Vi uppmuntrar drömmar och framtidsplaner
På Norrköpings fritidsgårdar är alla välkomna och lika mycket värda.
Vi ser dig för den du är och gillar att alla är olika. Hos oss får du chansen
att prova på något nytt, hänga med på våra aktiviteter eller bara chilla
med kompisarna. Vi ser möjligheterna och har kul tillsammans.
Blacka fritidsgård, Skärblacka
Borgsmo fritidsgård, Klockaretorpet
Ektorps fritidsgård
Lindö fritidsgård
Djäknepark fritidsgård
Frinavet, Navestad
Hageby Hus
Ljura, 10-12 årsverksamhet på Ljuraskolan
Mångfaldshuset, Marielund
Råssla fritidsgård, Krokek
Sandbyhov fritidsgård
Svärtinge fritidsgård
Vikbolandet fritidsgård, Östra Husby
Åby fritidsgård

Hitta fritidsgården på Instagram,
Facebook eller Snapchat!
norrkopingsfritidsgardar
Norrköpings fritidsgårdar

NORRKÖPINGS FRITIDSGÅRDAR

10-12–årsverksamhet
För dig som är eller har barn som går
i årskurs 4-6 (mellanstadiet).
NORRKÖPINGS FRITIDSGÅRDAR
NORRKÖPINGS KOMMUN
Besöksadress: Skepparegatan 8, 602 27 Norrköping
Epost: norrkopingsfritidsgardar@norrkoping.se
www.fritidsgardar.norrkoping.se

Norrköpings kommun välkomnar
barn mellan 10-12 år till
fritidsgården efter skolan!
Fritidsgården är en plats där du får vara dig själv. Häng med på aktiviteter
eller bara chilla – hos oss finns alla möjligheter. Vi ger dig chansen att prova
på något nytt och utmana dig själv i en kreativ omgivning.
Ta med dina kompisar eller träffa nya vänner hos oss!

Vad händer på fritidsgården?
Lär dig nya saker, väx och utvecklas, samtidigt som du har roligt! På Norrköpings
fritidsgårdar är alla välkomna och lika mycket värda. Berätta för fritidsledarna på
fritidsgården vad just du behöver och tycker om. De finns där för dig.
Norrköpings fritidsgårdar tillhör Utbildningskontoret och drivs av
Norrköpings kommun. I våra verksamheter ska alla barn känna sig
KUNSKAP
trygga och sedda – vi gillar att alla är olika. Allt vi gör ska passa
TRYGGHET
barnens olika behov, intressen och erfarenheter, samtidigt som de hela
tiden får nya utmaningar och inspireras till att upptäcka nya saker! Vår
LEDARSKAP
verksamhet är ett komplement till skolans undervisning, här får barnen
lära sig genom att få uppleva och testa själva tillsammans med andra barn.
Fritidsledarna stimulerar deras fantasi och förmåga att lära genom lek, rörelse och
skapande – dans, musik, målning, pyssla och andra estetiska uttryckssätt!
I 10-12–årsverksamheten får barnet chans att utvecklas på de här sätten:
 Pröva sina idéer och lösa problem som kan dyka upp på vägen dit.
 Förstå sina egna och andras behov av balans mellan aktivitet och vila.
 Lära sig att vara en bra kompis, samarbeta och att alla får vara med och
bestämma på ett demokratiskt sätt.
 Bli bättre på att prata och skriva, samt kunna ändra sitt språk för olika
situationer beroende på vad deras mål är.
 Skapa konst på olika sätt.
 Vara i naturen och lära sig hur natur, teknik och samhälle hänger ihop och
påverkar varandra.
 Röra på sig – på olika sätt och i olika miljöer. Lära sig vad kroppen
behöver för att må bra.

Öppen verksamhet eller inskriven plats?
”Inskriven plats” betyder att barnet har bestämda tider för när hen ska vara i
verksamheten. Barnet kommer vid en viss bestämd tidpunkt och lämnar eller
hämtas vid en annan bestämd tidpunkt.
Vill du ha en inskriven plats till ditt barn?
Fyll i den här blanketten som finns på Norrköpings kommuns hemsida:
www.norrkoping.se/skola-och-forskola/grundskola/10-12-arsverksamhet
Skulle ditt barn behöva komma till oss på morgonen innan skolan börjar behöver
du också fylla i blanketten.
Du kan söka plats på alla fritidsgårdar i kommunen oavsett var ni bor eller på vilken
skola ditt barn går.
I barnomsorgsavgiften som du betalar (samma som för fritidshem) ingår alla
aktiviteter, mellanmål samt lunch under lov- och studiedagar.
I den öppna verksamheten för 10-12–åringar är barnen välkomna att delta så länge
de vill på vilken fritidsgård de vill. Det kostar ingenting att besöka fritidsgården.
Barnen kan köpa mellanmål på fritidsgården och på lov- och studiedagar även
lunch.

När är fritidsgården öppen?
Fritidsgården har öppet på eftermiddagen efter skolan samt alla lov och
studiedagar för barn som är mellan 10-12 år och går på mellanstadiet.
Tiderna kan vara olika men vi har öppet minst kl. 14-17 på skoldagar och kl. 9-17
under lov och studiedagar.

