
Välkommen till Stavby Fritids 2016/2017 

 

Ny termin, nya barn, nya möjligheter… Äntligen är vi igång!!  

Vad roligt att Ni har valt att ha Era barn på Stavby Fritids, ni kan lita på att vi i 

personalen kommer att jobba för att tiden på Stavby Fritids ska bli värdefull och 

meningsfull för hela Er familj. Vi ser fram emot många härliga dagar tillsammans! 
 

Så här ser en ”vanlig” dag på fritids ut: 

6.30       Fritids öppnar  

6.45–7.00 Äter vi frukost 

7.35       Vi går ut på skolgården  

7.55       Nu ringer det in ! 
 

13.50    Buss för de som åker hem. (Måndag – Fredag)  

Vi kommer att äta mellis runt kl. 14.30 varje dag, samt efter 15.00 för de som slutar sent 

och skall vara kvar på fritids. 
 

15.10   Buss för de barn som ska hem. (Måndag – Torsdag) 

Mellanmålsrast = Ute i alla väder,  

Därefter fri lek, planerade aktiviteter, tillgång till gymnastiksalen  
 

17.30        Fritids stänger/personalen går hem.  
 

Vi vill påminna Er om att bilåkning inne på skolområdet vid lämning och 

hämtning av fritidsbarn är absolut förbjudet. 
 

VIKTIG INFORMATION………………………. 
 

Läsåret 16/17 arbetar Anna Bonsér, Gustav Ek, Anna Sjelin, Annica Jansson, Jonny 

Gunnstedt, Magnus Bengtsson och Albert Andersson på fritids olika dagar o tider. Vår 

husmor Anna Sjelin gör ett nyttigt och varierande mellis åt oss varje dag.  
 

Just nu är det 55st.barn inskrivna på fritids. 

 

Veckoschemat för barnens fritidstider  

MÅSTE ALLTID FYLLAS I.  

Tiderna fylls i för hela veckan, (gärna längre) 

var noga med detta! MYCKET VIKTIGT !!! 
 

Lappar… vi gillar lappar!! Är det något vi behöver veta, skicka med en lapp eller ring ! 

Sker det förändringar i ”veckoschemat” där ni antecknat tider för veckan,  

– GLÖM INTE att meddela oss med en lapp!!! Vi går alltid på det som står på schemat! 

Står det ingen tid (buss) på Ert barn så väntar vi på att Ni kommer och hämtar barnet.  

 

Följ med ditt barn in när du lämnar det på morgonen. (detta gäller mellan kl 06.30- 07.30)  

 

http://www.stavby-skola.uppsala.se/


På eftermiddagen när ditt barn ska hämtas, kom in så att vi ser vem som tar hem barnen 

och ”kryssa av” Ert barn på veckoschemat så vi vet att barnet gått hem. Om det blir någon 

annan som hämtar ditt barn, meddela detta!! 

 

Utekläder är viktigt att barnen har med sig. Vi kommer att vara ute så mycket som möjligt 

oavsett väder. Blöta kläder hänger barnen och vi in i torkskåpet bredvid entrén. Titta där 

om ni saknar några kläder! Borttappade kläder är alltid ett problem när så här många 

barn kommer samman. Ett tips är att märka kläderna eftersom vi i personalen omöjligt kan 

känna igen alla kläder och veta vems det är. Se till att det finns ombyteskläder och 

regnkläder på skolan eftersom vi är ute i alla väder! 

 

En dag i veckan kommer vi att äta mellis ute (korv/hamburgare). Tänk på kläder !!! 

 
Vid sjukdom kan ni ringa redan från kl. 06.30, när fritids öppnar, eller på kvällen/natten eftersom 

det finns en telefonsvarare på 0174-27 01 01, samt sjukanmäla till SKOLA 24, 0515-777 601. 
 

 

Har Ni några tips eller synpunkter på hur vi kan göra saker bättre för Ert barn här på 

fritids, ta gärna upp det med oss. Det går även att kontakta oss via mail 

 

Några datum att minnas under hösten: 
 

Tisdag 6 september ”Drop in” föräldrafika, Var kvar och fika när du hämtar 

ditt barn passa på att ställa lite frågor och kom gärna 

med synpunkter på Stavby Fritids. Detta gör vi istället 

för ett kvällsmöte. Mer info kommer 
 

Fredag 30 september  STUDIEDAG, skolan stängd, inga skolbussar 

   Fritids öppet vid behov, lapp kommer 

 
Vecka 44   Höstlov! Fritids tillsammans med Tuna här i Stavby, 

   lapp kommer 
 
Tisdag den 8 november Kalasdag på fritids kl.13.55 – 15.00 

Vi firar barnen som fyllt år juli – december 
 

JULLOVET ÄR VI PÅ TUNA FRITIDS  

Vi kommer att vara där från den 27 december 2016 – 5 januari, 2017  
 

Måndag 9 januari håller fritids stängt för planering inför vårterminen. 

 

Skolan börjar igen tisdagen den 10 jan 2017 
 

Med vänliga hälsningar: Personalen på Stavby Fritids 


