
 

 Information från Grottans fritids 
Enligt läroplanen Lgr 11 ska ”skolan sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära" .  

Att arbeta för att skapa social gemenskap är oerhört viktigt och vi på 

fritidshemmet har en stor del i detta arbete.  

 

Social kompetens  
Med social kompetens menar vi:  

 

 Att respektera andra, såväl barn som vuxna.  

 Att kunna umgås med varandra dvs. alla barn.  

 Att kunna ta ansvar för sina handlingar som t.ex. att lära sig att ta ansvar för 

städning efter aktiviteter och mellanmål, att ensam eller med stöd av oss reda ut 

en konflikt som man hamnat i.  

 

Kontakten med er föräldrar är betydelsefull. Vi ser gärna att Ni ibland tittar in 

när ni lämnar eller hämtar ert barn. 

Under skoltid kan det vara svårt att få tag på oss beroende på var på skolan vi 

arbetar. Säkrast når ni oss innan kl. 08.00 eller efter kl. 14.40. 

  

Aktiviteter  
Fritids skall vara ett komplement till hemmet. Vi vill naturligtvis att barnen skall 

trivas, ha kul och få en meningsfull fritid. Ibland planeras aktiviteter på 

eftermiddagarna både inomhus och utomhus t.ex. lekar och spel i lokalen eller 

på skolgården, pyssel av olika slag. Men det är också viktigt att barnen får 

möjlighet att ta egna initiativ eller ”bara vara” om de skulle vilja det.  

 

Uteaktiviteter - kläder efter väder  
På Grottan tycker vi att barnen skall vara utomhus efter en lång skoldag. Därför 

är vi oftast ute en stund efter mellanmålet. Tänk på detta så att Era barn har 

kläder efter väder.  

 

Information om fritidsklubben  
Öppettider: 06.00 – 18.00.  

Frukost serveras kl. 07.00  

Mellanmål serveras kl.14.40  



Tel.nr. till Grottan: 0585-488 90 eller 0730-32 75 86. Telefonsvarare finns 

påkopplad när personalen inte är inne.  

Grottans mail: grottan@edu.lekeberg.se  

 
Rutiner  
Om ditt barn av någon anledning inte kommer till fritids är det mycket viktigt att 

vi får meddelande om det.  

 

Vid uppsägning –hämta ”Uppsägning av plats inom fritidsverksamhet”-

blanketten på lekeberg.se eller från fritids. Blanketten skickas till kommunen. 

Grottan har även lovfritids att erbjuda.  

 

Läxor  
Givetvis får barnen läsa sina läxor på fritids.  

Om någon behöver hjälp finns vi till hands i den mån tiden räcker till, och 

barnen kan också hjälpa varandra. 


