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Speciella dagar i sommar
Den 19 juni och den 9 augus är det inte någon fri dsverksamhet igång på Hagalundskolan. Till de barn som behöver omsorg dessa dagar, erbjuds fri ds på något av våra fri dshem i Dalby. Kontakta rektor Tina, tel 046-359 79 35 för anmälan
och mer informa on.
Torsdagen 16 augus är det skolstart och ordinarie fri dsavdelningar är öppna.

Följ oss gärna på sommarbloggen!

Kontakta oss
Avd. Lunden/mobil: 046-359 79 28

www.hagalundskolan.se/sommarfri ds

Avd. Krabban: 046-359 66 09
hagalundskolan@gmail.com

Vi önskar er och ert barn varmt välkomna och hoppas ni ska trivas
llsammans med oss på sommarfri ds.
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Ak viteter

Sommarfri ds 2018
Öppe"der
•

7.00 öppnar fri ds på avdelningen Lunden

•

8.00 serveras frukost i matsalen (7:30 v28-v31)

•

11.00 serveras lunch i matsalen

•

14.00 serveras mellanmål i matsalen

•

17.30 stänger fri ds

På sommarbloggen och på fri ds vita tavlor kommer aktuell planering sä<as upp
varje vecka. Där kommer a< stå var ak viteterna kommer a< genomföras samt
vilka klockslag.
Barnen behöver kläder e?er väder med sig ll fri ds varje dag för a< vi ska kunna
ha en bra och varierad verksamhet.
Kom ihåg både bad– och regnkläder! Det är även bra a< ha e< extra ombyte med
sig.
Vi kommer a< vara ute mycket.

För de barn med godkänd dispens kan andra öppe:der gälla.

Vi har ingen möjlighet a< följa ert barn ll sim-, tennis-, fotbollsskola eller liknande.
Den verksamheten ligger utanför fri dshemmet och sker på eget ansvar.

Veckorna 28-31 är även Hagalundskolans och T Hällestads sommarfri ds förlagd ll
Nyvångskolan.

Leksaker
Verksamhet

Fri dshemmet ansvarar inte för de leksaker som ert barn väljer a< ta med sig
hemifrån. Vi rekommenderar a< barnen lämnar privata leksaker hemma.

Under sommaren har fri dsavdelningarna e< nära samarbete och kan vara
sammanslagna under vissa delar av dagen eller hela dagar.

Mobiltelefoner används endast ll telefonsamtal.

Frånvaro/sjukdom

Bad

För a< personalen ska kunna planera verksamheten är det av stor vikt a< ni
meddelar ert barns närvaro der och eventuella förändringar så snart som möjligt.

För a< ert barn ska kunna bada med fri ds ber vi er a< fylla i e< godkännande, se
särskild blanke<.

Anmäl sjukdom/frånvaro senast klockan 8.30 samma dag!

Vi har av säkerhetsskäl beslutat a< barnen måste ha god va<envana och kunna
simma 200 meter för a< få vistas i stora bassängen. Dock kan det vara så a< även
duk ga simmare måste vara i mellanbassängen pga gruppens storlek och/eller
sammansä<ning. Det är all d personalen som har det sista ordet. Särskilda
badregler ﬁnns och om inte dessa följs måste barnet omedelbart gå upp ur
bassängen. Säkerheten är mycket vik g!

Avd. Lunden/mobil: 046-359 79 28
hagalundskolan@gmail.com
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