Tomaslundens Fritidshem
Välkommen till fritidshemmet!
Hos oss finns 5 avdelningar med
ca 200 barn inskrivna.

Våra avdelningar:

Tomaslundens Fritidshem
Nyhagsgatan 12
574 37 Vetlanda

Besök gärna vår hemsida:
http://utb.vetlanda.se/enheter/tomaslundsskolan

Ekorren
Tigern
Kaninen
Delfinen
Hajen

FK och ÅK 1
FK och ÅK 1
FK
ÅK 3-6
ÅK 2

Dagsrutiner

Personalen
Rektor
Ann-Louise Löfgren Lundin

0383-975 16



6.00 öppnar fritidshemmet på Ekorren och
Tigern.



6.40 kommer personal till Delfinen, Hajen och
Kaninen.

577 85



Frukost:
7.40 Ekorren, Kaninen och Tigern
7.50 Hajen
8.05 Delfinen

Kaninen
Jeanette Westring
Ann Zackrisson
Bibbi Hertz
Martin H Jarfjord

577 87



På skollov äter vi lunch ca 11.30.



13.30 börjar mellanmålet serveras.



Delfinen
Lillian Nero
Lotta Nord
Patrik Kusendal
Magnus Juhlander

577 89

16.30 stänger Kaninen, Hajen och Delfinen och
går till Tigern/Ekorren.

Hajen
Tuija Jokinen
Louise Lagerström
Anna Persson

967 21

Ekorren
Marie Lennartsson
Rose-Marie Jonsson
Emilia Gröhn
Åsa Jansson

577 84

Tigern
Maria Sundberg
Eva-Lotte Solnevik
Martin Landström
Stina Lennartsson

På fredagar stänger Hajen och Delfinen 16.15.

Föräldrakontakten
Vi har som mål att ha Drop-in en gång per läsår då vi
informerar om verksamheten.

Ta för vana att titta på infobrev och planeringskalender
i tamburen.

Om ert barn ska leka med en kompis vill vi att ni ordnar
detta hemma, har med en lapp eller ringer till
fritidshemmet och meddelar.

Har ni ledigt från jobbet ska ert barn också vara
hemma.

Säg till i förväg om någon annan kommer och
hämtar ert barn.

Är ni sjukskrivna, diskutera barnets vistelsetid med
rektor.
Namna gärna kläder och skor.

Det är mycket viktigt att ni ringer och meddelar om ert
barn är sjukt eller skall vara ledigt ifrån fritidshemmet.

Glöm inte att säga till personalen när du hämtar ditt
barn från fritidshemmet.

Tänk på era schematider. Den tid ni skriver som
starttid, är den tid ni tidigast kan lämna ert barn på
fritidshemmet. Sluttid är den tid ni lämnar
fritidshemmet med ert barn.

Fritidsplats erbjuds till och med barnet fyller 12 år och
terminen ut.

Ändring av schema på Dexter bör göras senast veckan
innan det börjar.
Meddela barnets tider på lov och studiedagar i god tid.
Gör det till en vana att kontrollera barnens tider på
Dexter, gärna efter loven. https://dexter.vetlanda.se

Uppsägningstiden för fritidsplatsen är två månader och
anmäls antingen på Dexter eller genom att kontakta
Linda Norén på telefon nr 0383-972 54.

Ni är hjärtligt välkomna att hälsa på oss
på fritidshemmet!

Ordningsregler

Fritidshemmets mål (åk 2-6)
Vårt mål



Vi gör vårt bästa för att alla skall trivas.



Vi pratar i normal samtalston och vi har ett
vårdat språk.

Utifrån kartläggningen som gjorts med eleverna på
avdelning Delfinen och Hajen och utifrån
Tomaslundsskolan plan mot diskriminering och
kränkande behandling är blir vårt mål 2016-17:



Vi är rädda om och respekterar varandra.

Du visar andra hänsyn och respekt vid lek och
aktiviteter på fritidshemmet.



Vi är rädda om fritidshemmets och andras saker.

Under förebyggande insatser i Tomaslundsskolan plan
mot diskriminering och kränkande behandling står
”Personal och elever har ett trevligt bemötande och
språkbruk. All personal har nolltolerans för
nedvärderande språkbruk och jargong. Du ger andra
studie-ro(lek-ro)”

Samlad skoldag
Under skoldagen är personalen på fritidshemmet
delaktig i skolans arbete med ÅK 0-6.

