TJUGO FRÅGOR OM MELLIZ


Vad är det för skillnad på Melliz och fritids? För det första är Melliz en föräldradriven verksamhet som huserar i
skolans lokaler och ”hyr” personal och tjänster av skolan. Ansvariga för verksamheten är styrelsen i föräldraföreningen.
Melliz är en öppen verksamhet där vi erbjuder flertalet aktiviteter där barnen själva får ta initiativ och ansvar. Det
passar de flesta barn i den här åldern, de växer med ansvaret. Har ditt barn särskilda behov av hjälp och stöd krävs en
dialog mellan pedagoger och föräldrar för att ge varje barn en möjlighet att lyckas i dessa friare former.
Vi är färre vuxna och fler barn men har å andra sidan större möjlighet att erbjuda attraktiva aktiviteter som passar de
flesta. Vår verksamhet bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan barn och pedagoger.



Hur kan jag få tag på mitt barn under Melliztid? Det är helt okej att ha sin mobil med på Melliz. Mellan kl.15.00 och
16.00 har vi dock skärmfritt vilket innebär att barnen under denna timma inte får hålla på med sina mobiler, vilket
således leder till att de inte kan svara i telefonen. Om barnet inte har mobil eller inte svarar kan ni alltid ringa oss på
08-508 15 890. Vår mobiltelefon används endast vid utflykter.



Hur kommer jag i kontakt med personalen på Melliz? Du kan alltid ringa oss på 08-508 15 890 men på
eftermiddagstid är vi mitt i verksamheten så har du en fråga som behöver lite längre svar är det bättre att mejla eller
ringa en förmiddag; då är det störst chans att få tag på oss. Använd gärna kontakt-formuläret på vår hemsida eller maila
direkt till verksamhetsansvarig på: cicci.melliz@gmail.com Sedan är ni naturligtvis alltid välkomna att titta in på Melliz
när ni har vägarna förbi.



Vad har ni för regler på Melliz? Alla barn kryssar i sig på en närvarolista när de kommer till Melliz. När de går hem
skriver de vilken tid de går. Då vet vi exakt när de gick hem om du som vårdnadshavare ringer och frågar. Barnen måste
själva hålla koll på tider för mellanmål och aktiviteter samt skriva in och ut sig på listan. Vi har en värdegrund som vi
diskuterar med barnen och alla som befinner sig på Melliz. Utifrån denna skapar vi trivselregler i varje situation. Mellan
klockan 15.00 och 16.00 varje dag är det skärmfritt. Detta gäller mobiltelefoner såsom portabla spelkonsoller och
surfplattor. Under denna timma får barnen inte hålla på med mobilerna alls. Denna regel har utformats av personalen
tillsammans med barnen då de flesta av oss tyckte att det var lite väl många som satt och flipprade med telefonerna
istället för att delta i aktiviteterna.



Vilka är era öppettider på Melliz? Vi har öppet alla skoldagar från sista lektionens slut till kl.17.30. (Ramtiderna för en
öppen fritidsklubb är enligt Stockholms Stad från skolslut till klockan halv sju. Om behov av omsorg finns under den sista timmen ber
vi er kontakta verksamhetsansvarig så kan detta ordnas i samarbete med fritids. ) Lov och studiedagar har vi öppet kl.08.30 –

17.30. På loven har vi föranmälningsplikt för att kunna planera för mat, personal och roliga aktiviteter. Lovanmälan ska
alltid vara oss tillhanda senast 3 veckor innan första lovdagen. På sommarlovet stänger vi efter midsommar och öppnar
åter ca en vecka innan skolstart. Halva juni, hela juli och halva augusti är avgiftsfria.


Vad gör ni på Melliz på loven? På loven siktar vi högt och har en till två stora utflykter. Vi skapar lovkänsla genom att
varva vila med roliga aktiviteter.



Vad äter ni till mellanmål på Melliz? Mellanmål serveras i matsalen kl.14.30 – ca 16.00. Det är ett mindre mål som
bestäms och sköts av skolan/matsalspersonalen. Mellanmålet består oftast av smörgås och mjölk, frukt eller dylikt. I
Mellizlokalen finns oftast en skål med frukt där det bara är att hugga in om suget finns. Måndag till torsdag är även
Mellizcaféet öppet. Där kan man dricka en kopp te samtidigt som man gör lite läxor, spelar något spel eller bara hänger
och tar det lite lugnt. På fredagar brukar vi dessutom ha något lite extra på Melliz i samband med fredagsaktiviteten.



Hur har ni koll på att mitt barn är på Melliz? Vi kollar inte upp anledningen till barnens frånvaro under ordinarie
skoldagar. Melliz är en öppen verksamhet som man kan använda utifrån sina behov. Vissa kommer varje dag andra
någon gång då och då. Kom överens med era barn om vad som gäller för er och meddela oss om det är något särskilt vi
behöver veta.



