
 

  

 

 

 

Hej alla föräldrar och fritisbarn! 

På måndag smäller det! Äntligen har det blivit dags att starta igång Smedstad Öppen Fritids! 

Vi som ska jobba med verksamheten, Annelie, Carro och Josefine (administration) är alla 

förväntansfulla och ser fram emot att träffa alla härliga barn och föräldrar! 

Vi har de senaste veckorna haft fullt upp med att planera, skruva ihop soffor och handla in 

pyssel av olika slag. Under första veckan kommer vi fokusera på att lära känna varandra 

genom olika övningar, men också på att pyssla och fixa så att barnen får vara med och 

utforma fritidslokalerna. Vi kommer även gå igenom vilka ordningsregler som gäller på 

fritids. Vi kommer möta upp barnen i entrén första dagen. Det är viktigt att ni meddelar oss 

vilken tid barnen kommer första gången så vi kan ta emot dem och visa våra lokaler! 

På måndag första dagen kommer både Annelie och Carro finnas på fritids. Därefter kommer 

det vara en personal varje dag. Här nedan ser ni vem som respektive dag:  

Måndag: Annelie  

Tisdag: Carro  

Onsdag: Carro  

Torsdag: Annelie  

Fredag: Carro   

I början är allt nytt och för de barn som kommer med buss till fritidset kan Carro eller Annelie 

möta upp vid busshållplatsen om man så vill. Meddela oss i förväg så vi vet vilka tider som 

gäller.  

Nytt gällande fritidset öppettider: Om ni föräldrar har vistelsebehov längre än till kl. 17.00 när 

fritidset stänger, kommer vi kunna erbjuda tillsyn fram till som längst kl. 18.30. Dock 

kommer den pedagogiska verksamheten med aktiviteter etc. förläggas innan kl. 17.00. 

Behöver ni tillsyn längre än till kl. 17.00 måste ni lämna in era arbetstidschema minst två 

veckor i förväg till oss. 

Alla fritidsbarn kommer att få ha varsitt klädskåp där de kan ha sina ytterkläder men också 

stallkläder som de kan lämna kvar efter att fritidset stängt. Dessa skåp är dock inte avsedda 

för att förvara hästsaker som t.ex. borstar i. Ta med ett eget hänglås till skåpet.  

Vi önskar snarast få in underskriven anmälningsblankett, preliminärt veckoschema och 

samtyckesblankett för respektive barn. Blanketter för detta finns på vår hemsida 

www.smedstadridsportcenter.se under fliken ”Öppen Fritids”. Kom även ihåg att logga in på 

Dexter och godkänn platserbjudandet om ni inte redan har gjort det.  

 

http://www.smedstadridsportcenter.se/


 

 

 

 

 

När skolan är stängd, på lov- och studiedagar, är fritids öppet från kl. 8.00 – 17.00. Vi 

kommer att skicka ut mer detaljerad information om vad som kommer att ske under dessa 

dagar när de närmar sig. Inför varje lov- och studiedag behöver vi veta exakta tider för ert 

barn så vi kan planera aktiviteter, personal och luncher på bästa sätt. Blanketter för detta 

kommer delas ut i god tid innan lovet för att ni ska hinna fylla i den, men också så vi hinner 

planera aktiviteter, mat mm.  

Under fliken ”Öppen Fritids” på hemsidan finns förutom anmälningsblanketter även en 

Likabehandlingsplan och Ordningsregler för fritids. Läs gärna igenom ordningsreglerna 

tillsammans med era barn innan starten. 

Du som förälder är alltid välkommen att besöka fritids och tveka inte att ställa frågor, eller 

föreslå idéer på något vi kan ändra/förbättra så fort ni kommer på något! Tillsammans 

utvecklar vi verksamheten på bästa sätt! 

Fritidset har en egen telefon med tele nr: 072-402 88 50. Den som jobbar för dagen har 

telefonen på sig under fritidsets öppettider. Övrig tid kan ni skicka SMS till telefonen som vi 

kollar av och svarar på när fritidset öppnar för dagen.  

Vi är väldigt laddade inför en spännande termin med era barn!  

Ses snart!  

/ Carro, Annelie & Jossan  

 

carolina.witell@hsoab.se  

annelie.andersson@hsoab.se  

josefine.linder@hsoab.se  
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