VA D S Ä G E R
LÄROPLANEN
Undervisningen i fritidshemmet
ska stimulera elevernas utveckling
och lärande samt erbjuda eleverna
en meningsfull fritid. Detta ska ske
genom att undervisningen tar sin
utgångspunkt i elevernas behov,
intressen och erfarenheter, men
också att eleverna kontinuerligt
utmanas ytterligare genom att de
inspireras till nya upptäckter. I
under- visningen ska eleverna
erbjudas en variation av arbetssätt,
uttrycksformer och lärmiljöer som
integrerar omsorg och lärande.

Nils Holgerssonskolans
fritidshem

NILS HOLGERSSONSKOLAN
Strandbadsvägen 2
27231 Simrishamn
0414-446544
Besök oss gärna på vår hemsida.
www.nilsholgerssonskolan.se

Nils Holgerssonskolan är en liten skola
där vi lägger stor vikt vid en nära
kommunikation mellan elever, personal
och föräldrar. Kulturprofilen har hela
tiden varit den bärande idén. Skolan är en
F-9-skola med fritidshem. I dag går det
cirka 200 elever på skolan.

LÄSÅRSTIDER
2018-2019

F R I T I D S P E R S O NA L
Tobias Eriksson, Martin Lövall,
Fredrik Bengtsson, Ingela Persson,
Maria Eldh Kjellson och Cecilia
Månsson. Vi är 4st personal per
dag.

Vårtermin 2019

Hösttermin 2018

9 januari – 14 juni

20 augusti – 20
december

Lov/studiedagar
18-22 februari,
sportlov v 8
19 mars
15 april - 19 april,
påsklov v 16

ÖPPETTIDER

22 april

Lov/studiedagar

Vi har en aktivitetstavla där eleverna

29 oktober – 2
november, höstlov v
44

ska sätta upp sig varje dag. Vi har alltid

23 november

ute som eleverna kan välja mellan.

en pedagogstyrd aktivitet och fri lek

3-6, då har vi en pedagogstyrd aktivitet
30 maj - 31 maj

Frukost serveras 7.00 - 7.30.

6 juni - 7 juni

Vi äter mellanmål på
strandpaviljongen från
13.30-14.30

(F-6).

Ibland delar vi upp gruppen F-2 och

6.30 - 17.30.

Fritids för Förskoleklassen
börjar 12.00. Fritids för 1-3
börjar 13.30 mån-tors,
fredagar 12.00. Övriga klasser
har blandade sluttider.

På fritidshemmet är vi i åldrarna 6-12 år

10 oktober

1 maj

Vi går ut 7.40, skolan börjar
8.00.

INFO OM
FRITIDSHEMMET

T Ä N K P Å AT T

för F-2 och en pedagogstyrd aktivitet
för 3-6.
Vi har även en fritidslåda, där elever
och föräldrar kan lägga förslag till

• Det är bra med namnade kläder.

fritidshemmet. Det kan vara förslag på

• Kläder efter väder.

mellanmål, utflykter och aktiviteter.

• Alltid ha extra kläder.

Vi kompletterar skolan genom att

• Ska man hem med en kompis, bestäms

arbeta med samma prioriterade mål

detta dagen innan.
• Lämna tillbaka lovlappar i tid.

som i år är musik och konsert,
värdegrund, hälsofrämjande och ikt.

