Fritidsklubben ”Grottan”
Fagersjöskolan Höst och vårterminen 2017/2018

Roligare att leka tillsammans! Eller hur?

E-post:
Information

om Fritidsklubben ”Grottan” för årskurs 4 – 6

”Grottan” är Fagersjöskolans mellanstadieklubb. Det är en öppen verksamhet som vänder sig till
eleverna i årskurs 4-6 och har sin lokal i skolans huvudbyggnad.
Skolan ligger i en fantastisk miljö med tillgång och närhet till utebad, Farstahallen, Farsta IP,
ishallen, konstgräs och fina skogsdungar mm.
Vår ambition är att erbjuda eleverna meningsfulla dagsaktiviteter bl.a. kultur, skapande verksamhet
samt idrott och rörelse.
Viktigt att komma ihåg att Fritidsklubben är en öppen och frivillig verksamhet till skillnad från
fritidshemsverksamheten F-3. Vi följer skolans riktlinjer, verksamhetsplan och värdegrund.
Läs mer om riktlinjer och värdegrund på skolans hemsida: www.fagersjoskolan.stockholm.se
Mellanmål serveras i skolans matsal.
Anmälan till Grottan görs vid terminsstart, och kostnaden faktureras två gånger per termin.
Kostnad 200kr per månad.
Öppettider och personal:
Verksamheten är öppen alla skoldagar, studiedagar och samt under vissa lov.
Måndag-torsdag efter skoldagen ca: 13.00–17.00
Fredagar ca:13.00–16.30
Vi som jobbar på Fritidsklubben heter Reza Hajializad och Berit Lindqvist.
Tel:08-508 47 451
Övriga frågor besvaras av Bitr. Rektor Monica Holmqvist

Tel:08-50847443
monica.g.holmqvist@stockholm.se

Verksamhetsplan för fritidsklubben ”Grottan” på
Fagersjöskolan 2017
Fritidsklubben är en viktig del av skoldagen för många barn i årskurs
4-6 som innehåller lek, fysiskt aktivitet, utflykter och möjlighet att få
hjälp med studier.
Mål med verksamheten

1. Att erbjuda mellanstadiebarnen en åldersanpassad omsorg
och tillgodose barnens behov efter skoltid och under lov.
2. Att fungera som en naturlig övergång från traditionellt fritids
genom att under trygga former utveckla barnens
självständighet och ge dem möjligheter att successivt och i
sin egen takt ta ett större ansvar för sin egen fritid.
3. Att låta barnen prova på nya aktiviteter så att de kan skapa en
meningsfull fritid.
4. Att avgiften skall vara anpassad så att inga barn utestängs av
ekonomiska skäl.
5. Att med tydliga och enkla regler skapa en trygg miljö med
bra relationer till barn och vuxna.
6. Att genom olika aktiviteter uppmuntra barnens kreativitet
samt överbrygga traditionella könsroller.
7. Att kunna erbjuda lugn och ro samt möjlighet till lugna
aktiviteter och läxläsning.
8. Att ge barnen medinflytande i verksamheten samt att de
uppmuntras att ta egna initiativ och eget ansvar.
9. Trygghet och trivsel är de viktigaste hörnstenarna i vår
verksamhet.
10. 10. Att ha kul tillsammans.

Fritidsklubben ”Grottan” ordningsregler 2017
1. Vi respekterar varandra och använder vårdat språk.
2. Du säger till när du kommer till klubben och när du går hem.
3. Respektera fritidsklubbens öppettider. Vid lov öppnar klubben
8.30 och man ska senast vara på plats klockan 10.00.
4. Lämna aldrig skolans område under den tid du är på
fritidsklubben.
5. Barnen har ansvar, tillsammans med sina vårdnadshavare, för
alla sina egna ägodelar. (ex. mobiler, nycklar, mm
6. Ingen får inte äta godis eller läsk på fritidsklubben.
7. Alla som vill får vara med när vi leker.
8. Var rädd om Fritidsklubbens saker.
9. Om du blir orolig, hamnar i konflikt eller ser något som inte är
bra, sök upp en vuxen och berätta vad som har hänt. Vi hjälps åt
att reda ut vad som hänt.
10.Om ett barn inte följer klubbens regler och personalens
anvisningar t ex vid utflykt, kan det bli så att barnet inte får följa
med vid nästa utflykt. Barnets erbjuds då alternativ verksamhet
och omsorg nästa tillfälle. Detta sker i dialog med vårdnadshavare.
Övrigt:
Alla barn och vårdnadshavare tar ansvar för egna fria fritidsaktiviteter t
ex gå hem själv, idrottsträningar, modersmålsundervisning mm.

Nya lokaler.
Fritidsklubben ”Grottan” har nu fått egna lokaler i andra ändan av skolans
huvudbyggnad.
Ambitionen är att skapa olika rum för olika behov, avkoppling, spel, lek
och rörelse.

Kök att baka i, allrum, pyssel och mötesplats mm.

Mycket fysiska aktiviteter b.la. Biljard, pingis, airhockey
fotbollsspel och X-box. Kinect och ”Just Dance”

Även bild och form, musik och mysrum.

Samarbete med Idrottslyftet Farsta!

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott.
Regeringen har sedan starten årligen avsatt pengar för dessa verksamheter som från början kallades
för Handslaget (2004-2007) men går nu under namnet idrottslyftet.
Syftet med idrottslyftet är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. I allt
arbete med Idrottslyftet är det viktigt att folkhälsomålen och barnrättsperspektivet beaktas samt att
det utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar.
Idrottslyftet drivs i hela Sverige via nätverk i flera olika områden. I området Farsta drivs nätverket
tillsammans av skolan, föreningarna och kommunen som då bildar Idrottslyftet Farsta.

Vår vision i Idrottslyftet Farsta är

”att ge alla barn och ungdomar en chans
att hitta sin idrott, genom fysiska aktiviteter
under dagen skapas möjligheter
för ett bestående intresse”
www.stockholmsidrotten.se/idrottslyftet

Rörelse

Lek och fantasi

Gemenskap och glädje

Information:
Fagersjöskolans expedition
fagersjoskolan@stockholm.se
Telefon: 08-508 474 40

Vaktmästare
Telefon: 08-508 474 44

Fritidshem/Fritidsklubb
Rubinen: 08-508 474 50
Safiren: 08-508 474 49
Smaragden: 08-474 48
Grottan: 08-508 474 51
Välkomna!

