MELLIZ
Mellanstadieverksamheten i Björkhagens skola.
-en trygg plats och en rik fritid för barn i åk 4-6.
Syftet med Melliz är att erbjuda en stimulerande och allsidig fritid för barnen. En rolig fritid är ett nödvändigt
komplement till skolarbetet för barn i mellanstadieåldern och skapar en viktig avkoppling.
Vad gör vi på Melliz?
På Melliz kan man alltid läsa, rita, prata, leka, vara ute, spela pingis, göra läxor, spela spel och en massa annat.
Verksamheten formas utifrån gruppens önskningar och behov och är därför föränderlig.
Vi brukar under en vecka erbjuda en utflyktsdag; till badmintonhall, bowling, museum, park eller dyl. En dag är vi i
idrottshallen. Utöver utflykter och idrott erbjuder vi minst tre workshops/styrda aktiviteter varje vecka. Dessa kan vara
alltifrån konstkurser, dans, matlagning, lerverkstad, smyckesverkstad, något specifikt pyssel eller liknande. Varje
vecka presenteras någon form av skapande verksamhet i form av veckans pyssel som sedan finns framdukat hela
veckan. På fredagar har vi tävlingar, lekar, film, fest eller något annat lite extra mysigt. Vi har under åren även haft
fiske-och friluftsgrupp, foto-, DJ-, skulptur-, film- och självförsvarskurs och kör. Barnen anmäler sig till de olika
aktiviteterna själva. Två gånger per år bryter vi rutinerna för ett större projekt där alla jobbar tillsammans inför till
exempel en show eller något annat evenemang.

Melliz erbjuder en variation av aktiviteter. Personalen uppmuntrar
barnen att prova på nya saker för att utvecklas och hitta nya intressen.
Deltagandet bygger dock på frivillighet och eget ansvar.

Verksamheten. Melliz är en föräldradriven verksamhet. Huvudman för Melliz är föräldraföreningen för mellanstadieverksamheten i Björkhagens skola, en ideell förening. Melliz drivs i skolans lokaler av personal anställda av
Björkhagens skola. Samarbetet regleras i avtal mellan föräldraföreningen och Björkhagens skola.
Verksamhetsansvarig är Cicci Sand.
Öppettider. Under vanliga skoldagar öppnar Melliz efter sista lektionen och stänger 17.30. På jul-sport-påsk och
höstlov samt studiedagar har vi öppet kl. 08.30-17.30. På loven är det föranmälningsplikt för att vi ska kunna planera
och boka roliga utflykter. Lovanmälan ska alltid vara oss tillhanda senast 3 veckor innan första lovdagen. Från
midsommar till veckan innan höstterminens start håller Melliz stängt. Vid behov av omsorg under sommaren kan detta
ordnas i fritidshemmens regi.
Avgifter. Avgiften fastställs av styrelsen och är för närvarande 550 kr/mån i åk 4, sedan blir den lägre för varje
årskurs. Fakturorna skickas ut varje kvartal och betalas i förskott, månad för månad. För att spara porto och träd
föredrar vi att skicka den via mejl, men det går naturligtvis även att få dem via post.
Information. Vi uppdaterar vår hemsida varje vecka med vad som händer följande vecka och om det är någon annan
viktig information som ni behöver känna till. Inför varje lov finns det lovlappar att ladda ner på hemsidan. Har ni inte
tillgång till internet finns samma information att hämta i pappersform på Melliz. Det är viktigt att ni håller er
informerade om vad som händer på Melliz så att barnen har möjlighet att delta i de aktiviteter de vill.
Kontaktuppgifter:
Melliz, Björkhagens skola, Karlskronavägen 10 (A-huset)
121 52 Johanneshov Tel: 08-508 15 890 Mob: 073-698 30 43
Mejl: cicci.melliz@gmail.com

