




Gårdby fritidshem

Fritidshem erbjuds för elever 6-12 år. Gårdby skolas fritidshem består av två avdelningar.

Yngrefritids; Fsk – åk 1                               
Mobil. nr. 073-800 93 64

Äldrefritids; åk 2 - 6
Mobil. nr. 076-142 39 33

Övriga informationen

Rektor
Annelie Olsson, annelie.olsson@morbylanga.se  
Tel: 0485-471 97

Skoladministratör 
Merima Hodzic, merima.hodzic2@morbylanga.se 
Tel: 0485-477 44

Tf Verksamhetsområdeschef Barn och Ungdom
Mariette Andersson, mariette.andersson@morbylanga.se          
Tel: 0485-474 70
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Information

Våra öppettider är kl. 6:00 - 18:00.

Fritidshemmet samarbetar med förskolan, avdelning Brisen vid öppning och stängning. Brisen
finns i de grå huset, södra delen av skolgården. 

Gårdby förskola, Brisen                              tel.nr.     478 08

En dag i fritidshemmet:

6:00 Gemensam öppning för Gårdby förskola och fritidshemmet, avdelning Brisen. 

6:30 Öppnar Fritidshemmet i Förskoleklassens/Yngrefritids lokaler.

7:20 Frukost                                

8:00 Skolan börjar – när skolan är slut för dagen går barnen till respektive
fritidshemsavdelning. 

14:00 Mellanmål för Yngrefritids, 14:30 för Äldrefritids.

Aktivitet ute eller inne

16:30 må-to slår vi samman fritidshemsavdelningarna, på fredagar sker sammanslagning kl.
15:45.

17:20 går vi över till förskolan Brisen för gemensam stängning om det finns barn kvar på
förskolan annars finns vi kvar på en av fritidshemsavdelningarna, se lapp på ytterdörren vart
vi befinner oss.

18:00 Stänger vi verksamheten.

Under lovdagar serveras lunch kl. 11.15.



Fritidshemmets verksamhet Lgr 11 kap 4

Fritidshemmet styrs av en egen läroplan.

Uppleva, Upptäcka, Utforska och Utveckla – ett lärande där vi bland annat hämtar inspiration
från vår fantastiska utemiljö. Verksamheten utgår från den värdegrund och det uppdrag och de
övergripande mål och riktlinjer som framgår av skollagen. Vi utgår från barnens tankar, idéer,
erfarenheter, intressen och behov. 

Vi samverkar med förskola, förskoleklassen och skola för att utbyta kunskaper och
erfarenheter och för att skapa ett sammanhang, kontinuitet och progression i barnens
utveckling och lärande. 

Fritidshemmet kompletterar skolan där fritidshemmet står för situationsstyrd och
upplevelsebaserat lärande där undervisningen bland annat ger eleverna möjligheter att skapa
goda relationer, tillvaratar barnens nyfikenhet och väcker intresse för och kunskaper om natur,
teknik, matematik, språk och samhälle. 

Barnen ges också förutsättningar att utveckla rörelseförmåga genom fysiska aktiviteter och
vistelse i olika miljöer, inne som ute.

VI strävar efter att:
● ta till vara varje barns förmåga och lust att lära och utvecklas samt att känna glädje,

delaktighet och tillit. 
● varje barn och vårdnadshavare blir väl bemötta, vilket skapar en trygghet och en

välkomnande atmosfär.  
● utveckla barnens förmåga att känna empati, respekt och visa varandra hänsyn.

Styrdokument

Nationella styrdokument
Skollagen
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lgr 11)

Internationella styrdokument
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
FN:s barnkonvention



SchoolSoft – Skolportal för grundskola, grundsärskola och fritidshem
För att du som vårdnadshavare ska få en god möjlighet att följa ditt barns skolgång, så
använder Mörbylånga kommuns grundskolor, grundsärskolor och fritidshem systemet
SchoolSoft. SchoolSoft underlättar kommunikation och information mellan vårdnadshavare,
elever och lärare. SchoolSoft är ett webbaserat system som gör informationsutbytet enkelt,
överskådligt och lättillgängligt.

