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Vårdnadshavare

Information gällande fritids
I måndags, den 26 augusti, var det en del vårdnadshavare som upplevde
lämningen som otrygg. Så ska det självklart inte kännas, det ber vi om
ursäkt för. Vi vill därför informera om måndagens och resten av veckans
morgnar på fritids.
Samtliga morgnar öppnar fritids kl 06:30 på Paviljongen och cirka 7:20
går alla ut för att vara redo kl 7:30 då rörelseaktiviteten börjar. Eftersom
vädret säkert kommer bidra med regn och snö, så är det viktigt att alla
elever har kläder för alla typer av väder. Är det extremt väder såsom
skyfall eller -20 grader, så flyttar aktiviteterna in i idrottshallen.
Arbetslagen sätter i så fall information på sina dörrar samt att det anslås
på Paviljongens dörr.
Varje morgon kl 7:30-7:50 är det en styrd fritidsaktivitet som bygger på
fritidshemmets läroplans del om rörelse. På måndagar är denna
uteaktivitet förlängd till kl 9. Det finns forskning som sett samband mellan
rörelse och bättre inlärning och resultat i mer teoretiska ämnen så som
t.ex. matematik, det vill vi ta fasta på. Vi vill ge våra elever bästa
förutsättningar för lärande och därför har vi detta rörelsepass varje
morgon. Eleverna möter idrottslärare Senay på innergården, därefter gör
de ibland aktiviteter på innergården, ibland på fotbollsplan och ibland på
basketplan. Aktiviteterna kan t.ex. vara lekar (där alla kan delta),
bollsporter eller dans. Vare vecka skickar Senay ut information till
arbetslagen om planeringen inför nästa vecka, så att ni i nästa steg kan få
information och förbereda era barn.
Vi rekommenderar att ni lämnar antingen före 7:30 eller efter 7:50 om
möjligt, så att eleverna får bästa möjliga förutsättningar att kunna delta i
rörelseaktiviteterna (t.ex. delta i genomgång av regler mm.).
Vid Paviljongens trappa kommer en personal i rosa väst stå och ta närvaro
på era barn, oavsett vilken enhet de kommer ifrån. Eleverna behöver
närvarorapporteras innan de deltar i någon aktivitet och innan ni lämnar
skolan.
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Efter rörelsepasset ställer klasserna upp inför gemensam promenad till sin
enhet med personal för enheten. På måndagar sitter all personal i möten
och det är fasta vikarier som tar emot och hand om eleverna. Dessa fasta
vikarier möter eleverna sedan i verksamheten, så de blir snabbt kända
ansikten för eleverna. All personal som är ute bär gula västar (utom den i
rosa väst som tar närvaro). De elever som inte deltar i lek eller aktivitet är
i Dungen på måndagar.
Tack för er förståelse i måndags, vi ska göra vårt yttersta så att kommande
måndag flyter på som den ska!
Med vänliga hälsningar
Skolledningen

