
 
 

Höstbrev 
 

Hej alla fritidselever och föräldrar!  
Nu är vi igång på riktigt. Det är nu fjärde veckan på Smedstad Fritids och det känns som att 

alla börjar känna sig hemma i våra lokaler och även har lärt känna varandra.  

Under de första veckorna har vi fokuserat just på att lära känna varandra. Vi har också haft 

mycket mys i stallet och pysslat med hästarna. Vi har varit på några promenader med hästarna 

ute på Tinnerö och även hunnit med att rida lite grann.  

Vi är väldigt glada för att så många har valt att börja på vårt fritids! När vi startade igång för 

fyra veckor sedan hade vi 15 inskrivna elever, men nu är vi redan uppe i 27 elever!      

Superkul tycker vi, men det har tyvärr medfört att våra klädskåp inte riktigt har räckt till. Vi 

jobbar på att fixa och få ordning på detta inom kort, så att alla kan få ett låsbart skåp till sina 

saker. Under tiden kan man få möjlighet att låna ett lite mindre låsbart skåp där man kan 

förvara sina väskor mm. Prata med Annelie eller Carro så hjälper de er att fixa ett skåp.  

Vi vill även påminna er som inte redan gjort det att lämna in: 

- Anmälningsblanketten (Smedstads egen)  

- Samtyckesblanketten (Smedstads egen) 

- Schemablanketten (Smedstads egen) 

- Överenskommelse om barnomsorg (Kommunens blankett) OBS! Vid delad vårdnad 

där båda föräldrar utnyttjar fritidsplatsen ska varsin blankett lämnas in. 

- Höstlovslapp (senast 12/10) 

Alla våra blanketter och övrig info finns under fritidsfliken på vår hemsida:  

www.smedstadridsportcenter.se  

Höstlovets planering är nu klar och kommer mejlas ut till alla ihop med detta brev. Den 

kommer även finnas på vår hemsida och anslagen utanför fritidsrummet på Smedstad.  

Vi är jätteglada för all positiv feedback vi fått från er föräldrar nu i starten av Smedstad 

Fritids! För oss är det superviktigt med en bra dialog med er föräldrar, så tveka aldrig att 

kontakta oss på det sätt som passar Dig bäst om ni har frågor, funderingar, idéer eller andra 

synpunkter kring vår verksamhet. Tillsammans gör vi verksamheten så bra som möjligt! Kom 

och prata med oss direkt på Smedstad, lägg en lapp i brevlådan utanför kansliet, eller använd 

någon av våra andra kontaktvägar som är: 

 

 

 

http://www.smedstadridsportcenter.se/


 
 

E-post:  
fritids@hsoab.se 

(Allmänna frågor, schemaändringar, inlämning av div. blanketter, anmälningslappar, etc.) 

Carro: carolina.witell@hsoab.se  

Annelie: annelie.andersson@hsoab.se 

Josefine: josefine.linder@hsoab.se   

Telefon:  
Fritidstelefon: 072-402 88 50  

(Används till frånvaroanmälan, schemaändringar och kontakt med fritidspersonalen. 

Telefonen har den som jobbar på fritids för dagen med sig under fritids öppettider. Övrig tid 

går det bra att skicka sms som besvaras när fritids öppnar). 

Josefine: 013-390 02 75 (verksamhetsansvarig Smedstad Fritids) 

Sist men inte minst vill vi lyfta att det är viktigt att eleverna kommer och säger till oss när de 

kommer till fritids. Men ännu viktigare när de lämnar för dagen! Vi vill att alla samlas kl. 

16.50 för ett gemensamt avslut av dagen om man inte redan har åkt hem tidigare.  

 

Hoppas ni får en fin vecka och på återhörande!  

/Carro, Annelie och Josefine  
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