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Välkommen till 

fritidshemmen  

Hajen och Valen! 

 
”Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan 

och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete 

eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 

lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap”. (Skolverket) 

 
 

Hajen: 240466   

 Hajens mobil: 070/24 39 263 
 

 Valens: 240465  

 Valens mobil: 070/22 09 218 
 

Venhaga förskola Gröna Bläckfisken: 240474, mobil 070 28 71 879 

Delfinen: 072/20 58 874 

 

 



2 
 

Hej alla barn och föräldrar! 

 

Fritidshemmen Hajen och Valen erbjuder barnomsorg innan och efter skoltid, 

samt lov- och studiedagar. Barnen får vara på fritidshemmen under den tid 

föräldrarna arbetar eller studerar samt tid för hämtning och lämning.  

För fritidshemmen gäller samma läroplan som för grundskolan, Lgr 11. 

”Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med 

vårterminen det år då de fyller 13 år”. (Skolverket) 

 

 

 Förskoleklassbarnen, år 1 och 2 går på fritids Hajen.  

På fritids Hajen arbetar, Lise Jensen Nilsson fritidspedagog, Jessica 

Simonsson fritidsledare och Ghazwan Taleb.  

 

 År 3-6 går på fritids Valen. På Valen arbetar Maria Madsén 

fritidspedagog, Sara Johansson lärare 0-12 år och Emma Modig Hedin, 

utomhuspedagog. 

 

 Morgonomsorgen är på Valen (där uppe) för både Hajen- och Valenbarn. 

Frukost äter vi i matsalen 07.15. Ska barnet äta frukost ska de vara på 

fritids senast kl. 07.15.     
 

 Mellanmål äter Hajen ca kl. 13.30 och Valen äter ca kl. 14.05.  

 

 Måndag - torsdag ”slår vi ihop” Hajen och Valen ca. kl. 16.30 och 

fredagar ca. kl. 14.30 nere på Hajen. Fritids stänger kl. 17.30 måndag-

fredag.  
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 Telefon: 

 Om ingen svarar var vänlig och tala in ett meddelande på röstbrevlådan. På 

båda fritidsavdelningarna lyssnar vi av röstbrevlådan ca kl. 06.35 och 

12.45 varje dag.  

 

 På fritids Hajen och Valen har vi mobiltelefoner som ni kan skicka sms till. 

Vill ni skicka oss sms måste ni använda mobilnumret. Vi skickar ett ”OK” 

som en bekräftelse på att vi sett ert sms. Det är inte alltid vi hör ett sms när 

verksamheten är i full gång. Vill ni vara säkra på att nå oss direkt är det 

bäst att ringa.         

Hajen: 240466                               Hajen sms: 070/24 39 263  

Valen: 240465                 Valen sms: 070/22 09 218 

Venhaga förskola avd. Gröna Bläckfisken: 240474, 070/28 71 879 

 

Delfinen: 072/20 58 874 
 

 

Andra kontakter: 
 

Rektor: Sören Reichenberger, 241143, soren.reichenberger@hultsfred.se 

 

Rektorsassistent: Monika Engqvist, 240462, monika.engqvist@hultsfred.se  

 

 

Information: 

 Veckoplaneringen för fritids finns på tavlor utanför respektive avdelning, 

det kommer även skickas till er via Infomentor samt finnas på fritids 

Blogg. Det finns även möjlighet att få veckobrevet som papperskopia. 

Meddela oss om ni önskar det.    
 

 Fritids Hajen och Valen har en blogg där vi lägger ut information och 

bilder från fritids verksamhet. Adressen till bloggen är: 

http://blogg.hultsfred.se/venhagskolansfritids 

Ni kan prenumerera på bloggen vilket innebär att ni får ett mejl med 

information när bloggen är uppdaterad. 

 

 Det är viktigt att barnen har kläder efter väder så de kan hålla sig varma 

och torra då vi oftast går ut på fritids.  
 

mailto:soren.reichenberger@hultsfred.se
http://blogg.hultsfred.se/venhagskolansfritids
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 På fritids pysslar och målar barnen ofta och risk finns att de får färg på 

sina kläder (även om de använder förkläde). Därför är det bra om barnen 

har oömma kläder på sig då de vistas på fritids.   

