– En plats att landa mellan skola och hem
Välkommen till Ryttargårdens fritids
Öppettider
Mån-Tor 13:00 – 17:30 Fre 13:00 – 17:00
Om barnen slutar skolan tidigare någon dag t.ex. friluftsdag
eller liknande önskar vi att meddela oss senast dagen innan
så att vi har möjlighet att ta emot dem tidigare. Om ni har
behov av barnomsorg utanför våra öppettider ber vi er att
kontakta oss.
Närvaro och tillsynstider
Du som förälder kommer överens med ditt barn om tider för att gå hem eller bli hämtad. Vi har listor
där barnen markerar när de kommer när de går. På så sätt har vi kontroll över vilka barn som är här
och vilka som har gått hem. Listorna används även för närvarokontroll/statistik och vid brandlarm för
att kontrollera att alla barn har lämnat byggnaden. Därför är det viktigt att påminna barnen om
närvaromarkering.
Om ni har särskilda skäl kan ni lämna in tillsynstider. Då kontrollerar vi att ert barn kommer enligt det
schema vi har fått. Det är viktigt att ni informerar oss så fort det blir en ändring i schemat (t.e.x. vid
sjukdom.) Kontakta föreståndare för att bestämma rutiner kring detta.
Ibland vill barnen stanna kvar ute efter skolan. Kom överens med ditt barn om vad som gäller för
henne/honom. Tänk på att skolan inte har ansvar för barnen efter skoltid. Vårt ansvar börjar först när
de kommer till oss. Det finns goda möjligheter att leka utomhus här.
Aktiviteter - Mellanmål
Barnen kan välja mellan många olika aktiviteter. Vi erbjuder biljard, pingis och TV-spel. Varje dag
har vi tillgång till kyrkans sporthall. Vi har många spel, tidningar och ett stort utbud av pysselmaterial.
Varje vecka presenterar vi ett nytt pyssel där man får prova att använda olika material och tekniker.
Vi ordnar även speciella aktiviteter ute och inne. Varannan fredag visar vi film. TV-spel, dator och
I-pad regleras med ett kösystem och barnen får spela max en timme/dag. På torsdagar är det spelfri
dag då vilar TV-spel, datorer och telefoner.
Vi erbjuder också aktiviteter i sporthallen och utomhus vid olika tillfällen.
Mellanmål serveras 14:30-15:30 För barn som slutar skolan senare finns mellanmål när de kommer
till fritids. Vi försöker att ha ett varierat mellanmål som passar alla barn.
Om barnen vill äta något de själva har tagit med sig ska de prata med personal först.
(Det är inte tillåtet att äta t.ex. godis på fritids) Specialkost finns för de som har anmält det.
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Mobiltelefoner
Var och en har själv ansvar för sin mobiltelefon.
Mobiler får användas efter 15:30 i våra öppna rum där personal alltid finns närvarande. Torsdagar är
spelfri dag och fredagar får barnen använda mobilen hela dagen.
Lovdagar och studiedagar har barnen också möjlighet att använda sina mobiler mer. Dock inte under
gemensamma aktiviteter. Vi uppmanar även barnen att varva mobilanvändning med andra aktiviteter.
Det är viktigt att barnen följer åldersgränser för spel och inte tittar på olämpliga sidor på internet. Det
är inte heller tillåtet att ta bilder eller filma sig själv eller andra barn. Om vi ser någon använda
telefonen felaktigt kommer vi att lägga undan den i ett låst skåp. Barnen får givetvis sina
mobiltelefoner med sig när de går hem.
Vår telefon är alltid tillgänglig för barn som vill ringa till föräldrar.
När ni vill ha kontakt med ert barn ber vi er att ringa 013 31 41 98.
Studiedagar och lov
Under studiedagar och lov är fritids öppet hela dagen 7:45-17:00
Lovfritids är till för de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar aktuell dag.
