Stenungsunds Montessoriskola Ek för
Fritidshem
Föräldrar som arbetar eller studerar och har barn i åldern 6-13 år erbjuds fritidshem. Barn till
föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga är endast berättigade till plats i förskoleklass,
ej till fritids. Omsorgsformen fritidshem erbjuds då det finns ett omsorgsbehov före och/eller
efter skolan.
Om fritidshemmen
Fritidshemmen skall ge barnen en god omsorg och erbjuda barnen meningsfull fritid och
stöd i utvecklingen. Fritidshemmen är en pedagogisk verksamhet som skall komplettera
skolan tids- och innehållsmässigt.
Den 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt om fritidshemmet i läroplanen. Texten förtydligar
fritidshemmets syfte och centrala innehåll.
Skolbarnsklubb
Från det att ditt barn går i årskurs 4 t.o.m. årskurs 6 erbjuds skolbarnsklubb. Klubben är
avsedd för äldre barn som är i behov av eftermiddagsomsorg. För de barn som behöver
utökad vistelsetid, morgonomsorg och eller efter kl. 17:00 görs en förfrågan till rektor.
För skolbarnsklubb gäller följande:
• Klubben är avsedd för äldre barn som är i behov av eftermiddagsomsorg.
• Öppettider, skoldagens slut – kl.17:00
• Skollovstider kl. 08:30-17:00. Ett lagat huvudmål serveras dessa dagar.
• Ingen morgonomsorg.
• Ett viktigt syfte med skolbarnsklubben är att den skall vara en öppnare form av
verksamhet. Stor vikt läggs vid barnens självständighetsträning. Föräldrar och personal
kommer tillsammans överens om hur stort ansvar barnet kan ta. Barnet kan efter skoltid
vistas på klubben eller om föräldrarna så avtalat, t. ex följa med någon kamrat hem.
• Inskrivningen sker fortfarande utifrån vistelsetids schema med föräldrars arbetstider som
grund.
Uppsägning av plats
Uppsägning av plats ska meddelas skriftligen i god tid. Uppsägningstiden är 3 månader. I
samband med maxtaxa gäller, att även juli månad betalas om barnet slutar i juni. Blankett
med uppsägningen lämnas till personalen.

Stenungsunds Montessori Ek för
Kyrkvägen 1
444 31 Stenungsund

e-post
rektor@stenungsundsmontessori.se
Tel: 0303-37 33 10

Bankgiro
5250-4438

Organisationsnummer
769603-8103

Stenungsunds Montessoriskola Ek för
Ansökan Fritidshem
Viktig information
Ditt barn har rätt till fritidsplats under tiden du arbetar eller studerar. Du behöver därför
lämna in ett arbetsgivarintyg eller studerandeintyg till oss. Det är viktigt för oss att de tider
som ni fyller i för ert barn är aktuella. Ändrar ni något så behöver vi bli informerade, det är
viktigt då vår verksamhet anpassas efter antal barn och vilka tider de finns på fritids.
Skulle du vilja säga upp fritidsplatsen gör detta med en blankett som finns på InfoMentor
under knappen blanketter. Vår uppsägningstid är tre månader och börjar räknas från det att
vi tagit emot blanketten ”uppsägning av fritidsplats”.
Vi följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka
skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU.

Personlig information
Elevens namn: ______________________________________________
Personnummer: _____________________________________________
Klass:______________________________________________________
Vårdnadshavare 1: ___________________________________________
Arbetsgivare: _______________________________________________
Telefonnr:__________________________________________________
Mailadress:_________________________________________________
Vårdnadshavare 2: ___________________________________________
Arbetsgivare: ________________________________________________
Telefonnr:___________________________________________________
Mailadress:__________________________________________________
Vi har _______________(antal) andra barn i förskola/fritidshem.
Som går på Stenungsunds Montessoriskola. Personnr:___________________________

Som går på annan förskola/fritidshem. Personnr:_________________________________

Stenungsunds Montessoriskola Ek för
Tider
Lämning

-

Hämtning

Måndag______________________

- ______________________

Tisdag________________________

- ______________________

Onsdag_______________________

- ______________________

Torsdag_______________________

- ______________________

Fredag________________________

- ______________________

Stenungsunds Montessoriskola Ek för
Ansökan Skolbarnsklubb
Från det att ditt barn går i årskurs 4 t.o.m. årskurs 6 erbjuds skolbarnsklubb. Klubben är
avsedd för äldre barn som är i behov av eftermiddagsomsorg. Ett syfte med
skolbarnsklubben är att stötta barnens självständighetsträning där vårdnadshavare och
personal tillsammans kommer överens om hur stort ansvar barnet kan ta.
För skolbarnsklubb gäller följande:
• Klubben är avsedd för äldre barn som är i behov av eftermiddagsomsorg. För de barn som
behöver utökad vistelsetid, morgonomsorg och eller efter kl. 17:00 görs en förfrågan till
rektor.
• Öppettider, skoldagens slut – kl.17:00
• Skollovstider kl. 08:30-17:00. Ett lagat huvudmål serveras dessa dagar.
• 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, t. ex följa med någon kamrat hem.
• Inskrivningen sker fortfarande utifrån vistelsetids schema med vårdnadshavares
arbetstider som grund.
• För de barn som behöver utökad vistelsetid, morgonomsorg och/eller efter kl. 17:00 får
vårdnadshavare betala fritidsavgift istället för klubbavgift. Vårdnadshavare måste skriftligen
säga upp nuvarande fritidshemsplats/klubbplats när ingen omsorg önskas.
Elevens namn: ______________________________________________
Personnummer: _____________________________________________
Klass:______________________________________________________
Vårdnadshavare 1: ___________________________________________
Adress: ____________________________________________________
Telefon nr:__________________________________________________
Mailadress:_________________________________________________
Vårdnadshavare 2: ___________________________________________
Adress: ____________________________________________________
Telefon nr:__________________________________________________
Mailadress:_________________________________________________

