
Öppettider, lovdagar
och viktiga datum!
Fritidshemmet vårterminen 2023

Januari
Fredag 6/1                 Röd dag, fritids stängt
Onsdag 11/1              Skolstart, fritidshemmet har vanligt schema igen
Onsdag 18/1              Trygg i stallet för åldrarna 10-12 år 15.30-16.30
Fredag 20/1               Skötarmöte klockan 17.00

Februari
Fredag 17/2                Skötarmöte klockan 17.00
Måndag 27/2              Sportlovet startar, fritidshemmet har lovschema 10.30-17.30

Mars
Måndag 6/3                 Skolstart, fritidshemmet har vanligt schema igen 13.00-17.30
Onsdag 15/3               Trygg i stallet för åldrarna 10-12 år klockan 15.30-16.30
Fredag 24/3                 Skötarmöte klockan 17.00

April
Fredag 7/4                  Röd dag, fritids stängt
Måndag 10/4              Röd dag, fritids stängt
Tisdag 11/4                 Påsklovet startar, fritidshemmet har lovschema 10.30-17.30
Måndag 17/4              Skolstart, fritidshemmet har vanligt schema igen 13.00-17.30
Fredag 21/4                Skötarmöte klockan 17.00



Maj
Fredag 1/5                Röd dag, fritids stängt
Onsdag 17/5            Trygg i stallet för åldrarna 10-12 år klockan 15.30-16.30
Torsdag 18/5            Röd dag, fritids stängt
Fredag 19/5              Fritidshemmet öppet enligt vanligt schema 13.00-17.30
Fredag 26/5              Skötarmöte klockan 17.00

Juni
Måndag 5/6               Fritidshemmet öppet enligt vanligt schema 13.00-17.30
Tisdag 6/6                 Röd dag, fritids stängt
Onsdag 13/6             Skolavslutning i Sollentuna kommun - Glassfest på fritids!
Torsdag 14/6             Sommarlovet startar, fritidshemmet har lovschema 10.30-17.30
Fredag 15/6               Avslutningslunch för fritids och skötarna!
Fredag 30/6              Sista lovdagen innan fritids sommarstängning!

★ Trygg i stallet hålls under tre tillfällen under våren för att öka gemenskapen och tryggheten i stallet.

★ Skötarmöten hålls varje månad och där är alla välkomna, även dem som inte sköter. Där fikar vi

tillsammans och pratar om vad som händer i stallet och brukar även köra lekar/övningar för att öka

sammanhållningen mellan alla olika åldrar.

★ Varje tisdag har vi läxläsning i cafeterian från klockan 16.00

★ Under veckorna håller vi  olika teman med aktiviteter varje dag. Dessa teman och aktiviteter

avslöjas på vår veckoplanering som sitter uppe på tavlan vid mellanmålet.

★ Under både jul, sport och påsk och sommarlov har vi inplanerade utflykter och aktiviteter för de barn

som är hemma. Glöm inte att anmäla er till fritids på loven minst två veckor innan lov start!

★ Separata planeringar för varje lov kommer ut!

Glada hälsningar,
Fritidsledarna Hanna och Simone



Öppettider, lovdagar
och viktiga datum!
Fritidsgården vårterminen 2023

Januari
Fredag 6/1                 Röd dag, fritids stängt
Onsdag 11/1              Skolstart, fritidsgården har vanligt schema igen 13.00-19.00
Fredag 20/1               Skötarmöte klockan 17.00
Fredag 27/1               Trygg i stallet för åldrarna 13-15 år klockan 17.30-19.00

Februari
Fredag 17/2                Skötarmöte klockan 17.00
Fredag 24/2                Trygg i stallet för åldrarna 16-18 år klockan 17.30-19.00
Måndag 27/2              Sportlovet startar, fritidsgården har lovschema 10.30-17.30

Mars
Måndag 6/3                 Skolstart, fritidsgården har vanligt schema igen 13.00-19.00
Fredag 24/3                 Skötarmöte klockan 17.00
Fredag 31/3                 Trygg i stallet för åldrarna 13-15 år klockan 17.30-19.00

April
Fredag 7/4                  Röd dag, fritids stängt
Måndag 10/4              Röd dag, fritids stängt
Tisdag 11/4                 Påsklovet startar, fritidsgården har lovschema 10.30-17.30
Måndag 17/4              Skolstart, fritidsgården har vanligt schema igen 13.00-19.00
Fredag 21/4                Skötarmöte klockan 17.00
Fredag 28/4                Trygg i stallet för åldrarna 16-18 år klockan 17.30-19.00



Maj
Fredag 1/5                Röd dag, fritids stängt
Torsdag 18/5            Röd dag, fritids stängt
Fredag 19/5              Fritidsgården öppet enligt vanligt schema 13.00-19.00
Fredag 19/5              Skötarmöte klockan 17.00
Fredag 26/5              Trygg i stallet för åldrarna 13-15 år klockan 17.30-19.00

Juni
Måndag 5/6               Fritidsgården öppet enligt vanligt schema 13.00-19.00
Tisdag 6/6                 Röd dag, fritids stängt
Onsdag 13/6             Skolavslutning i Sollentuna kommun - Glassfest på fritids!
Torsdag 14/6             Sommarlovet startar, fritidsgården har lovschema 10.30-17.30
Fredag 15/6               Avslutningslunch för fritids och skötarna!
Fredag 30/6              Sista lovdagen innan fritids sommarstängning!

★ Trygg i stallet hålls under två-tre tillfällen under våren för att öka gemenskapen och tryggheten i

stallet se datum för de olikak åldersgrupperna 13-15 år och 16-18 år!

★ Skötarmöten hålls varje månad och där är alla välkomna, även dem som inte sköter. Där fikar vi

tillsammans och pratar om vad som händer i stallet och brukar även köra lekar/övningar för att öka

sammanhållningen mellan alla olika åldrar.

★ Varje tisdag har vi läxläsning i cafeterian från klockan 16.00

★ Under veckorna håller vi  olika teman med aktiviteter varje dag. Dessa teman och aktiviteter

avslöjas på vår veckoplanering som sitter uppe på tavlan vid mellanmålet.

★ Under både jul, sport och påsk och sommarlov har vi inplanerade utflykter och aktiviteter för de

ungdomar som är hemma.

★ Separata planeringar för varje lov kommer ut!

Glada hälsningar,
Fritidsledarna Hanna och Simone


