
Hejsan alla fritidsföräldrar  
 

Våren börjar att närma sig och det är lite mer än tre månader till skolan slutar. Tiden går fort 

och vips så är sommaren här och den alltid efterlängtade semestern. Därför behöver vi veta när 

ni behöver omsorg för era barn under sommarlovet. Vi ber er att fylla i lappen här nedan och 

lämna den till någon på fritids senast fredagen den 12 april. Det går också bra att maila till 

namnet på avdelningen@tantgron.nu  Om möjligt så fyll i barnets tider. 

Det är viktigt för oss att veta hur många barn vi har för att kunna planera maten och 

personaltätheten. 

Givetvis finns det utrymme för förändringar men då är vi tacksamma om ni hör av er så fort som 

möjligt på telefon 0455-655918. Både om barnet kommer eller om det plötsligt blir ledigt. 

 

Vi ser fram emot en varm och solig sommar och önskar er  

alla en skön och avkopplande semester. 

 

/Ola Erserum fritidschef på Musikugglans skolbarnsomsorg 

 

 
Klipp, riv eller slit! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Barnets namn: ________________________________ Avdelning: _________________ 

 

Vecka: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

V.24  Skolavslut.    

V.25     Midsommarafton 

V.26      

V.27      

V.28      

V.29      

V.30      

V.31      

V.32      

V.33      

V.34  Fritids 

stängt! 

Skolstart!   

 

Skolan slutar tisdagen den 11 juni och startar onsdagen den 21 augusti igen.  

 

Jag behöver omsorg för mitt barn: 

 

 Fredagen den 10 maj (Klämdag)        Ja         tid: __________    Nej       

 

 Fredagen den 7 juni (Klämdag)    Ja              tid: __________    Nej       

 

 Tisdagen den 11 juni (Skolavslutningsdan) Ja          tid: _________     Nej       

 

 Torsdagen den 20 juni (Lövmarknaden)  Ja          tid: _________         Nej       



 

För kännedom:  

Torsdag och fredag den 13 och 14 juni kommer fritids att ha läger. 

 

Vis och Tonugglan kommer att ha dagläger på Skönstavik den 13 juni. 

Klangugglan är med Vis och Tonugglan på Skönstavik den 13 juni och har övernattning till 

den 14 juni. 

 

Enigheten och Friheten kommer att vara på Senoren den 13 och 14 juni med övernattning. 

 

Mer info kommer…..  

 

 

 

 
 

 

 


