
 

  

 

 

 Informationsbrev fritids vt-22 

 

Fritidshemmet just nu; 

Vi vill börja med att rikta ett stort Tack! till alla vårdnadshavare som lyssnat på vår vädjan om 

att ha sina barn hemma från fritids dessa veckor för att kunna minska smittspridningen av 

covid-19. Det är en tuff tid just nu och tillsammans behöver vi ta oss igenom den på bästa 

sätt.  

Vi är och kommer fortfarande vara mycket utomhus så viktigt att eleverna har kläder efter 

väder och gärna ett ombyte här på skolan. Vi fortsätter också med att eleverna skall lämnas 

och hämtas utomhus. Vi fortsätter att ha morgonfritids ute. 

Vi påminner om att vi är en mobilfri skola/fritidshem så elevernas telefoner lämnas in på 

morgonen och återfås när de ska gå hem. Vill man nå sitt barn under dagen så kan man ringa 

till fritidstelefonen.  

Schoolsoft 

Vi har sett att det saknas många närvarotider på Schoolsoft. Vi vill att ni tar er tid och kolla om 

ni behöver fylla i eller ändra något så vi och ert barn vet sina sluttider på fritidshemmet.  

Sportlov 

Sportlovet infaller v 8 21-25 februari. Vi använder oss inte av Schoolsoft under lov. 

Öppettiderna under lovet är 7.30-17.00. Vid sjukdom och annan snabb ändring av 

omsorgsfrågor under lov går det bra att skicka sms till fritidstelefonen. 

Påsklov 

Påsklovet infaller v 15 och fritidshemmet har då öppet måndag-torsdag 11 - 14/4 för de elever 

som anmält omsorg (formulär om detta kommer). Fredagen den 15 april och måndagen den 

18 april är röda dagar och fritidshemmet är då STÄNGT. Vi använder oss inte av Schoolsoft 

under lov. Öppettiderna under lovet är 7.30-17.00. Vid sjukdom och annan snabb ändring av 

omsorgsfrågor under lov går det bra att skicka sms till fritidstelefonen. 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

Sommarfritids 

Sommarfritids är från v 22 - 26. Fredagen den 24/6 är det midsommarafton och 

fritidshemmet är då STÄNGT. Fritidshemmet kommer i år att ha sommarstängt v 27 - 30 och 

öppnar igen v 31 för de barn som anmält omsorg. Kom ihåg att ansöka om ny fritidsplats för 

ert barn i god tid innan skolstart, den 30/6 avslutas allas fritidshemsplatser automatiskt så 

man måste söka ny varje år. Länk till eBarnUngdom finns här och på vår hemsida, där hittar du 

hur man söker eller säger upp sin fritidshemsplats. 

Rekrytering 

Vi vill också passa på att berätta att det pågår en rekrytering av personal till oss, då Sofie 

kommer att sluta hos oss i april. Vi kommer att ha vikarie tills rekryteringen är klar. 

 

Om det är något ni funderar på eller vill ha svar på, tveka inte att kontakta oss. Ni når oss på 

fritidsmobilen 0762 96 56 72 eller maila oss gärna på fritids@uppsalamusikklasser.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Personalen på Umk´s fritidshem 

 

Stängda dagar denna vårtermin: 

15/4-22 Långfredagen 

18/4-22 Annandag påsk 

26/5-22 Kristi himmelsfärd 

27/5-22 Planeringsdag för fritidshemmet 

6/6-22 Nationaldagen 

 

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola-och-fritids/fritidshem-och-fritidsklubb/fritidshem-och-fritidsklubb-sok-eller-sag-upp-plats/
mailto:fritids@uppsalamusikklasser.se

