Arbetsplan för fritidsklubben Gullingeskolan
Fritidsklubben är till för elever som går i klasserna 4-6 och är en öppen verksamhet. Det innebär att
föräldrar och barn själv bestämmer vilka tider de ska komma till Klubben. Det är alltså ingen
närvaroplikt på Klubben och vi kontaktar inte hemmet om barnet inte kommer. Terminsavgiften
ligger på 800kr och inbetalningskort skickas ut centralt. Fritidsklubben har egna nyrenoverade lokaler
i hus C.
Öppettider
Klubben har öppet måndag-fredag mellan 13:30-16:30. Mellanmål serveras varje dag i matsalen kl.
14:30. Mellanmålet ingår i terminsavgiften.
Lov
Vi erbjuder även lovverksamhet under höstlov, sportlov och påsklov. Då har vi öppet mellan 10:00
16:00. Eleverna serveras då lunch och mellanmål. Barnen ska dock föranmälas så att vi kan planera
aktiviteter och beräkna mat. Vi skickar hem en anmälan inför varje lov. Jullov och sommarlov håller
Klubben stängt.
Arbetssätt
Vi arbetar aktivt med att eleverna ska trivas och att de ska känna trygghet och gemenskap
tillsammans med kompisar och personal på Klubben. Verksamheten ska vara ett komplement till
skolan och vi vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid som utgår från elevernas intressen och
kunskaper. Vi strävar även efter att skapa utrymmen för såväl fysiska aktiviteter som lugna platser
där man bara kan vara. På förmiddagarna arbetar personalen som klasskontakter vilket gör att vi då
kan få en helhetsbild över elevernas hela skoldag..
Rutiner och trivselregler
På Klubben gäller Nolltolerans mot fula ord, slag, retningar, skrik, spring och dåligt uppförande. För
att alla ska trivas och känna sig trygga så har vi även följande rutiner och ordningsregler:






Vi kryssar in oss när vi kommer och
kryssar ut oss när vi går hem.
Vi går inne och springer ute.
Vi plockar alltid undan efter oss.
Vi säger alltid till när vi går ut eller
hem.

Vi försöker hålla en nära kontakt med
hemmet. Vi skriver även månadsbrev till
hemmet där vi berättar om kommande
månad.

Aktiviteter
Vi försöker erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som barnen tycker är roliga och stimulerande.
Varje månad skickar vi hem ett aktivitetsschema där vi bl.a. samarbetar med olika föreningar för att
ge en eleverna inblick samt tillfälle att pröva på olika idrotter. Eleverna får själva välja vilka aktiviteter
som passar för dem.

Exempel på
aktivitetsschema.

På Klubben kan man även spela biljard, rita, pyssla, spela spel, göra läxor, läsa, umgås, spela Wii och
mycket mer.
Elevinflytande
På Klubben har vi gemensamma informationsmöten varannan vecka i samband med vårt mellanmål.
Där får eleverna tillfälle att komma med önskemål om aktiviteter eller tillfälle att ta upp olika frågor.
Vi har även en förslagslåda där barnen får lämna sina synpunkter. Elevernas förslag anslås på en
affisch och bockas av efter genomförande. Förutom de fasta mötestiderna håller vi spontana
samlingar där vi tar upp aktuella frågor.
Mål för Klubben
Eleverna ska trivas och känna sig trygga
Vi vill erbjuda en meningsfull fritid för våra elever och att ha ett varierat utbud av aktiviteter, men
även ge utrymme för att bara vara och umgås.
Vi är en förlängning av skolan, tids och innehållsmässigt genom att erbjuda lek och aktiviteter utifrån
behov och förutsättningar.
Ge eleverna möjlighet att utveckla sitt demokratiska tänkande genom att vara med och påverka
Klubbens verksamhet.
Ge utrymme för både flickor och pojkars intressen men även försöka bryta invanda könsrollsmönster.
Klubbens personal Johan Brännmark och Barre Hussein når ni på 08-508 03 951 eller via epost.

