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          Friheten och Enigheten 
 

 

Friheten och Enigheten är två fritidshemsavdelningar för barn i klass 

3,4,5 & 6. 

Enigheten har sin hemvist på nedre plan och har ca 48 inskrivna barn 

från år 3. Här arbetar Catharina Svensson, Sebastian Malmborg, 

Elina Holgersson, och Magnus Lindgren 

 

Friheten har sin hemvist på övre plan och har ca 79 inskrivna barn 

från år 4,5 och 6. Här arbetar Johan Tersmeden, Monica Johansson, 

Tina Lundin, Tina Nelsson & Paul Kjellsson 

 

Vi samarbetar mycket mellan våra avdelningar både vad gäller lokaler, 

aktiviteter och personal.  

 

Vi vill stödja barnen så att de ska bli självständiga och rustade till 

den dag kommer då de ska gå hem själva, och klara sig själva efter 

skolan. 

Genom att erbjuda olika aktiviteter som är frivilliga, kan barnen 

träna på att ta egna initiativ, och vi kan visa vad de kan göra på sin 

fritid med olika aktiviteter. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och 

trygga med både oss vuxna och sina kamrater. 
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Aktiviteter 

 

Ugglekören- Gillar du att släppa loss sångglädjen tillsammans med 

andra i en kör är du välkommen på Ugglekören. 

 

Fritidsgympa- På fritidsgympan kan du få chansen att röra på dig i 

Wämöskolans gympasal med olika lekar bollspel m.m 

 

Utedag- En dag i veckan äter vi mellanmål vid ett härligt 

skogsområde som ligger bakom kassavillan. Här kan vi leka i vår koja, 

gunga och klättra.  Ibland kan vi gå dit spontant med en grupp barn, 

men det ska alltid vara minst en vuxen med. 

 

Utomhus-kan du spela fotboll, pingis, hoppa rep, king eller leka 

tillsammans. 

 

Inomhus-finns alltid möjlighet att bygga med kaplastavar, lego, spela 

spel, rita, leka med våra temalådor (resebyrå, frisör, sjukhus, café 

m.m) läsa och lyssna på musik, spela gitarr eller mysa i en soffa. 

 

Skapa- Vi erbjuder alla att prova på att skapa i olika material . Några 

veckor i taget kanske vi provar på att sy, jobba med gips, lera, 

scraapbocking, smycken och olika tekniker att knyta armband mm. Vi 

försöker följa barnens förslag och önskemål.  
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Tider 

 

Fritids öppnar kl.06.00 i matsalen. 

Frukost serveras kl 06.45-07.30. 

Det är våra kockar Fredrik, Helen och Kalle som tar emot barnen och 

lagar frukost. Från kl 06.45 finns fritidspersonal på plats och vi 

försöker att göra morgonen så lugn och bra som möjligt för alla. 

 

Mellanmålet serveras i matsalen; 

Enigheten  14.15 -14.40 

Friheten    14.45-15.10 

Vi erbjuder en frukt kl 16.30 och avslutar dagen tillsammans på 

nedre plan.  

Alla hjälps åt att städa både ute och inne. 

Fritids stänger kl 18.00. 

 

Kontakt 

Eftersom vår kontakt med er föräldrar så småningom kanske sker 

mer sällan (när barnen går hem själva) är det viktigt att vi hittar bra 

former att meddela varandra och informera. Ett sätt kan vara att 

maila oss, ringa, eller skriva en lapp eller skriva i en speciell 

kontaktbok som ligger i klassrummet. 

Schemaändringar och tillfälliga ändringar av tider eller annat som rör 

hemgång meddelas oss snarast. Allt för att öka tryggheten för våra 

barn och att missförstånd ska undvikas. Låt oss hjälpas åt med detta. 

 

Kompisar 

Att följa med kompisar hem går bra, men bara med föräldrars 

godkännande. 

Bestäm dagen innan, meddela oss, så går det mycket lättare, och vi 

slipper missförstånd. Möjligheten att ringa hem från fritids för att 

bestämma ändringar med sina föräldrar går tyvärr inte. 
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Kläder 

Kläder som blir bortappade eller glömda, samlas in i en tvättkorg som 

finns i hallen. De kläder som inte blir tillvaratagna skänker vi till 

någon organisation. Detta gör vi ofta på skolloven. Tänk på att märkta 

kläder kommer tillbaka direkt. Märk de kläder som ni vill få tillbaka, 

omärkta kläder skänks. 

     

 

 

 

 

Vi vill att ni ska trivas hos oss!! 

 

Är det något ni undrar över så vill vi att ni kontaktar oss. Vi hjälper 

så gärna till!  

Föreståndare Ola Erserum;   ola.erserum@tantgron.nu   

Vår mailadress; friheten@tantgron.nu 

Gå gärna in på vår hemsida www.tantgron.nu/musikugglan 

 

Telefon 

Enigheten    Telnr:      0455-655907 

                      Mobilnr:  0733-58 70 87 

Friheten      Telnr:     0455-655906 

                       Mobilnr: 0721-60 18 15 

 

 

 

 

 

                                   

http://www.tantgron.nu/musikugglan

