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Ekerö
fritidsklubbar

om oss
Ekerö Fritidsgårdar erbjuder fritidsverksamhet för barn
i årskurs 4-6 måndag-fredag 14.00-17.00.
Barnet ska ha en placering hos oss men verksamheten
är frivillig, liksom våra aktiviteter.
Vårt mål är att vara en trygg mötesplats för alla med utrymme för
personlig utveckling och socialt samspel.
För oss är det viktigt att barnen känner sig bekräftade, trygga och delaktiga.
Personalgruppen har ett gemensamt förhållningssätt där det
hälsofrämjande synsättet genomsyrar verksamheten.

Våra aktiviteter

Information gällande lov

Vi bedriver dagligen organiserade aktiviteter för barnen
kopplat till de olika mål som vi arbetar mot. Våra huvudmål
är trygghet, socialt samspel och personlig utveckling.
Det kan vara allt ifrån fysisk aktivitet, lekar, olika frågesporter
med olika teman, kreativt skapande och framför allt ska
verksamheten vara rolig och lustfylld.

Under lov tas en avgift på 60 kr/dag för att täcka kostnader
för lunch, mellanmål och aktiviteter. Öppettider under lov
är 9.00-17.00.  

Veckomejl
För att ni vårdnadshavare skall ha insyn i verksamheten får ni
ett veckomejl med information om vad vi gör, syftet med våra
aktiviteter och praktisk information om verksamheten.

Mellanmål
Vi serverar mellanmål varje dag och det kostar 15 kr. Det finns
möjlighet att sätta in mellanmålspengar för en längre period.
Swish mellanmål:
Ekebyhov        123 360 62 41
Stenhamra      123 116 79 56
Träkvista          123 241 99 84

Så anmäler du ditt barn
Anmälan till fritidsklubben görs via e-tjänsten Tieto.
Den hittar du genom att gå in på www.ekero.se/fritidsklubb
Där hittar ni mer information om de olika fritidsklubbar som
finns. Ni behöver inte ange något schema för ert barn då
verksamheten är frivillig, dock måste barnet ha en placering
hos oss. Terminsavgiften är 400 kr och fakturan skickas från
kontoret för Barn och Utbildningsförvaltningen.

Från måndag vecka 32 tar vi emot nya barn. Barnet ska då
vara föranmält och betalning ska ha inkommit för att vi ska
kunna erbjuda heldagsomsorg. Då skall nuvarande fritidshemsplacering vara uppsagd. Är den inte uppsagd kan barnet inte få
en placering hos oss.  
Inför varje lov skickas en länk ut till placerade barn via den
e-postadress som vårdnadshavare har uppgett i Tieto. Via
länken anmäler man sitt/sina barn till lovverksamheten.  
Det finns alltid ett sista anmälningsdatum för anmälan och
betalning, det för att vi ska kunna planera, beställa luncher och
lägga om personals scheman under loven. Vi kan inte ta emot
barn som inte är anmälda.Barnet måste ha en placering hos oss
för att delta under lovverksamhet.
Swish lovverksamhet:
Ekebyhov        123 382 44 14
Stenhamra      123 157 58 85
Träkvista          123 265 71 04

Varmt
välkomna
till oss på
Fritidsklubbarna!

Ekebyhovs fritidsklubb

Stenhamra fritidsklubb

Träkvista fritidsklubb

Verksamhetsansvarig:
Henrik Rydberg
henrik.rydberg@ekero.se
Besöksadress:
Björkuddsvägen 98,
178 34 Ekerö

Verksamhetsansvarig:
Thomas Ålander
thomas.alander@ekero.se
Besöksadress:
Herman Palms plan 12,
179 60 Stenhamra

Verksamhetsansvarig:
Niklas Lindqvist
niklas.lindqvist@ekero.se
Besöksadress:
Ekerövägen 65,
178 37 Ekerö

08-124 576 94

08-124 576 93

08-124 576 92

Re-chef: Inger Nilsson, inger.nilsson@ekero.se
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