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BJÖRKHAGENS SKOLA

Melliz verksamhet sommaren 2019
Melliz stänger som bekant till midsommar varje år och öppnar igen veckan före
skolstarten i augusti. På grund av detta faktureras ni vårdnadshavare endast halv
avgift i juni samt augusti och ingen avgift för juli. Mellan skolavslutningen tisdagen
den 11/6 och torsdagen den 20/6 krävs ingen föranmälan utan alla mellizbarn är
varmt välkomna till Melliz mellan kl. 08.30 och 17.30. Vill man utnyttja sin plats
måste man dock vara på Melliz senast kl 09.30 varje dag.
För mellizbarn med behov av omsorg 24/6-9/8 gäller följande:
 En avgift på 300:- tas ut per påbörjad anmäld vecka. Avgiften faktureras i förskott
och återbetalas ej vid ej utnyttjande av plats.
 Vecka 26 är verksamheten förlagd i Melliz lokaler med mellizpersonal och vi har
öppet kl. 08.30-17.30.
 Vecka 27-32 är verksamheten förlagd på fritidshemmen tillsammans med övriga
fritidsbarn och personal från skolan. Ramtiderna för verksamheten är kl. 06.30-18.00.
Information om vilket fritidshem placeringen blir på kommer senare.
 Glöm inte att kontakta den avdelningen som är öppen under sommaren om ni får
ändrat behov av omsorg under sommaren. (Melliz: 08-508 15 890)
 För att vi på Melliz och fritidshemmen ska kunna planera verksamheterna på bästa
sätt för ert barn ber vi er fylla i barnets behov av omsorg under sommarveckorna. Ni
måste fylla i båda lapparna (s. 2-3) och lämna till Melliz senast fredagen den 5/4.

Obs! Fredagen den 14/6 håller Melliz stängt för utvärdering. Melliz kommer även
att hålla stängt måndagen den 12/8 samt tisdagen 13/8, för planering.
Läsåret 2019/2020 börjar måndagen den 19 augusti.

Med vänliga hälsningar
Mellizpersonalen

SID 2 (3)

Behov av skolbarnsomsorg sommaren 2019 – Melliz

Namn:________________________________________Blivande klass:__________
Personnummer (10 siffror):_________________-_________
Adress:______________________________________________________________
Vårdnadshavare 1:_____________________________
Telefonnummer:_______________________________
Vårdnadshavare 2:_____________________________
Telefonnummer:_______________________________
E-postadress till vilken fakturan ska skickas (var god TEXTA TYDLIGT):
____________________________________________________________________
Annan kontaktperson:__________________________________
Telefonnummer:_______________________________
Är ditt barn simkunnigt:___________ Om ja, antal meter:__________
Övriga upplysningar såsom allergier/speciell kost etc :________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Denna lapp ska vara inlämnad till Melliz senast fredagen den
5/4 2019 om ni önskar omsorg under v.26-32.

SID 3 (3)

Namn_______________________________ Blivande klass:___________
Ange TIDER ex. 7.30–16.00 (inte kryss) för de dagar ditt barn behöver omsorg
och skriv L de dagar de är lediga
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Melliz är öppet som vanligt utan
Melliz är öppet mellan 08.30föranmälan på måndagen och
17.30 utan föranmälan! Var på
tisdagen. På tisdagen öppnar vi
plats senast kl. 09.30 för att
direkt efter skolavslutningen.
utnyttja er plats.
Melliz är öppet som vanligt utan föranmälan! Var på plats senast kl. 09.30
för att utnyttja er plats.
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V.33

12/8
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Melliz

Stängt

Stängt

Melliz är öppet som vanligt utan föranmälan! Var på plats
senast kl. 09.30 för att utnyttja er plats.

Öppet 08.30-17.30

Planeringsdag

Planeringsdag

V.24

V.25
V.26

21/6 Stängt
Midsommarafton

Melliz
Öppet 08.30-17.30

V.27
Fritids

V.28
Fritids

V.29
Fritids

V.30
Fritids

V.31
Fritids

V.32
Fritids

KOM IHÅG OCH ANTECKNA HEMMA I ER ALMANACKA VILKA DAGAR MELLLIZ ÄR STÄNGT.

Denna lapp ska vara inlämnad till Melliz senast fredagen den
5/4 2019 om ni önskar omsorg under v.26-32.

