
 

             Här når Ni oss på Musikugglans fritidshem: 

Visugglan 

visugglan@tantgron.nu 

 0731–551 520 

Tonugglan 

tonugglan@tantgron.nu 

0731–551 521 

Klangugglan 

klangugglan@tantgron.nu 

 0731–551 522 

Rockugglan 

rockugglan@tantgron.nu 

 0731–551 524 

 

Fritidschef 

Ola Erserum 

ola.erserum@tantgron.nu 

 0733–218 002 

             

 

 

 

 

 

 

Välkomna till Musikugglans fritidshem 

Musikugglans fritidshem består av 4 avdelningar: 

Visugglan här går det elever från förskoleklass A och klass 1A. 

Tonugglan här går det elever från förskoleklass B och klass 1B. 

Klangugglan här går det elever från klass 2A och 2B. 

Rockugglan här går det elever från klass 3A och 3B. 

4A, 4B, 5A och 5 B samt några från 6A och 6B. 
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Vi strävar efter att erbjuda varje barn en meningsfull fritid. Vi 

vill ge barnen möjlighet att utveckla sin kompetens, självkänsla 

och identitet genom ett positivt samspel med andra barn och 

vuxna. 

Fritidshemmets verksamhet utgår från barnens intresse, 

mognad och behov samt stimulera barnens utveckling och 

lärande. 

Genom att erbjuda barnen en 

trygg och stimulerande miljö 

med vissa fasta rutiner och 

aktiviteter vill vi att de ska känna sig trygga och känna glädje 

när de kommer till fritids. Vi vill också att Ni föräldrar ska 

känna att Ert barn har en god och trygg omsorg. 

Verksamheterna på avdelningarna ser lite olika ut beroende på 

vad det är för ålder på barnen. Vi har några återkommande 

inslag i vår verksamhet. 

 Lek och rörelse i gymnastiksalen. 

 Körverksamheten med Miniugglorna och Ugglekören. 

 Utedagar. 

 Gemensamma aktiviteter mellan avdelningarna. 

 Vi arbetar med miljön som ett ständigt tema. Detta är en 

naturlig del i vardagen.  

 

Fritidshemmets verksamhet genomsyras av från läroplanen 

för fritidshemmet. (Lgr 11.) 

  Den dagliga verksamheten 

06.00 Fritidshemmet öppnar på avdelning Visugglan för 

förskoleklasserna och 1:orna. I skolrestaurangen är det 

öppet för årskurs  2–6. 

07.00- 07.40 Frukosten serveras till barnen. 

Frukosten är en viktig del av dagen. För att det inte skall bli 

en för stressad situation rekommenderar vi Er att vara på 

plats senast kl.07.20. 

07.40 Barnen går gemensamt med en vuxen till respektive 

klassrum. 

07.45- 08.00 Drop–in tid i skolan. 

08.00 Skolverksamheten börjar. 

12.00 Avdelningarna Visugglan och Tonugglan öppnar. 

Avdelning Klangugglan öppnar efter att 2:orna slutar skolan . 

13.00 Avdelning Rockugglan öppnar. 

En pedagog från varje fritids avdelning hämtar alltid upp 

eleverna i klassrummen. 

14.00-15.00 Mellanmål i matsalen. Visugglan äter på 

avdelningen eller utomhus. 

18.00 Fritids stänger. 

Visugglan, Tonugglan och Klangugglan stänger gemensamt i 

byggnaden där Visugglans hemvist är. Rockugglan stänger i 

byggnaden 3–6. 
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