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Föräldrar till barn på Viktoriaskolans fritidshem År F-3
Sommaren närmar sig och därmed också sommarlov och semester. Efter skolavslutningen den 13 juni
har fritidshemmet öppet till och med 30 juni och är sedan sommarstängt veckorna 27-30. Fritids öppnar
åter den 31 juli. Den 10-11 aug är fritids stängt för fortbildningsdagar för personalen. Skolan startar
torsdagen den 17 augusti.
Om behov av fritids finns under sommarstängningen, kontakta kansliet senast 5/5. Fritidsbarnen
erbjuds då att gå på sommarfritids på Brickebackens skola under v. 27 och på Almby skola v. 28-30.
Avgift betalas under hela sommaren, alltså även under stängningsveckorna.
Det finns dock en möjlighet till avgiftsfritt sommaruppehåll genom att säga upp fritidsplatsen och
lämna in en ny ansökan för höstterminen. Uppsägning ska då göras 60 dagar innan sista
närvarodag och avgift betalas under hela uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Obs
att ny ansökan skall lämnas för höstterminen!
Blanketter för uppsägning respektive ansökan finns att hämta på www.viktoriaskolan.se (uppsägning, se
under Fritids) eller på Viktoriaskolans kansli.
Som alternativ till en vanlig fritidsplats finns möjlighet att söka en s.k. terminsplacering på fritids för
HT-17. Denna söks för en termin i taget och får utnyttjas max 15 dagar per halvår. För hösten gäller
tiden 170701-171231 och för våren 180101-180630. Avgiften för en terminsplats är 400 kr/termin. Om
behov av fler dagar kvarstår efter att 15 dagar förbrukats finns möjlighet att övergå till en vanlig
fritidsplats. Vanlig avgift debiteras då fr.o.m. dag 16.
För elever i skolår 4-6 finns också Fritidsklubben på Föreningen Trädet.
Avgifterna för Viktoriaskolans fritidshem följer Örebro kommuns taxa. I början av hösten skall ny
inkomstuppgift lämnas! Inkomstblankett finns på avdelningen, på kansliet och på www.viktoriaskolan.se
(se under Fritids).
Med önskan om en skön vår!
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