
Dagordning för Fritids föräldramöte den 20/9-12 
 
Protokoll 
Tack alla ni som kom till vårt föräldramöte, mycket trevligt att få träffa er. 
 

 Presentation av oss som arbetar här på Fritids 

 Våra olika avdelningar Friheten & Enigheten, hur vi ändå arbetar tillsammans. 
Vi är totalt 130 barn inskrivna. För att få verksamheten att fungera bättre har vi ordnat 
rummen för olika aktiviteter både uppe och nere. Vi har t.ex. ett Byggrum för lego mm, ett 
annat för Temalekar t.ex. affär mm. Sedan har vi ett rum för bara Enigheten och ett annat för 
bara Friheten som vi kallar deras klubbrum. Bra så har de ett rum där bara respektive 
fritidsbarngrupp kan känna att de får vara lite för sig själva. 

 En dag på Fritids, våra rutiner från 06.00-18.00 
Vi öppnar i matsalen då våra kockar tar emot från kl. 06.00 sedan kommer en från oss 
personal kl. 06.45 då frukosten serveras till kl. 07.30. Mellanmålet serveras kl. 14.15 för 
Enigheten och kl. 14.40 för Friheten. Vi har lite frukt som serveras vid c 16.30 och Fritids 
håller sedan öppet till 18.00. 

 Våra aktiviteter under veckan. 
Må, Ti & To har vi fasta aktiviteter i Röda stugan där erbjuds bl.a. Skapa/Pyssel, Musik/ 
Drama mm. Vi har satt upp listor i hallen så barnen får boka in sig på dessa aktiviteter och det 
är frivilligt.  
Ons är utedag, då är alla ute och vi håller då till vid Kassavillan och där mellanmålet också 
serveras ute den dagen. Vi är där till c 16.00 sedan går vi tillbaka till våra Fritidslokaler. 
Fr. har vi lite fredagsmys i matsalen efter mellanmålet mellan kl. 15.00–16.00. Det kan vara 
aktiviteter som musikfrågetävling och annat roligt, dessa aktiviteter är frivilliga. 
(Idrottsgympan startar i oktober på tisdagar & torsdagar, mer info kommer om det). 

 Kommunikationen mellan föräldrar och fritids, när det gäller ändringar, följa med en 
kompis osv. 
Viktigt att det är klart helst innan skoldagens slut, helst med lapp eller ett sms, mail eller ett 
telefonsamtal till oss. Vi blir så upptagna i telefonen om alla ska ringa och ändra hela tiden så 
för allas fördel vill vi att det kan arrangeras på detta sätt. Barnens mobiler blir också inlåsta i 
ett värdeskåp så vill ni ert barn något så ring oss. Här är alla våra nummer  
Enigheten 0455-65 59 07 mobil 0733-58 70 87  
Friheten 0455-65 59 06 mobil 0721-60 18 15 

 Kvarglömda kläder, namnmärkning. 
Titta i vår röda tunna i hallen där vi nu lägger alla kvarglömda kläder. Är kläderna inte märkta 
så tömmer vi den tunnan 1ggr/termin och skänker dessa kläder till klädinsamling. 

 Övrigt; Våra” Tweeniesar” mm  
Mellanbarnen ” in between” viktigt att vara informerad om denna tid i barns ålder då de är 
barn inte tonåringar. Läs gärna lite om detta. Vi har satt upp en artikel här på Fritids som var i 
BLT den 15/9 som just handlar om detta.  
 
Tack ifrån oss på Enigheten & Friheten 
 
 Gå gärna in på vår hemsida för mer information www.tantgron.nu/musikugglan  

http://www.tantgron.nu/musikugglan

