
Behov av förskolafritidsblank 2017-03-15 

 

 Till vårdnadshavare som har barn i 

förskola och fritidshem 

Snart är det sommar  

Vi har nu börjat planera vår verksamhet inför sommaren. För att kunna göra detta på bästa sätt 

vad gäller verksamhetens utformning, personalens semester och matbeställningar behöver vi veta 

vilka veckor ditt barn kommer att vara ledigt under sommarveckorna.  

Det är mycket betydelsefullt för oss att uppgifterna du lämnar är så korrekta som möjligt.  

Om några förändringar skulle ske är det viktigt att du meddelar oss så snart du kan.  

På så sätt har vi möjlighet att undvika onödiga kostnader.  

v.29-31 
Bildningsnämnden har beslutat att verksamheterna inom kommunen ska samordnas under 

veckorna 29-31. Detta för att på bästa sätt använda våra resurser och för att tillgodose föräldrars 

omsorgsbehov. Personal från olika enheter kommer då arbeta tillsammans.  

Sommaröppen förskola/fritidshem bedrivs vid Frejgårdens Förskola i Vara  

och Västra skolans Fritidshem i Vara under v 29-31.   

Sommaröppen förskola/fritidshem bedrivs också i Kvänum under v 29-31.  

Skolan slutar 16/6 och startar igen 21/8.  

Med vänliga hälsningar,  

Yvonne Kjell 

Bildningsförvaltningschef  

Observera att personal i förskola och fritidshem kommer att åka på  

verksamhetsutveckling under v.33 

Förskola/fritidshem i Vara kommer att vara stängt 14-15/8.  

Förskola/fritidshem i Kvänum, Larv och Tråvad kommer att vara stängt 16-17/8.  

Fyll i nedanstående talong och lämna till personalen senast den 1/4. 

Sätt ett kryss för de veckor ditt barn kommer att vara ledigt 

 Förskola/fritidshem: ___________________________________ 

Barnet/barnens namn: __________________________________ 

□ Jag vill lämna viktiga upplysningar angående mitt barn för vecka 29-31 och önskar att berörd 

personal kontaktar mig.   

Telefon: __________________________ 

 

________________________________  ________________________________ 

Underskrift förälder/vårdnadshavare   Namnförtydligande 

 

v.25 v.26 v.27          v.28 v.29 v.30 v.31 v.32 v.33 
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