SchoolSoft nås via en app, som stödjer IOS och Android, eller via nätet på annan enhet.
Inloggning sker med Mobilt Bank ID för vårdnadshavare. Appen känns igen på
"gladagubben-loggan". Observera att innan du kan logga in i appen måste du logga in via
webben och bocka för "åtkomst till app" under "Min profil" i SchoolSoft.
I appen får du snabbt tillgång till allt som är nytt i SchoolSoft och ser tydligt vad som är läst
eller inte.
I SchoolSoft har du som vårdnadshavare tillgång till bland annat:

● kommunikation mellan skola och hem
● scheman
● veckoinformation
● närvaro/frånvaro
● planeringar
● provschema, läxor
● dokumentation
● matsedel
● läsårstider

Det här gör du i Schoolsoft:
Länk: https://sms.schoolsoft.se/morbylanga/jsp/Login.jsp
Som vårdnadshavare behöver du göra detta i SchoolSoft:
● uppdatera dina kontaktuppgifter under “Min profil”
● lägga in hämtning- och lämningstider (schema)
● meddela frånvaro för hel- eller del av dag
● meddela planerad ledighet
● läsa information och meddelanden som skickas från fritidshemmet/skolan
● skicka meddelanden till fritidshemmet/skolan
● skicka korta textmeddelanden i kommentarsfältet där du t.ex. skriver "Morfar hämtar i dag" 
 
Det här gör du i SchoolSofts e-tjänst:
Länk: https://sms.schoolsoft.se/morbylanga/etjanst/#/
I SchoolSofts e-tjänst:
● lägger du in din aktuella inkomst. Är ingen inkomst angiven så
   debiteras du för maxtaxa.
● ser du vilket typ av omsorgskontrakt du har
● ansöker du om plats/säger du upp plats
 
Kontrakt Schoolsoft
I SchoolSoft görs ett kontrakt mellan vårdnadshavare och Mörbylånga
kommun för placering på fritidshem.

https://sms.schoolsoft.se/morbylanga/jsp/Login.jsp
https://sms.schoolsoft.se/morbylanga/etjanst/#/


Problem med BankID
Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med BankID, vad gör jag då?

I första hand ska du testa din e-legitimation. Lyckas du inte logga in får du vända dig till den
utgivare som utfärdat e-legitimationen, vanligtvis din bank. Det kan vara så att du inte har
installerat någon e-legitimation eller giltighetstiden kan ha gått ut.
 
Jag har ingen e-legitimation, hur skaffar jag det?
E-legitimation får du genom din bank. På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare av
e-legitimation. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer.
 
Personregistrering

Enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att personuppgifter
registreras i kommunens elevregister. Elevregistret används för kommunens elev- och
betygsadministration och innehåller elevens namn, adress, telefonnummer och personnummer
samt föräldrarnas namn, adress och telefonnummer såväl hem som till arbetsplats. För de
elever som fått betyg, finns även dessa med i elevregistret. Elever med skyddad identitet eller
skyddad adress behandlas på särskilt sätt.

Vid frågor

Vid frågor gällande e-tjänster och kontrakt vänder du dig till
merima.hodzic2@morbylanga.se

 För frågor gällande hämtning- och lämningstider och kommunikation iskolportalen
SchoolSoft vänder du dig till personalen på ditt fritidshem.

 



Regler

Regler och anvisningar vad som gäller för fritidshemsverksamheten

1. Definitioner
● Fritidshem bedrivs för barn från höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med

vårterminen då barnet fyller 13 år och vars föräldrar arbetar eller studerar.
● Barn erbjuds fritidshem före och efter skoldagen från och med höstterminen det år

barnet fyller sex år och går i förskoleklass.
● Barn till föräldralediga erbjuds inte fritidshemsplats.
● Barn till aktivt arbetssökande förälder har rätt till s.k. 0 timplats och kan aktivera den

direkt när de får arbete.

2. E-tjänst fritidshem
E-tjänsten kommer du åt via Bank ID eller Mobilt Bank ID.
När du har fått en plats för ditt barn kan du logga in från din dator, mobiltelefon eller
surfplatta. Du kan ändra dina kontaktuppgifter, fylla i schema, söka omplacering/ny placering
för syskon, ändra inkomstuppgift och säga upp platsen.

3. Rätt till plats
Rätt till plats har barn som är bosatta eller stadigvarande vistas i Mörbylånga kommun vars
föräldrar arbetar eller studerar. Barnets eget behov kan vara grund till en fritidshemsplats.
Vid gemensam vårdnad, där barnet är bosatt hälften av tiden hos respektive förälder och
barnet är folkbokfört i annan kommun och den ene föräldern är bosatt i Mörbylånga kommun,
kan barnet erbjudas plats om denna förälder har behov av plats.

