
 

 

VÄNGÅVANS FRITIDSVERKSAMHET ÅRKURS 4-6 

Mellanmål 

När skoldagen slutar för dagen står mellanmålet klart och framdukat. 

Mellanmålen är både nyttiga och varierade och vi erbjuder frukt och 

grönt dagligen. Vi använder så lite halvfabrikat som är möjligt, och bakar 

ofta eget bröd själv, gör egen ugnspannkaka, gör vår egen fruktyoghurt 

och smoothie. 

Portionerna är i mellanmålsstorlek eftersom att vi utgår från att ditt barn 

har ätit lunch när det kommer till oss efter skoldagens slut. Utöver 

dagens mellanmål finns alltid knäckebröd, ost och smör till den som 

fortfarande är hungrig. Ditt barn får även äta en frukt per dag hos oss.  

Socker 

Vi serverar sällan socker till ditt barn och tolererar inte att ditt barn har 

med sig socker i någon form till fritids. Märker vi att ditt barn har för 

vana att ta med sig socker hit så kontaktar vi er. 

Ditt barns behov 

För att vi ska kunna erbjuda ditt barn en meningsfull fritid (LGR11) ser vi 

gärna att du som vårdnadshavare kommunicerar till oss om ditt barn har 

några särskilda behov. Detta gäller även andra saker vi bör ta hänsyn till 

gällande ditt barn som på något sätt tynger eller påverkar ditt barn. 

Öppettider  

Vi har öppet vardagar från skoldagens slut till 18.00. Två till tre kvällar i 

veckan erbjuder vi verksamhet fram till kl 20 respektive 22. Läs mer 

under ”Kvällsöppet” och ”Ungdomsgård”. 

Besök på fritids 

Verksamhetschefen bestämmer vilka som får vistas i verksamhetens 

lokaler. Om en person avvisas men vägrar lämna fritids tillkallas polis.  

Lovdagar 

Under loven har vi lovöppet kl. 9.00-18.00 och vi skickar i god tid ut 

information om anmälan. Anmälan är obligatorisk och sker via mail. 

På loven bjuder vi på lunch och mellanmål och planerar in roliga 

aktiviteter. För att underlätta vår planering är det viktigt att avanmäla 

ditt barn vid förhinder. 

Vi erbjuder engagerad personal som 

arbetar för att främja kreativitet, eget 

tänkande och sunda förhållningssätt. 

Mellanmålen är nyttiga och 

hemlagade och varje vecka erbjuder 

vi skapande, sport och lek!  



 
Mobiler/ Skärmtid 

Vår verksamhet är skärmfri fram till klockan 16.30. Detta innebär att ditt barns telefon tills dess ska 

vara undanstoppad och enbart får användas för telefonsamtal. Vill du som vårdnadshavare nå ditt 

barn går det bra att ringa till oss på Vängåvan på 08-656 34 06. 

Märker vi att ditt barn inte följer våra regler för mobilanvändande lägger vi undan den och ditt barn 

får tillbaka den senare. Den begränsade skärmtiden gäller även våra datorer.  

Krysslistan 

Det första ditt barn ska göra när hen kommer till fritids är att kryssa in sig på vår krysslista och säga 

hej till någon i personalen. Det sista ditt barn gör är att kryssa ut sig och säga hej då.  

Telefon att använda 

Ditt barn har fri tillgång till vår telefon och du som vårdnadshavare kan alltid ringa till oss om du vill 

komma i kontakt med ditt barn, 08-656 34 06. 

Kvällsöppet 

Torsdagskvällar kl. 18.00-20.00 är avsatta för kvällsöppet för alla barn i åk 4-6. Under kvällsöppet har 

vi oftast lite mindre grupper och mer styrda aktiviteter.  Hit är alla välkomna och ditt barn får gärna 

ta med sig vänner utanför fritids hit. 

Ungdomsgård 

På måndagskvällar kl. 18.00-20.00 och sista skolfredagen i månaden 18:00-22:00 har vi ungdomsgård 

för alla barn i åk 6-9. Detta är en plats att hänga på där ungdomarna är fria att komma och gå som de 

vill, och välja aktiviteter själva. Hit är alla välkomna och din ungdom får gärna ta med sig vänner 

utanför fritids hit. 

Ersättningsskyldighet 

Vårdnadshavare blir ersättningsskyldig för material som missbrukas och avsiktligt förstörs av barnet 

Lekar med pennalistiska inslag 
Vi tillåter inte att barnen leker lekar med pennalistiska inslag. 

Handlingsplan om barn bryter mot fritids regler 

Verksamhetschef och personal får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för 

att tillförsäkra barnen trygghet eller för att komma till rätta med ett barns ordningsstörande 

uppträdande (Skollagen 6§, första satsen) 

Om ett barn vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om barnet gjort sig 

skyldig till en allvarligare förseelse, ska verksamhetschef se till att saken utreds. Samråd ska ske med 

barnets vårdnadshavare (Skollagen 9§) 

Anmälningsplikt till Socialnämnden 

Om misstanke om att ett barn far illa finns är en som anställd inom barnomsorg skyldig att anmäla till 

Socialnämnden. Anmälningsskyldigheten kan gälla brister i omsorg eller annan fara för barnets hälsa 

och utveckling och sker samråd med verksamhetsansvarig.  Kontakt tas med föräldrarna om varför 



 
verksamheten gör en anmälan. Gäller en misshandel eller sexuella övergrepp tas ingen kontakt med 

föräldrarna. 

Mailkontakt 

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att maila oss, 

parken@parklekenvangavan.se. 

Klagomålsrutiner 

Om du eller ditt barn är missnöjd med något och inte tycker att vi lever upp till våra mål och dina 

förväntningar vill vi gärna att du framför det till oss. Detta kan du göra via mail, telefon eller genom 

att besöka oss. Anonyma klagomål kan postas eller lämnas i vår brevlåda.  

Sociala medier 

Vill du ta del av vår verksamhet är du välkommen att följa Vängåvan på sociala medier. På bilderna vi 

publicerar är det inga igenkännliga ansikten. 

 Vängåvans Vänner     

 Ungvangava 

 

 


