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Telefonnummer till
fritidsavdelningarna:
Viken F-2

Viken

0511-386528
0706566829

Anne Sutton
Jimmie Nordén
Rolf Johansson

HT 2014- VT 2015

Kullen F-2
0511-386525
0706568620

Kullen
Charlotta Sturesson

Magasinet 3-6
0761413070

Ursula Donnerhack
Per Sanfridsson
Magasinet

Viken F

-2

Mer information/blanketter
finns på hemsidan:
www.gotene.se/kallbygard

Ulla Hansson

Kullen F-2

Mats Nehlin
Henrik Hammarén
Idrottslyftet plus samtliga avd.
Leif Carlsson

Källby Gård
Sjökvarnsvägen 1
531 73 Källby
Exp: 0511-386510
Rektor: 0511-386511

t 3-6
Magasine

Fritidsinformation

Dagsrutiner

Händer på Fritids

06.00 öppnar vi Kullens fritids
07.25 Frukost i skolrestaurangen
Kom ihåg Källby fritids hemsida, där
kan ni få mer information om vilka aktiviteter som erbjuds under kommande
vecka.
Det är viktigt att vi får information om
tillfälligt ändrade tider. Längre tidsförändring än två veckor kräver nytt
schema.



Vi har 2 stängningsdagar per
termin. Under höstterminen är den
12 augusti och 24 september.



Vi har drop-in fika.



På lov– och studiedagar erbjuder
vi lite extra aktiviteter, t.ex är i
idrottshallen, utflykter,
turneringar m.m.



I maj får 2:orna besöka
Magasinets fritids inför
överflyttningen till hösten.

7.50 Utevistelse
8.10 Skolan börjar

13.30 Öppnar vi Vikens-, Kullens– och
Magasinets fritids
14.20 Mellanmål för Kullen F-2

Skolbarn inskrivna i fritidsverksamhet
har inte rätt till fritidsplats om förälder
är arbetslös eller föräldraledig.

14.30 Mellanmål för Viken F-2
14.40 Mellanmål för Magasinet 3-6



Vi firar Fritidshemmensdag, som
infaller i maj

Tänk på att det är en månads uppsägningstid av fritidsplats. Särskild blankett
för uppsägning finns på kommunens
hemsida.

16.45 Stänger Magasinet och går upp till
Viken



Inför sommarlovet skickar vi ut
ett informationsblad om vad som
gäller under sommaren.

Äter ditt barn särskild kost och uteblir
från vår verksamhet, ring och meddela
skolrestaurangen på tel. 0511-386516

16.45 Stänger Kullen och går till Viken
18.00 Stänger Viken

Påkalla vår uppmärksamhet när ni
lämnar och hämtar ert/era barn.

Fritids ger ut en tidning,
KGFT, en gång/termin