Anmälan krävs till dessa dagar och görs vanligen via ett formulär som vi skickar ut före lovet. Det går
också bra att maila, ringa, eller lämna en lapp till oss med anmälan underskriven av vårdnadshavare.
Det är viktigt att ni anmäler ert barn i tid för att vi ska kunna planera personalens schema och
matbeställningar. Vi önskar att ni kan vara så exakta som möjligt när ni anmäler.
På loven brukar vi ha olika aktiviteter som t.ex. bowling, skridskor, eller gå ut i skogen. Info. om detta
skickas ut till de barn som har anmält sig.
Frukost, lunch och mellanmål serveras under dagen.
På jullovet är fritids stängt under mellandagarna. Vi har även stängt vissa klämdagar under våren och
4 veckor på sommarlovet i juli månad. Datum för aktuella stängningsdagar kommer i början av varje
termin. Om ni behöver tillsyn någon eller några dagar då fritids är stängt ber vi er att kontakta oss.
Vem har rätt till fritidsplats?
Vi har samma regler för barnomsorg som Linköpings kommun i stort. Den som arbetar eller studerar har
rätt till fritidsplats för sitt barn. Föräldralediga och arbetssökande har inte rätt till fritidsplats. Om
förhållanden ändras är det viktigt att ni informerar oss om det.
Regelbunden närvaro
Enligt kommunens policy bör barnen komma regelbundet till fritids, minst en gång i månaden. Efter
ca en månad kontaktar vi er om ert barn inte har kommit. Efter ytterligare 2 månader skrivs barnet ut.
Vi informerar vårdnadshavare om det blir aktuellt. Eftersom vi har ett begränsat antal platser ber vi er
att inte behålla en plats om ert barn inte nyttjar den.
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Tillfällig barnomsorg efter avslutad fritidsplats
För den som har varit inskriven på fritids men slutat erbjuder vi tillfällig barnomsorg enstaka dagar i
mån av plats. Det kan t.ex. vara under lov och studiedagar. Kostnaden är då 100kr /dag. Kontakta oss
om det skulle vara aktuellt.
Hantering av personuppgifter
Vid ansökan till Ryttargårdens fritids lämnas personuppgifter. Dessa uppgifter används för
registrering av barn som är inskrivna och för kommunikation mellan fritidshem och vårdnadshavare.
Viss dokumentation om händelser med enskilda barn förs även och sparas under den tid barnet är
inskrivet hos oss. Efter avslutad fritidsplats tas mailadresser bort från maillista. Dokumentation om
händelser samt Inskrivningsblankett sparas ett år efter avslutad fritidsplats.
Försäkring - via kommunen
Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom
kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade
ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).
Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.
Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se
Tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall
E-mail: skador@protectorforsakring.se Tel: 08-410 637 00
Personliga ägodelar och värdesaker täcks inte av försäkringen. Om barnen vill låsa in något kan de be
personal att få låsa in det på vårt kontor.
Uppsägning
När ni ska säga upp platsen för ert barn går ni in med hjälp av din inloggning på kommunens hemsida
under fliken inloggning vårdnadshavare och barnomsorg 1-13 år.
Där följer ni instruktioner för uppsägning. Uppsägningstiden är 2 mån från det datum ni gör
uppsägningen på hemsidan. OBS! Om ni har delad faktura måste båda vårdnadshavare säga upp
platsen för att platsen ska bli uppsagd i annat fall tillfaller hela platsen och kostnaden den
vårdnadshavare som inte har sagt upp platsen.
Kvarglömt
Det finns en korg med kvarglömda saker i kapprummet. Titta gärna där med jämna mellanrum.
Till sist
Vår plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering finns att ladda ner på
Ryttargårdskyrkans hemsida.
Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller önskemål. Vi vill också gärna veta om
något bekymrar ert barn eller något har hänt på fritids som vi inte känner till.
Vi hoppas att ert barn ska trivas här på Ryttargårdens fritids.
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