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Varför behövs du? 
 
Tack vare din insats kan vi pedagoger ha gemensamt stormöte på 
torsdagsmorgonen. Vi får möjligheten att ha en förhållandevis platt organisation med 
möjlighet till snabba beslut. För oss är det även en styrka att fritidspedagoger kan 
delta i detta viktiga forum. Som torsdagsförälder har du så klart även ett gyllene 
tillfälle att träffa många av ditt barns kompisar i fritidsmiljö. 
 
 
Tider 
 
Du ska vara på plats i skolans matsal kl 7:45. Där får du muntlig instruktion av en 
pedagog om var du ska vara placerad och hur det ska gå till. Klockan åtta går ni till 
de olika klassrummen. Du behövs till klockan 10.10. 
 
 
Ansvar för närvaro 
 
Från matsalen går du till det rum där du är placerad. Där ser du till att de barn som 
kommit flyttar sin knapp på “skola”. Detta sker klassvis. När det tillkommer barn ser 
du till att de flyttar sin knapp. 
 
 
Vid brand 
 
Vid brandlarm ska knapparna på de barn som är på fritids medtagas. Få med alla 
barn ut och samla dem klassvis vid kullen på skolgården.  
 
 
Back-up 
 
Skulle det uppstå en konflikt som är svår att lösa hämtar ni någon av pedagogerna 
som sitter i möte (oftast i sexans klassrum eller nere i lillas arbetsrum). Ordinarie 
personal finns alltid att tillgå i huset om det är något ni undrar över eller om du måste 
ha hjälp med något akut. 
 
 
 
 



 
Rast 
 
Rasten är mellan 9.40 och 10.10. Det är du som är rastvakt. Om du finner en gul 
väst så ta gärna den på dig. Klockan 10.10 ringer någon av er in med 
mässingshandklockan som finns i den entré som vätter ut mot kullen. Du hittar 
handklockan på skåpet bredvid soffan där man tar på sig skorna.  
 
 
Vad gäller för de olika klasserna? 
 
förskoleklassen 
 
Barnen i förskoleklassen väljer en av aktiviteterna som är uppskrivna på tavlan i sitt 
klassrum. Dessa kan exempelvis vara “bygga”, “rita”, “spela” och “läsa”. Barnen 
flyttar sin knapp till sitt val.  
 
Klockan 09.20 städar man och efter det är det fruktstund. Samla barnen på gråa 
mattan 9.30. Kolla så att närvaron stämmer. Klockan 09.40 går ni ut på rast. 
 
 
ettan 
 
Ettan får vistas i sitt klassrum och i hjärtat. Barnen får gärna rita, läsa eller något 
annat lugnt i klassrummen. I hjärtat finns brädspel i glasskåpet att tillgå. Det går bra 
att låna in spel till klassrummet om man lämnar tillbaka dem. I hjärtat kan man även 
låna böcker att läsa. Barnen får gärna bygga och leka med materialet som är 
tillgängligt i hjärtat. De får använda klossar, leksaker, filtar, kuddar, med mera, men 
tänk på att det kan bli svårt att plocka undan om de tar fram alltför mycket. På 
torsdagsmorgnar låter vi inte barnen påbörja stora kojbyggen i hjärtat. 
 
Du som vuxen har ansvar för att allt kommer tillbaka på rätt plats och avgör hur 
mycket barnen får ta fram. Självklart ska barnen hjälpa till att sortera och städa. 
Rasten börjar kl 9.40 så det är ibland klokt att börja undanplockningen redan 9.25.  
 
De barn som springer eller leker alltför vilt inomhus får fortsätta denna lek utomhus 
om en vuxen följer med. Rörelserummet är framförallt för tvåor och treor på 
torsdagsmorgonen. På basketplanen får barnen vara utan vuxen om de har kompis 
med sig och flyttar sin knapp. Om barn är på basketplanen är det bra om dörren i 
hjärtat står öppen så att man kan höra ut. 
 



Teamboarden (dator/videokanon) i klassrummen låter vi vara avstängd hela 
morgonen. 
 
 
 
tvåan, trean 
 
Tvåor och treor får vistas i sina klassrum och i hjärtat. Rörelserummet finns att tillgå 
om det finns så många vuxna att en vuxen kan vara där. Barnen får gärna rita, läsa 
eller något annat lugnt i klassrummen. I hjärtat finns brädspel i glasskåpet att tillgå. 
Där finns även böcker att läsa. Barnen får gärna bygga och leka med materialet som 
är tillgängligt i hjärtat. De får använda klossar, leksaker, filtar, kuddar, med mera, 
men tänk på att det kan bli svårt att plocka undan om de tar fram alltför mycket. På 
torsdagsmorgnar låter vi inte barnen påbörja stora kojbyggen i hjärtat. 
 
Du som vuxen har ansvar för att allt kommer tillbaka på rätt plats och avgör hur 
mycket barnen får ta fram. Självklart ska barnen hjälpa till att sortera och städa. 
Rasten börjar kl 9.40 så det är ibland klokt att börja undanplockningen redan 9.25.  
 
De barn som springer eller leker alltför vilt inomhus får fortsätta denna lek utomhus 
eller i rörelserummet om en vuxen följer med. På basketplanen får barnen vara utan 
vuxen om de har kompis med sig och flyttar sin knapp. Om barn är på basketplanen 
är det bra om dörren i hjärtat står öppen så att man kan höra ut. 
 
Teamboarden (dator/videokanon) i klassrummen låter vi vara avstängd hela 
morgonen. 
 
 

 
 

Många tack för din insats! 


