RÅSSLA FRITIDSGÅRD

Så funkar det!
Mellanstadiet:
För dig som går i mellanstadiet är fritidsgården öppen måndag till fredag, från
skolans slut fram till klockan 17.00. Fritidsgården ligger i den stora nybyggda
skolbyggnaden på Råsslaskolan, med ingång på högersidan av huset från skolgården
sett. Så här funkar det:

Öppen verksamhet
I vår öppna verksamhet krävs ingen anmälan. Det är bara att komma hit! Här kan du
köpa ett billigt mellanmål, spela något spel eller spela pingis, låna en iPad, umgås
med kompisar och oss ledare eller bara vara. På onsdagarna går vi upp i idrottshallen
eller till simhallen om man vill det. Vi leker, spelar fotboll, kör hinderbana eller
något annat skoj i idrottshallen och vi badar och leker i simhallen.

Gruppverksamhet
Till vår gruppverksamhet, för dig i ÅK 5-6, anmäler du dig under en viss
anmälningsperiod i början av terminen och är sedan med hela terminen ut. Grupperna
varierar från år till år men några av de bestående är matlagning, skapande, musik och
bakning. I vissa av grupperna tas det ut en liten avgift vid terminens början för att
täcka kostnader för till exempel ingredienser.

Mellis
På eftermiddagarna efter skolan säljer vi mellanmål till självkostnadspris i form av
minibaguetter, pannkakor och ibland hembakad pizzaslice, korv med bröd eller
liknande. Det går att betala med kontanter eller Swish. Det finns också möjlighet att
sätta in pengar på ett ”konto” hos oss. Dessa insatta pengar går endast att använda till
mellanmål och inte till godis (som annars kan köpas på fredagar efter skolan) och är
ett bra sätt att som vårdnadshavare se till att pengarna går till rätt ändamål.
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Lov- och studiedagar
På loven händer det ofta något speciellt. Då kan vi till exempel åka på utflykt eller ha
övernattning. Eller så badar vi i poolen som finns i anslutning till fritidsgården och
varje sommar åker vi på läger till Getsjötorp i Svärtinge. Vi deltar också i flera
aktiviteter tillsammans med Norrköpings andra fritidsgårdar. Ibland krävs anmälan
till dessa aktiviteter och information om detta kommer alltid ut i god tid innan, dels
på våra sociala medier men också i pappersform direkt till besökarna på gården.
Dessa dagar har vi öppet mellan 9.00-17.00.

Inskriven plats
Om du som vårdnadshavare har ett barn med behov av en fortsatt inskriven
fritidshemsplats efter årskurs 3 så finns möjlighet att anmäla ditt barn som inskriven i
10-12-årsverksamheten. Detta gör du via en blankett som finns på Norrköpings
kommuns hemsida, här:
http://www.norrkoping.se/skola-och-forskola/grundskola/10-12-arsverksamhet

Högstadiet och uppåt:
För dig som går i årskurs 7 och uppåt är fritidsgården öppen under skoltid 1014.00 och sedan 17.00-21.30 på måndag, onsdag och torsdag. På fredagar har
vi öppet 17.00-22.30.
På kvällarna kan du komma hit och till exempel umgås med kompisar, spela spel,
pingis eller biljard, eller se på film. Vi gör också mycket spontana aktiviteter. Kanske
åker vi på konsert, hockey- eller basketmatch eller en roadtrip ut till en stubbe i
skogen. Vi lyssnar alltid på ungdomarnas egna idéer om de vill göra något speciellt,
till exempel åka iväg på något evenemang, eller ha övernattning. Ingenting är
omöjligt och vi är öppna för allt!

Lovverksamhet
Under loven åker vi ofta på läger, utflykter och ibland utlandsresor. Vi har ett utbyte
med en fritidsgård i Lettland och brukar åka dit en gång om året på sommarlovet
eller så kommer de hit och hälsar på. Vi har varje år en resegrupp med elever i
årskurs 8 som samlar ihop pengar under året genom försäljning, julmarknad, disco
och annat. Vi har genom åren rest till Italien, Malta, Grekland, Spanien och
Frankrike.
Välkommen till oss!

