Information om Manillaskolans
fritidshem

Vad står Manillaskolans fritidshem för?


Tvåspråkiga miljö



Social träning



Kamratskap



Kreativitet - fantasi



Idrott - rörelse



Avkopplande miljö



Allergisanerad miljö



En mötesplats där alla accepteras

Vad försiggår på Fritidshemmet?


Fri lek



Skapande aktiviteter



Drama



Experiment



Roliga timmen



Sportaktiviteter



Rytmik



Bakning



Uteliv



Avslappning



Dans



Digital pedagogik

Fritidsavdelningar
Fritidshemmet Eken och Galaxy är indelade från förskoleklassen till år
3 samt år 4-6. Fritidspersonalen på Eken har ett samarbete med skolan
för att främja helhetssynen på barnen.

Månadsbrev
Vi skickar ut ett månadsbrev i slutet av varje månad. I dessa berättar vi
vad som har hänt under månaden och vad som kommer att hända den
kommande månaden.

Drop-in och föräldramöten
Fritidspersonalen är delaktiga under både drop-in och på föräldramöten.
Dessutom deltar personal från fritidshemmet på utvecklingssamtalen,
för att ge föräldrarna insyn i hur fritidsverksamheten fungerar.

Lovschema
Innan lov delar vi ut schema över aktiviteterna.

Trivselregler


Leksaker får barnen ta med sig under taxiresan men kommer att
finnas kvar i ryggsäckarna under dagen, så att de inte förstörs
eller tappas bort. Fritidshemmet ansvarar inte för leksaker.



Sätt gärna namnlappar på regnkläder, gymnastikskor m.m.



RAB – Det är något som vi kommer att arbeta mycket med.
R = att barnen ska respektera varandra
A = att barnen ska ha bra attityd till varandra
B = att barnen ska tänka på sitt beteende gentemot varandra

Kontaktinformation
Fritidshemmet Eken Manillaskolan
Rålambsvägen 32 A
112 59 Stockholm
Mobiltelefon (endast SMS): Fritidshemmet Eken 0738-333148
Obs! Det är inte alltid vi kan svara sms på en gång pga. av
verksamheten, men lämna in ett meddelande, så svarar vi er så
snart vi kan.
E-post: man-eken@spsm.se
Bitr. enhetschef: Henriette Bixo-Johnson 010-473 57 49/072-248 57 49
Hemsida: https://www.spsm.se/skolalternativ/varaskolor/manillaskolan/att-vara-elev-pa-manillaskolan/fritidsverksamhet/
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