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Fritidshemsverksamhet årskurs 4 till 6 på Tallbackaskolan
Till vårdnadshavare för elever i Tallbackaskolan och Granbackaskolan som
börjar i årskurs 4, 5 och 6 HT 2019
Som vi tidigare informerat om kommer barn- och utbildningsförvaltningen att bedriva
fritidshemsverksamhet på Tallbackaskolan för elever i årskurs 4 till 6 från och med
höstterminen 2019. Verksamheten kommer även att omfatta Granbackaskolans elever i
årskurs 4 och 5. Planeringen för den nya verksamheten är i full gång. I detta brev vill vi
informera om några av de aktiviteter som pågår.
Lokaler
I samarbete med tekniska förvaltningen pågår ett arbete för att skapa ändamålsenliga lokaler på skolan för
den nya verksamheten. På Tallbackaskolan kommer lokalen som idag används av Solna vävförening att
användas och skolledningen har varit med och arbetat fram den nya planlösningen. Lokalerna anpassas för
att passa verksamheten med följande fokus; effektivt lokalutnyttjande, god ventilation, goda
ljusförhållanden, fräscha ytskikt, brand- och utrymning, tillgänglighet, samt säker skolmiljö. Utöver det
köps nya möbler in för att passa lokaler och verksamhet.
Målbilden för fritidshemslokalerna är att de ska rymma expedition i anslutning till en entré, kapprum, WC
och ett allrum. Utöver det ska det finnas utrymmen för studier/läxläsning, TV/spel, rörelse, skapande och
vila. Skolans övriga lokaler kommer användas som komplement till dessa lokaler, exempelvis idrottshallen
som ligger intill.
Projekteringen är i det närmsta klar och arbetet med att färdigställa lokalerna kommer att pågå under vår
och sommar.
Verksamhet
Skolans ledning och personal arbetar med att planera för hur den nya verksamheten ska organiseras och
bedrivas. I och med att fritidshemsverksamheten nu kommer att vara skolans och rektorns ansvar kan
samverkan mellan skola och fritidshem för årskurs 4 till 6 ytterligare utvecklas och tillföra positiva värden
för båda verksamheterna. Till exempel kommer de upprustade lokalerna kunna användas av hela skolan
under skoldagen. Läxhjälp kommer att erbjudas där eleverna får möjlighet att göra läxor med stöd av
vuxna under sin tid på fritidshemmet. På skolan planeras även för verksamhet där eleverna får välja
aktiviteter efter intresse, till exempel skapande och idrott.
Vi kommer att fortsätta informera ytterligare under våren i takt med att vi har ny information att dela med
oss av. Vårt mål är att skapa en fortsatt kvalitativ verksamhet i stadens fritidshem.
Med vänliga hälsningar,
Mette Sandh, 08-746 10 00
Rektor, Tallbackaskolan

Gudmund Rosenqvist, 08-746 10 00
Rektor, Granbackaskolan