Hur jobbar vi med genus? Vi anstränger oss för att vara goda förebilder och jobbar mot traditionella könsroller. Vi tar
gärna diskussioner med barnen. Vi uppdaterar våra kunskaper och påminner varandra. Vi tänker in genusaspekten i allt
vi gör och väljer medvetet aktiviteter och förhållningssätt som främjar jämställdhet.



Melliz har en hemsida, hur hittar jag dit? Melliz hemsida har adressen www.melliz.se. Där kan ni hittar ni det mesta
gällande Melliz. Hemsidan uppdateras varje vecka och aktuell information och eventuella lovlappar finns alltid att tillgå
där.



Vilka jobbar på Melliz?

Cicci

Josefin1

Josefin 2

Jeanette

Robert

Vakant

Vakant

Verksamhetsansvarig, Cicci Sand arbetar i verksamheten. Josefin Lindqvist (Josefin1), Josefin Saari (Josefin2), Jeanette
Lisonius och Robert Sokolnicki arbetar som pedagoger i verksamheten. I skrivandes stund har vi troligtvis två vakanser
till hösten. Under eftermiddagarna är det alltid minst sex pedagoger på plats när det är som flest barn på Melliz.


Hur kan vi vara med och påverka verksamheten på Melliz? Då Melliz är en föräldraverksamhet kan man engagera
sig i styrelsen. Då får man full insyn i verksamheten och kan vara med att fatta avgörande beslut. Vår hemsida
uppdateras varje vecka och där finns information om verksamheten och om det är något speciellt som händer på Melliz
den närmaste tiden. Synpunkter och utvecklande idéer är välkomna. Då verksamheten följer barnens önskemål, peppa
dem gärna att lämna idéer i förslagslådan och uttrycka sina önskningar på Melliz.



Varför kostar det så mycket att gå på Melliz? Avgiften är fastställd av styrelsen. Nuvarande avgift gör att vi kan hålla
en hög kvalitet och personaltäthet.



Varför sänker ni avgiften vid högre ålder? Årskurs fyra är de som använder Melliz mest och har störst behov av
tillsyn. Många tycker att det är skönt att ha kvar sin plats på Melliz då skoldagarna blir längre och man inte kan
använda Melliz till fullo. Det kan även kännas tryggt att veta att barnen har någonstans att vara på loven.



Hur får ni plats med så många barn i ett enda rum? Mellizlokalen är där vi bedriver den största delen av vår
verksamhet, men vi har tillgång till flera andra alternativ så som musiksalarna, bibliotek, bildsal, idrottssal,
hemkunskapssal och datasal. Vi har även ett litet rum bredvid aulan där man kan bygga med lego. I matsalen har vi
”café” där barnen kan ta en kopp te, spela spel, läsa en tidning eller sitta och prata. Utöver detta har vi självfallet
skolgården som vi på Melliz har hjälpt till att rusta upp genom att bekosta lekställningar. Detta gör att spridningen blir
ganska bra och barnen brukar hitta sina favoritställen.



Hur vet jag att mitt barn inte sitter och spelar Wii, spelar på sina telefoner eller sitter vid datorn hela dagarna?
Wii-spelet är inte på varje dag i veckorna och på grund av de stora barngrupperna blir det svårt att spela hela dagarna
eftersom alla måste dela med sig av wii-spelet. Datasalen används bara när vi har aktiviteter där, såsom till läxläsning
eller t ex programmeringskurser. När det kommer till telefoner så har vi vår skärmfria timme varje dag. Tycker ni som
vårdnadshavare att det inte är tillräckligt, kontakta oss i personalen så kan vi komma överens om att ert barn inte tar
med sig telefonen varje dag alternativt att den låses in på Melliz under vissa tider. Vi i personalen strävar efter att våra
aktiviteter ska locka och var så pass intressanta att man väljer Wii och telefoner som avkoppling och inte aktivitet.



Är mitt barn försäkrat på Melliz? Skolans försäkring gäller även på Melliz.



Hur lång är uppsägningstiden? Om uppsägning av plats sker innan den 15:de i månaden betalas avgift endast för
denna månad. Sker uppsägningen vid ett senare datum betalas avgift för den månad uppsägningen sker i plus
nästkommande månad. Platsen sägs upp skriftligt, det finns blankett på hemsidan och på Melliz.



Vilka aktiviteter erbjuds det? 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.



Varför är det zebror överallt?
Melliz med ”Z” och zebran uppkom genom en omröstning för några år sedan där barnen fick lämna in förslag. Eiralins
gulliga zebra blev det vinnande förslaget. En gemensam symbol stärker grupptillhörigheten och VI känslan. Vi är alltid
på jakt efter nya zebriga saker.

