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Vid Geta fritidshem eftersträvar vi en lugn, trygg, trivsam och stimulerande miljö. Vi vill
erbjuda barnen en meningsfull och utvecklande fritid, som är varierad och utgår från
barnens enskilda behov och intressen. Vi lär barnen visa hänsyn, omtanke, att ta ansvar samt
att kunna samarbeta. Fritidshemmet ska vara ett komplement till hemmet och skolan, både
tids- och innehållsmässigt.
Fritidshemsledare: Jenny Hägglund
Öppettider
Fritidshemmet öppnar när barnen slutar skolan för dagen och har öppet till kl. 17.00.
Dagsrutiner
Vid skoldagens slut hämtas barnen från klassrummet av fritidshemsledaren. Därefter börjar
vi med en samling. Barnen får möjlighet att sammanfatta sin skoldag samt berätta hur dom
har upplevt dagen.
Efter samlingen har barnen möjlighet att göra sina läxor om behov finns.
Barnen väljer själva vad de vill göra under dagen på fritids av våra aktiviteter.
Under de varierande aktiviteterna sysselsätter vi oss med bland annat pyssel, högläsning,
spela spel, utevistelse och fri lek.
På fritidshemmet eftersträvar vi mycket utevistelse, därför bör barnen ha oömma och
väderanpassade kläder. Det finns möjlighet att förvara extra kläder.
De barn som önskar har möjlighet att gå på Kyrkis, Starka barn, Kören och andra aktiviteter
som erbjuds i Geta kommun under dagen.
Föräldrakontakt
Personalen är öppen för föräldrars tankar och idéer om fritidshemmets planering och
verksamhet. Den dagliga kontakten är viktig och vi ser till att det finns tid för samtal vid
hämtning så att vi kan utbyta information med varandra.
Vår målsättning är att i samarbete med föräldrarna ge varje barn en möjlighet att utvecklas
till en öppen, hänsynsfull människa, som kan lära sig att komma fram till egna omdömen och
problemlösningar.

Övrigt
Barnen får inte ta med sig egna leksaker, böcker eller liknande till fritidshemmet om inget
annat har överenskommits med personalen.
Det är viktigt att fritidshemsledaren vet vilka barn som väntas komma varje dag och vilka
tider, annars uppstår lätt förvirring vid skoldagens slut.
Meddela i god tid till fritidshemmet frånvaro och närvarotider. Det ger även personalen
möjlighet att planera verksamheten så bra som möjligt. Meddela även ifall barnet hämtas av
någon annan än föräldrarna.
Barnen på fritidshemmet är försäkrade.

Hoppas vi får ett riktigt trevligt verksamhetsår!

