
Bildningsförvaltningen

Område centrum

Rågenskolans Fritidshem

Hagagatan 1

265 32 Åstorp

Lillfritids (F och Åk 1)

Tfn: 073 148 7501

Mellanfritids (Åk 2)

Tfn: 070 208 4841

Storfritids (Åk 3 och uppåt)

Tfn: 073 148 7653

Samordnare på fritidshemmet:

Anton Manglaris Roos

Tel: 073-076 79 41

anton.rehnbergmanglaris@edu.astorp.se

Bitr rektor med ansvar för fritidshem:

Mattias Jönsson

Tel: 042 –642 01

mattias.jonsson@astorp.se

Fritidspersonalen

Anton (L)

Phuong (L)

Tony (L)

Urban (L)

Khaled (M+M0)

Sara (M)

Anna ( M)

Feres (M)

Roland (S)

William (S)

Markus (S)

Elian (S)

Liv (M0)

Lotta (M0)

Storfritids (S)

Lillfritids (L)

Mellanfritids (M)

Morgonfritids (Mo)

Välkomna till

Rågenskolans  Fritidshem



Vårt mål är att:

Barngruppens behov och

intresse styr vår planering.

Varje dag ska barnen känna

positiv bekräftelse och

trygghet på fritids.

Verksamheten skall präglas av

lek, skapande, rörelse och

experimenterande som är

kopplade till Lgr 11.

Vi skall stödja kamratgruppens

utveckling och aktivt verka  för

god kamratskap.

Verksamheten skall präglas av

allas lika värde.

Vår verksamhet ska präglas

extra mycket av våra

fokusområden, vilka är

språk och kommunikation

och rörelse.

Bra att veta

All personal som arbetar inom

barnomsorgen har

tystnadsplikt.

Vid frånvaro, sjukdom, semester

eller ändrade arbetstider måste

ni meddela oss.

Det är viktigt att ni säger till en

personal när ni hämtar ert

barn.

Ska någon annan hämta ert barn

så måste ni meddela oss.

Barnen är olycksfallsförsäkrade

under sin tid hos oss. Samt

under direkt färd till och från

skolan.

Tänk på att det är du som

vårdnadshavare som har

ansvaret om ditt barn går själv

till och från fritids, samt till

aktiviteter.

Barn med omsorgsbehov efter

18.00 vistas på Mullvaden,

efter särskild ansökan.

Fritidspersonal alt.

förskolepersonal hämtar resp.

lämnar barnen där.

Barn till föräldralediga har ej rätt

till skolbarnomsorg.

Öppettider

Måndag-Fredag 6.10-18.00

Vi öppnar och stänger i

Lill-fritids lokaler.

Frukost 7.30 i matsalen

Vid loven äter vi lunch

ca.  11.30

Mellis mellan 13.40-15.00

beroende på avd.

Stängt alla aftnar utom

Trettonafton och Valborg.

Vi har stängt 8 dagar/läsår för

personalens fortbildning .

Kom gärna till oss med

frågor och funderingar.