 

 

Föräldrakontakt: 

 Sjukdom/ledighet 

Meddela fritids om era barn inte ska vara på fritids enl. schema och det 

gäller både morgontiden och eftermiddagstiden.   

Ej muntligt genom barnet. Om barnen inte kommer till fritids enligt 

schemat tar det tid för oss personal att leta efter barnet och sedan ringa 

runt och fråga var barnet är.  

 

 

 Lämning till fritids 

När ni lämnar era barn till fritids är det viktigt att ni följer med in 

och lämnar över till personalen eftersom det kan hända att vi vid det 

tillfället satt upp en lapp och är i gympasalen eller är ute och barnet 

inte hittar oss. Det kan också hända att fritidspersonalen av någon 

anledning inte kunnat öppna på fritids på morgonen och barnet inte 

kommer in till fritids.   

 

 

 Tidsschema 
Lämna in ett fullständigt ifyllt tidsschema för era barn, till fritids. Det är 

mycket viktigt för barnens säkerhet, så vi vet om vi ska söka efter barnet 

om det inte kommer till fritids men även för att vi personal ska kunna 

svara barnen vilken tid de ska hem. Behöver ni ändra tider för era barn gör 

det i så god tid som möjligt. Schemablanketter finns att hämta i 

plastmappar utanför Hajen och Valen, samt på kommunens hemsida.     

 

 

 Lek med kompis 

Vid lek med kompis, bestäm innan fritidstiden. Barnen får inte ringa till 

föräldrars arbete från fritids telefon för att ordna lek med kompisar. 

Självklart får de låna telefonen i andra ärenden. 
 

 Gå hem själv 

De barn som ibland får gå eller cykla hem själva från fritids måste lämna 

in ett av vårdnadshavarna underskrivet intyg som ska lämnas till oss på 

fritids. Be oss personal om en sådan blankett om det blir aktuellt.                

Vi önskar att föräldrar som har barn som kommer själva/går hem själva 
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från fritids kommer in någon gång under veckan och pratar med 

personalen så att vi håller kontakt. 
 

 

 Kontaktuppgifter 
 Det är mycket viktigt att ni meddelar personalen var vi kan nå er föräldrar. 

Om ni byter arbetsplats, telefonnummer, adress eller om ni vikarierar på 

flera olika arbetsplatser måste ni meddela fritids personal om det. 
 

 

 Hämtning 

När ni hämtar hem era barn är det mycket viktigt att ni tar kontakt 

med fritids personal och meddela att ni hämtar ert barn!  
 

 

 Föräldrars delaktighet 

Vi personal vill att alla föräldrar ska vara delaktiga i vår verksamhet på 

fritids. Kom gärna med synpunkter och önskemål till oss. Det kan vara 

funderingar kring fritids, ute- och innemiljön, positiv och negativ kritik, 

tips och idéer m.m. På Hultsfreds kommuns hemsida finns också 

synpunktshantering. Synpunkterna skickas därifrån vidare till respektive 

rektor/chef.  
 

 

 Utvecklingssamtal 
 Varje termin erbjuder vi utvecklingssamtal på fritids samt att barn och 

föräldrar får fylla i en enkät där ni får svara på frågor om barnets trivsel på 

fritids m.m. I enkäten har barnen och föräldrarna möjlighet att påverka 

verksamheten.  
 

 

Utflykt 
 

De barn som ska hämtas mitt i utflykten kan vara med under hela 

utflykten och hämtas på fritids då vi kommer tillbaka. Det går förstås 

hämta barnen vid utflyktsstället också. 

Barnen ska alltid ha kläder och skor efter väder samt att de kan/få 

leka och röra sig bra i dem. 

Barnen ska alltid ha extrakläder på fritids.   
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Utevistelse på gården 

 När barnen är ute på skolgården efter mellanmålet finns alltid minst en 

personal (oftast flera) ute tillsammans med barnen. Personalen använder 

varselväst för att barnen lätt ska se och urskilja var vi är.  

 

Lek i gympasalen 

 Barnen får gärna ha med sig inne-gympaskor, då det är halt och kallt på 

golvet i gymnastiksalen. Annars är barnen barfota p.g.a. halkrisken (inte 

bara strumpor). 

 

 

Vid sjukdom: 

 Vid maginfluensa rekommenderas att barnet stanna hemma minst 48 

timmar efter sista gången de har haft diarré eller kräkts, för att slippa att 

det smittar vidare. Skolsköterskan rekommenderar även att syskon hålls 

hemma.  
 

