
HASSELBACKEN &
TROLLBACKEN

FRITIDSHEM



När klockan är 16.30 kommer de 
barn som är kvar på Trollbackens 
fritidshem in på Hasselbacken. Kl 
18.15 stänger fritidshemmet och 
därefter blir det Nattugglan.
Några gånger under läsåret bjuder 
vi er på drop-in eller drop-ut. Då 
är ni välkomna på lite fika när ni 
hämtar ert barn.

Hasselbacken öppnar kl 6.15. 
Från kl 7.20 går vi till matsalen 
och äter frukost i turer och där-
efter går barnen till skolan. 
Mellan kl 14-15 äter de olika 
grupperna mellanmål. 
Under veckan har vi olika aktiviteter 
där vi delar upp barnen I grupper,  
t ex idrottshallen med lek och rö-
relse, utedag, pyssel och skapande.

Vi är alla lika unika! För oss är det viktigt att alla trivs och visar 
hänsyn och respekt gentemot varandra. Vi ska även visa med-
känsla och empati och respektera varandras olikheter.

Våra mål:
• Vi strävar eftera att barnen ska känna sig trygga och trivas  

på fritidshemmet.
• Vi vill utveckla barnen till att bli självständiga individer som 

kan ta egna beslut.
• Vi vill träna barnen I det sociala samspelet med kamraterna så 

att de får verktyg att lösa konflikter själva.
• Vi vill vara ett komplement till hemmet där barnen får lära sig 

att ta hand om sig själva och sina saker.
• Vi vill utveckla barnens intressen och skapa nya.

Välkommen till 

HASSELBACKEN
TROLLBACKEN

Tider och aktiviteter



Följa med kompisar

Hämtning och lämning

Frånvaroanmälan

Är ditt barn sjukt eller ledigt ska 
ni anmäla detta på Vklass. Ni får 
inloggningsuppgifter när ni börjat i 
förskoleklassen.
Ni kan alltid, dygnet runt, ringa till 
vår telefonsvarare och prata in ett 
meddelande. Det är mycket viktigt 
att ni meddelar ert barns frånvaro. 
Det är för ert barns säkerhet och 
våra middagsbeställningar.

När ni lämnar och hämtar är det 
viktigt att ni söker upp en personal 
så vi vet om ert barn har kommit 
eller gått hem.
Det är inte alltid vi har möjlighet att 
finnas i närheten av kapprummen 
då vi vill vara i närheten av barnen 
eller har en aktivitet med barnen.

Om barnen vill leka med en 
kompis efter skolan så ska  
detta vara bestämt dagen  
innan. Eller att ni föräldrar 
löser det samma dag och 
meddelar oss. 
Telefonsvararen är alltid på. 
Använd gärna vårt medde-
landeblock som ligger  
i hallen.



Backaskolan • Flintlåsgatan 1 • 271 36 Ystad
ystad.se/backa 

Kompisfritids
Studiehall 4-6, samling
Mobilt fritids
Annika Freundlich Hansson
Ninna Håkansson
Telefon
0709-47 75 35

Trollbacken, start för dagen
Fsk-k TB + 1/2 åk 1 + 1/2 åk 2
Ernad Kovacevic
Therese Ånberg
Terese Larsson
Suzanna Lundin
Lotte Svensson
Barbara Ivansson
Telefon
0411-57 77 05, 0709-47 77 05

Trebacken
Studiehall 1-3, åk 3, start för dagen
Samuel Harsten
Ville Peltomäki (från vecka 9)
Gabriella Norrman
Telefon
0738-53 84 72

Hasselbacken, start för dagen
Fsk-k HB + 1/2 åk 1 + 1/2 åk 2
Julia Nygren
Thessan Johannesson
Roland Appelros
Janne Jensen
Telefon
0411-57 73 97,0709-47 73 97

Vi som arbetar här

Vi vill uppmärksamma er på att era 
kontaktuppgifter, omsorgsbehov 
och tider bör vara uppdaterade 
för att vi ska kunna tillgodose alla 

Tänk på!

behov i vår planering.
Deadline inför ledigheter och lov 
är viktiga att följa!


