SOMMARFRITIDS 2017
Nu är det som vanligt dags att planera för sommarfritids 2017
Fritidshemmen planerar för sommarverksamhet för barn och personal.
Sommarfritids gäller vecka 24 tom 33, (12/6-15/8).
På sommarfritids arbetar personal från olika fritidshem.
Under vecka 28,29,30 tar Herrängens skola mot elever och personal från närliggande skolor i Älvsjö.
Vi vill ha bif. blankett åter till fritids, senast den 28/4.
Det är viktigt att ni meddelar oss om det skulle bli någon förändring på er sommaransökan, skriv
gärna på ansökan om ni sökt kollo, fotbollsskola eller annan sommarverksamhet för ert barn.
Fritidshemsavgift tas ut även för juli månad.
För er som har barn som slutar åk 3 gäller:
 att ni säger upp barnen till sista närvarodag på bifogad blankett senast den 2/6.
Sista möjliga närvarodag 15/8-16.
 att uppsägningstiden är en (1) månad från det datum uppsägningen fått sin ankomststämpel på
skolan.
För er som har barn i åk 4 och 5 placerade på fritidsklubben gäller:
 att barn som går på fritidsklubben 2017 har möjlighet till sommarfritids.
 Uppsägningstid på klubben är en månad.

Viktiga datum
 Skolavslutning är fredag den 9/6.
 Det är planeringsdagar för all personal den 9/8-10/8.
Sommarfritids är bemannat med vikarier för de elever som
behöver omsorg.
Meddela respektive fritids om ni behöver omsorg dessa dagar.
 Skolstart för höstterminen är onsdag 16/8 kl. 08.30 för åk 1-6,
F-klasserna kl. 9.00, Kick off kl.10.00
Med vänlig hälsning
Åsa Haglund
076-12 21 908
bitr. rektor

Ansökan om barnomsorg sommaren 2017
Fyll i barnets tider, markera med L= lediga veckor då barnen är lediga.
Vi anpassar pedagogernas schema efter elevernas tider och antal. Kom ihåg att meddela
avdelningen om tiderna förändras efter det att lappen ändrats.
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