På Uttersbergsskolan finns idag fyra
fritidshemsavdelningar med följande personal:
Förskoleklass - år1 Apelsinens fritidshem
Anna Bäck
Sara Hjelm
Sara Ekberg
Linda Pehrsson
Karin Kullberg

Anna-Karin Calderon – Hansson
Jenny Holmgren
Anna-Lena Fredriksson
Carina Henriksson
Fredrik Ekblom

Förskoleklass - år1 Bananens fritidshem
Anna Hirsch
Camilla Sköld
Inger Johansson
Linda Strandh
Manal Abdulahad
Vakant resurs

Britt Birgersdotter
Helena Nilsson
Christina Almroth Engman
Andreas Svensson
Susanne Ekerholt

År 2 Citronens fritidshem
Helén Jansson
Patrik Sjöstedt
Margareta Lindroos
Karin Johansson
Oscar Skogsmark

Annika Widerström
Lena Nordqvist
Emma Olsson
Annika Sjöö

År 3 Druvans fritidshem
Andreas Bergström
Gudrun Gustafsson
Kim Sjölund
Linda Almgren
Lina Ewinnerlig
Jonas Morey
Lina Erixon (Vik Stefan Olsson)

Blogg Vi använder blogg som informationskanal.
Ansvaret ligger på dig att hålla dig och ditt barn
informerad samt uppdaterad. Vi publicerar ett
nytt inlägg i slutet av varje vecka. Du kan
prenumerera på inläggen. Har du frågor så hjälper
vi dig gärna igång.

Omsorgstider på fritidshemmet.
Det är viktigt att ni meddelar förändringar och ev.
ledigheter.
Till loven är det extra viktigt att vi får veta
omsorgsbehovet i så god tid som möjligt så att vi har
personal och antal matportioner efter elevantal. Det är
också för att vi vill kunna möta alla elever på bästa
sätt. Inför lov får alla anmälda elever ett veckobrev i
pappersform. Under en del lov och klämdagar har
avdelningarna verksamhet tillsammans.
Vi samarbetar över avdelningarna och tar ansvar för
varandras elever, till exempel när vi är ute, eller vid
planering och vid gemensamma uteaktiviteter. Fyra
dagar per termin har vi ingen fritidsverksamhet då
personalen har studiedag.
Blomman är ett dokument som årligen skapas genom
samtal mellan elev och personal samt observationer.
Med det vill vi visa elevens upplevelse av
fritidshemmet och den personliga utvecklingen. Det är
vårt mål att eleverna kan synliggöra sitt lärande.
På våra eftermiddagar kan det vara både styrda och
fria aktiviteter, lek ute eller inne. En dag i veckan har
varje avdelning möjlighet att gå till en av våra lärorika
och mysiga skolskogar. En dag i veckan finns
möjligheten att vara i idrottshallen.

Kompislek är kul. För allas välbefinnande önskar vi att
barnen bestämmer detta hemma dagen innan. Tänk på
att meddela oss om annan än vårdnadshavare ska
hämta barnet.
Sjuk- och friskanmälan Sjukanmälan sker till
avdelningstelefonen, före det att ditt barn förväntas
komma till fritidshemmet, men senast
kl. 8. Uppge barnets namn och klass. Då barnet är friskt
igen gäller detsamma, ring och anmäl att barnet
kommer.
Matsedeln Har barnet specialkost, tänk på att även
sjuk- och friskanmäla till köket tel. nr: 011-15 17 48.
Telefonsvarare finns.
Håll era kontaktuppgifter aktuella. Vi förnyar för varje
läsårsstart, ni ansvarar för att meddela oss vid
förändring under läsåret. Nya omsorgstider,
telefonnummer, ny arbetsplats, e-post o.s.v.
Det för att kunna nå er vid behov d.v.s. för ert barns
bästa!

DET ÄR VIKTIGT ATT ELEVEN MEDDELAR
ANKOMST, OCH SÄGER HEJ DÅ TILL NÅGON
AV PERSONALEN PÅ SIN AVDELNING INNAN
DE GÅR HEM!

Meddela om ditt barn blir hämtad av någon
annan än vårdnadshavare.

Blogg: Prata gärna tillsammans med ditt barn om veckans aktiviteter, för att hen ska veta vad som händer på sin arbetsplats.

Hålltider för fritidshemmet:
6.15 Apelsinens fritids öppnar. Där vistas också
Druvans fritids fram till 6:30.
6:15 Bananens fritids öppnar i Lilla matsalen. Där vistas
också Citronens fritids fram till 6:30).
6.30 Citronen och Druvan öppnar.
Starttider för frukost:
7.10 Bananen
7.15 Citronen
7.20 Druvan
7.25 Apelsinen
7.45 Alla elever är ute tills skolan börjar. Då finns alltid
personal iklädda gula västar ute.
8.10 Alla elever börjar skolan. Under delar av
skoldagen finns fritidspersonalen med i skolans olika
verksamheter.
13.10 Förskoleklasserna slutar. Fritids öppnar.
13.45 Alla elever i åk 1-3 slutar skolan och går till sina
fritidshemsavdelningar.
Starttider för mellanmål:
14.00 Druvan
14.00 Citronen
14.20 Bananen
14.30 Apelsinen
17.00 Bananen, Citronen och Druvan stänger,
de barn som är kvar går till Apelsinen.
18.00 Fritidshemmet stänger för dagen.

Fritidspedagogik
Innehållet i verksamheten styrs av läroplanen.
Vi arbetar mycket med relationer, konflikthantering,
jämställdhet, rörelse, natur/miljö och teknik. Även
områden som språk, kommunikation samt elevernas
inflytande och ansvar ingår i fritidshemsverksamheten.
Pedagogens roll är att arbeta aktivt med gruppen och
skapa en trygg miljö, att stärka elevernas
självförtroende och utveckla deras förmåga att ta
ansvar och hantera konflikter. För att utvecklas i detta
behövs handledning, stimulans och inspiration.
Pedagogen finns till hands för att visa och ta tillfälle till
diskussion och samtal. Även den egna leken tränar
eleven att fungera i grupp och skapa relationer till
andra. Pedagogens roll då är att stödja och observera
eleven i deras lek.
Lekar förekommer spontant bland elever men kan
också vara organiserade av oss vuxna.
Vanliga lekar i 6-10 års ålder:
Bråklek – jaga, brottas, låtsaslek och tumla runt! I
leken tränar barnet smidighet, styrka och uthållighet
och konflikthantering.
Konstruktionslek – bygga ensam eller i grupp med
lego, sand, klossar m.m. Här övar eleven samarbete,
planering, symmetri, materialhåll-fasthet och
byggnadssätt.
Rollek – t.ex. mamma-pappa-barn. Denna lek tränar
kompetenser som konflikthantering, att uttrycka sig
språkligt, inlevelseförmåga, sociala relationer och att
uttrycka känslor.
Regellek – det tränar vi i spel, bollspel, kurragömma,
kullekar m.m. Eleven övar sig i att hantera konflikter,
fatta beslut och utveckla moraluppfattningen – vinna –
förlora.

Välkommen till

Uttersbergsskolans
fritidshem !

Apelsinen
011- 15 17 47
Bananen
011- 15 17 52
Citronen
011- 15 17 53
Druvan
011- 15 17 51
Köket
011-15 17 48
Blogg:
www.uttersbergsskolan.blogspot.se
Mail:
uttersberg@norrkoping.se
Hemsida: www.norrkoping.se/uttersbergsskolan

Vår verksamhet utgår från skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 (delar 1,2 och 4).

