Tryde Friskolas fritidshem
Lustfyllt lärande i en trygg miljö

Verksamhetsidé
Tryde Friskola är en modern skola i en traditionell miljö. Ett lustfyllt lärande skapas bäst i samspel
med andra och när man mår bra. Vi anser att en hälsosam livsstil med både fysisk, social och
emotionell träning är grunden för en god kunskapsutveckling. Vi tror på att en stark
identitetsutveckling, som utgår från elevens egna förutsättningar och intressen, bidrar till en livslång
lust att lära.
Tryde Friskola arbetar för att skapa en trygg miljö genom acceptans av varandras olikheter. Tryde
Friskola är den lilla skolan som ser varje elev.
Med utgångspunkt från läroplanens två första kapitel och Tryde Friskolas verksamhetsidé har Tryde
Friskolas fritidshem valt att arbeta på följande sätt:
Trygghet
Eleverna ska mötas av vuxna de känner tillit till. Varje enskild elev ska känna sig sedd och bekräftad
dagligen.
Genom fritidsråd kan eleverna påverka och vara delaktiga i utformingen av verksamheten. Det ska
finnas olika valmöjligheter så att eleverna kan välja aktivitet utifrån intresse och lust.
Föräldrarna bjuds in till möte en gång per läsår för att se fritids verksamhet och få möjligheten att
samtala direkt med personalen.
Lustfyllt
Eleverna ska erbjudas varierande och stimulerande aktiviteter. Vi ska utgå från elevernas behov och
förutsättningar. Vår verksamhet ska även utmana och locka eleverna till att prova och lära sig nya
saker samt öka deras självständighet. Det fria skapandet ska stimuleras genom att vi tar tillvara på
elevernas naturliga nyfikenhet, kreativitet och upptäckarglädje. De ska få tillgång till olika inspirerande
miljöer och möten med olika sorters material, personer och moderna tekniker som öppnar upp för
lusten att lära.
Hälsa
Eleverna ska dagligen erbjudas fysiskt aktivitet, gärna i utemiljö. De ska serveras ett varierat och
hälsosamt mellanmål med inslag av frukt och grönt. Vi strävar efter att stärka elevernas
självförtroende och självkänsla genom att arbeta aktivt med att medvetandegöra hur de skapar goda
kamratrelationer. Vi arbetar även aktivt med eleverna kring hur de kan lösa olika sorters konflikter och
lära sig samarbeta med andra.
Vi ska stärka deras kulturella förståelse genom att ge eleverna inblick i och förståelse för närsamhället
genom att bjuda in, samarbeta, besöka olika delar av samhällets funktioner och kulturella aktiviteter.

