och bara ligger
och skräpar så får ni gärna skänka dom till skolan. Vi uppskattar allt vi kan få, till och med en liten hink eller
spade.

Vi tackar för det och önskar er en trevlig höst!
Gulsippan: 08-581 694 76 morgan.lindholm@edu.upplands-bro.se facebook Gulsippans fritids
Blåsippan: 08-581 694 72 anders.englund@edu.upplands-bro.se facebook Blåsippans fritids
Vitsippan: 08-581 690 56 jenny.janson@edu.upplands-bro.se facebook Vitsippans fritids
Öppna:
08-581 694 73 malin.sonefors@edu.upplands-bro.se facebook Öppna Verksamheten

www.upplands-bro.se/finnstaskolan