 Barn med feber eller infektion ska inte lämnas till barnomsorg och skola.                   

Då barn ibland behöver medicin under vistelsen på fritids ska ni föräldrar 

kontakta skolsköterskan 240495, 076/13 38 140.  

 

Tystnadsplikt: 

 Vi som arbetar inom barnomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att vi 

inte för vidare något om er eller ert barn. 

 

Personalens Kompetensutveckling 

 För att möjliggöra gemensam kompetensutveckling stänger 

fritidsverksamheten en dag varje termin. Ni får information om när det är 

minst 2 månader innan eller så hittar ni de aktuella datumen på Hultsfreds 

kommuns hemsida.   

 

 

Mattider på loven:  

 
Frukost: 07.30                 Lunch: 11.15                     Mellanmål: 14.00 
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Brandövning: 
 

 I början på terminerna har vi brandövningar på Hajen och Valen. Vi har 

en samlingsplats på basketplanen på skolans baksida. Om vi inte ser 

någon brand kan barnen hinna ta på sig skor och jacka så de slipper frysa 

ute (vid kallt/blött väder). 

 

 

Allergier: 

 Nötter, mandel och jordnötter får inte förekomma på fritids och skolan.  

 Några elever och personal på Hajen och Valen är mycket allergiska mot 

pälsdjur. Låt därför inte barnen använda samma kläder på fritids som vid 

t.ex. ridning eller vistelse i ladugård. Barnen ska duscha och tvättar håret 

efter att de varit i t.ex. stallet.  

 De barn som har husdjur bör undvika att krama om det, innan barnet går 

till fritids på morgonen.                    

 Vi använder inte parfymer på fritids. Tänk på att starkt 

parfymerade sköljmedel inte bör användas på barnens kläder p.g.a. 

några på fritids/skolan får astmabesvär.  

 

Några av våra trivselregler är: 

 Barnens får inte ta med egna mobiler/Ipads och använda/spela på fritids. 

Ett undantag är om föräldrar meddelat oss personal att deras barn får ha 

med sig mobil för att ringa föräldrar.  

 Ta inte med egna leksaker eller andra saker till fritids. 

 Barnen städar efter sig när de lekt färdigt eller ska gå hem. 

 Vi använder ett vårdat språk. 

 Vid större konflikter tar vi kontakt med er föräldrar och försöker lösa 

problemen samma dag.  
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Information om fritidsplats (hämtat från kommunens information) 

 
Förändring av placering, till exempel föräldraledighet, meddelar du senast 

två månader i förväg till skoladministrationen. Använd blanketten ”Byte av 

placering i förskola och fritidshem”. 

Arbetssökande har inte rätt till fritidsplats, utan vilande plats gäller. 

Lovomsorg är till för vårdnadshavare som endast har behov av omsorg i 

fritidshem för sitt barn under skolans lov- och studiedagar. Lovomsorg kan 

enbart påbörjas 1 april respektive 1 oktober. Uppsägningstid för 

lovomsorgsplats är 2 månader. Avgiften betalas månadsvis med 0,5% på 

inkomsten. 

Vilande plats är till för vårdnadshavare som är arbetssökande eller 

föräldraledig. Är du arbetssökande och får jobb enstaka dagar, får ditt barn 

komma de dagarna. Vid nyttjande av platsen betalar du halv avgift dag 1-10. 

Från dag 11 och framåt betalar du hel avgift. Detta debiteras i efterhand. 

Vilande plats ger vårdnadshavare möjlighet att inom 1 år omgående få plats 

på samma fritidshem som före uppehållet. Efter 1 år ska besked lämnas när 

och om platsen kommer att utnyttjas. 

Uppsägning av plats i fritidshem lämnar du skriftligen till 

skoladministrationen. Uppsägningstiden är två månader och avgift tas ut 

under tiden. Avgift debiteras under uppsägningstiden även om eleven slutar 

tidigare. 

Uppsägning av plats som avser perioden juni-augusti befriar inte från 

betalningsansvar om eleven återkommer till fritidshemmet under 

höstterminen samma år. 

Alla blanketter och mer detaljerad information hittar ni på 

www.hultsfred.se/etikett/blanketter-e-tjanster/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.hultsfred.se/etikett/blanketter-e-tjanster/
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