Information om
Sommarfritids
på Kämpetorpsskolan

Kämpetorpsskolan
c/o Solbergaskolan
Lerkrogsvägen 28, 126 79 Hägersten
Rektor: Birthe Ahl-Källqvist
Tel: 08 508 217 72

Välkommen till sommarfritids
Nu är det sommarlov och vi fortsätter att ha en
planerad verksamhet på dagarna.
Vi har öppet som vanligt mellan 6. 30- 1 8. 00.
Varje måndag under sommaren planerar vi vad vi ska göra
under veckan.
För att vi ska kunna genomföra planerad verksamhet vill
vi att alla barn är här senast kl. 9. 00.
Vi vill förtydliga för er, att ni är skyldiga att höra av er
till fritids om ert barn inte kommer då ni anmält närvaro,
detta vill vi att ni gör innan kl. 9. 00. Har ni ej hört av er
så har vi skyldighet att ringa upp er.
Observera att ”frånvaroappen” inte fungerar under
sommaren. Ring eller smsa till fritidsmobilen.
Under sommarlovet vill vi att:
• barnen har med sig badkläder och handduk varje

dag.

• barnen har med sig en namnmärkt vattenflaska.
• ni föräldrar tänker på att smörja in ert barn med

solskyddsfaktor på morgonen och skicka med
keps/solhatt och solkräm.

På utflykter stannar leksaker kvar på skolan.
När vi åker på badutflykt ska de barn som inte kan
simma/ej har lämnat in simkunnighetslapp, ha med sig
armpuffar, annars så får de EJ vara i vattnet!
Alla föräldrar skall innan sommarlovets början, lämnat in
en simlapp, där det står om barnet kan simma 25 meter
eller ej.

Vi är tillbaka på fritids senast 1 5. 30 alla dagar om inget
annat meddelas.
På sommaren finns det personal som inte känner er och
ert barn så väl. Därför är det extra viktigt att Ni
lämnar aktuella telefonnummer där vi kan få tag på er.

Öppettider samt vilka avdelningar som har öppet under
sommaren.
v. 24
v. 25

Alla avdelningar är öppna.
Alla avdelningar är öppna.

v. 26

Alla avdelningar är öppna.

v. 27

Torpet, Kämparna och Klubben är på
Torpet/Kämparna.
Kedjan, Juvelen och regnbågen är på
Kedjan/Juvelen.

v. 28- 30

Vi slår ihop sommarfritids tillsammans med
Solberga på Solbergaskolans fritidsavdelning
Dalen (Hus F). Det kommer att finnas barn
och personal på plats från båda skolorna dessa
veckor.

v. 31

Alla är tillsammans på Torpet eller
sammanslagna med Solberga på avd. Dalen
beroende på elevantal.

v. 32

Alla är tillsammans på Kämparna/Torpet.

v. 33

Alla avdelningar är öppna.

1 0/8+ 1 1 /8

Planeringsdagar, skolan är stängd.

16/8

Skolstart

Upprop kl.9.00 i respektive klassrum.

Telefonnummer samt mobiltelefon
till respektive avdelningar
Kedjan

508 21 780
0761 22 1 780

Juvelen

508 21 778
07061 22 778

Torpet

508 21 783
0761 22 1 783

Kämparna

508 21 782
0761 22 1 782

Regnbågen

508 21 781
0761 22 1 781

Klubben

508 21 775
0761 22 1 775

Dalen

508 21 652
508 45 891

Vi önskar alla en härlig sommar!
Vänliga hälsningar,
personalen på Sommarfritids