4. Platsgaranti
Platsgarantin innebär rätt till plats i kommunens fritidshem från tidigast sex års ålder och
senast fyra månader från det att ansökan inlämnats eller när plats önskas om det är senare.
Garantin gäller där barnet går i skola. Om föräldrar tackar nej till erbjuden plats upphör
platsgarantin.
Enligt 8 kap 9§ skollagen har barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling en högre grad av
rätt till plats än den platsgarantin ger.
Omsorg på obekväm arbetstid omfattas inte av platsgarantin.

5. Regler för fördelning av platser
En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats är att familjen inte har skulder på avgifter
för förskola/fritidshem i kommunen. Undantag skall dock göras för placeringar av barn som
är i behov av särskilt stöd för sin utveckling enligt 8 kap 9§ skollagen.

6. Besked om plats
Plats erbjuds skriftligt eller via E-tjänsten. Besked om huruvida erbjuden plats accepteras eller
inte ska lämnas senast det datum som står på erbjudandet. Om svar inte inkommer inom
angiven tid stryks plats och köplats.

https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/Fritidshem1/e-tjanst/


7. Inskolning
När barn börjar i fritidshem skolas de normalt över av sin förskolepersonal. Om barnet flyttar
in utan att ha gått i förskola på orten tidigare så kan föräldrarna/ vårdnadshavarna medverka
under en lokalt utformad inskolningsperiod.

8. Nyttjande av plats
Fritidshem ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.
Fritidsverksamheten är öppen året runt med undantag för fyra dagar per år då det är stängt för
verksamhetsutveckling. Stängningsdagar för aktuellt läsår finns på kommunens hemsida och
meddelas på varje fritidshem i god tid.
För de som behöver fritidshem dessa dagar erbjuds fritidshemsverksamhet på fritidshem i
Färjestaden eller Mörbylånga.
Fritidshemmen i kommunen har semesterstängt vecka 28-31 och då är verksamheten
koncentrerad till ett par fritidshem i kommunen. Vid föräldrars semester är barnet ledigt från
fritidshemmet.
Verksamheterna bedrivs normalt mellan kl. 06.00 och 18.00. Gullvivans förskola har kväll-
natt- och helgomsorg även för fritidshemsbarn.

9. Arbetssökande
Barn till arbetssökande föräldrar har rätt till 0 timplats. Det innebär att platsen är vilande och
ingen avgift uttas när förälder är arbetslös. Denna plats kan aktiveras direkt när förälder får
arbete.

10. Sjukdom
Förälders sjukdom jämställs med arbete. Vid speciella behov så kontaktas rektor.

11. Omsorg på obekväm arbetstid
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn vars föräldrar/vårdnadshavare har sitt
ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Det kan antingen vara en ensamstående
förälder med sådana arbetstider eller sammanboende föräldrar där båda arbetar på sådana
tider.
Med sammanboende föräldrar jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap
eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till barnet.
För att erhålla omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet och
kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En
noggrann prövning av behovet görs i varje enskilt fall.
Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Möjligheten att
förändra arbetstiderna ska också prövas. Kommunen har rätt att vid behov kontrollera
förhållandena hos arbetsgivaren.
Föräldrar ansvarar själva för transport till och från kväll- natt- och helgomsorgen vid
Gullvivans förskola.
Vid ansökan om kväll-natt- och helgomsorg hänvisas till skolexpeditionen i Färjestaden
telefon 0485-472 32. 

12. Lovplats
Vid tillfälligt behov av fritidshemsplats endast under lov har förälder möjlighet att ha en
lovplats och då köpa plats enstaka dagar. Vilka dagar barnet har behov av lovplats skall vara
anmält på särskild blankett i god tid innan lovet.



13. Avgift
För fritidshemsbarn betalas avgift enligt tabellen för fritidshem. För mer information,
vänligen besök vår webbsidan för Avgifter.
Plats inom fritidshem är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och
annan ledighet. Detta innebär att avgift tas ut 12 månader per år även när barnet är ledigt. Vid
övergång från förskola/familjedaghem till fritidshem sägs platsen inte upp.

14. Uppsägning
Uppsägning av fritidshemsplats sker via e-tjänst eller skriftligt. Uppsägningstiden är två
månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in till kommunen.
Uppsägning behövs inte vid överflyttning mellan två kommunala placeringar.
Återtar man en uppsagd fritidshemsplats inom tre månader räknas det som om platsen aldrig
sagts upp, vilket innebär att avgift debiteras i efterskott för den tid som gått.

 

VÄLKOMMEN TILL OSS!

 

 

https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/Fritidshem1/Avgifter-fritidshem/

