Stenungsunds Montessori Ek. För.

Information om fritidshem och fritidsklubb
Fritidshemmet och fritidsklubben skall ge barnen en god omsorg och erbjuda barnen
meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som
skall komplettera skolan tids- och innehållsmässigt och fritidshemmet ingår i läroplanen.
Barn i åldern 6-13 år är berättigade en plats på fritidshemmet/fritidsklubben utifrån
följande:
● Vårdnadshavare som arbetar eller studerar är berättigade fritidsplats under arbetstid
och skälig tid för resor till och från arbetet/studierna.
● Vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga är inte berättigade en
fritidsplats.
● Vårdnadshavare har ej rätt till omsorg under semester, lov från studier eller annan
ledighet.
● I samband med syskons födelse har vårdnadshavare rätt att ha kvar sin plats i en
månad efter syskonets födelse.
Vistelsetid
Barnets vistelsetid bestäms utifrån båda vårdnadshavares omsorgsbehov. Om båda
vårdnadshavare bor tillsammans är det tiderna för den vårdnadshavare med den kortaste
arbetstiden/studietiden som avgör barnets vistelsetid. Om vårdnadshavare inte bor
tillsammans och barnet har ett växelvis boende ska vistelsetiden utgå från den enskilde
vårdnadshavaren. Varje vårdnadshavare får en faktura i de fall de har olika hemadresser.
Fritidshem
Fritidshemmet är öppet för barn i åk F-3.
För fritidshemmet gäller följande:
● Öppettider: kl 06.00-18.00.
● Frukost serveras kl 7.30.
Fritidsklubb
Från årskurs 4 till och med läsåret ut i årskurs 6 övergår platsen på fritidshemmet till en
plats på fritidsklubben.
För fritidsklubb gäller följande:
● Klubben är avsedd för äldre barn som är i behov av eftermiddagsomsorg.
● Öppettider: skoldagens slut – kl.17:00
● Skollovstider: kl. 08:15-17:00. Ett lagat huvudmål serveras dessa dagar.
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● Ingen morgonomsorg.
● Ett viktigt syfte med skolbarnsklubben är att den skall vara en öppnare verksamhet.
Stor vikt läggs vid barnens självständighetsträning. Vårdnadshavare och personal
kommer tillsammans överens om hur stort ansvar barnet kan ta. Barnet kan efter
skoltid vistas på klubben eller om vårdnadshavare så avtalat, tex följa med någon
kamrat hem.
● Inskrivningen sker fortfarande utifrån vistelsetidsschema med vårdnadshavares
arbetstider som grund.
För de barn som behöver utökad vistelsetid; morgonomsorg och/eller omsorg efter kl.
17:00, behöver vårdnadshavare ansöka särskilt om detta. Vårdnadshavare får då betala
fritidsavgift istället för klubbavgift.
Uppsägning
Vårdnadshavare måste skriftligen säga upp nuvarande fritidshemsplats/klubbplats när
omsorg inte längre önskas. Uppsägning sker via egen blankett, ”Uppsägning av plats”, och
uppsägningstiden är tre månader från mottagen blankett.

Ansökan till fritidshemmet samt fritidsklubben görs på blanketten ”Ansökan till
Fritidshemmet/fritidsklubben”.
Ansökan och uppsägning lämnas till expeditionen eller skickas till
rebecka.johannesson@stenungsundsmontessori.se
Stenungsunds Montessori Ek. För.
Kyrkvägen 1
444 31 Stenungsund

