
Omsorgstider för fritidsverksamhet, samt behov av frukost för veckorna 45-51 
 
 

Barnets namn _________________________________________ Klass______________________ 

 
Vi ber er fylla i nedanstående inför höstterminens sista veckor. För de barn som har behov av att äta 
frukost på skolan måste det föranmälas här så vi kan beställa rätt antal portioner.  
 
Fyll i vilken tid ert barn ska lämnas och hämtas på fritids. Sätt ett X i rutan om ditt barn ska gå hem 
själv eller äta frukost på fritids. Observerat att ditt barn måste vara på fritids innan 7.15 för att få 
frukost. 
 
LÄMNAS SENAST 18/10-19 
 

Om ni har samma tider  Måndag_______-_______□äter frukost på skolan 

alla veckor fyll i här Tisdag _______-_______□äter frukost på skolan 

    Onsdag_______-_______□äter frukost på skolan 

  Torsdag_______-_______□äter frukost på skolan 

  Fredag _______-_______□äter frukost på skolan 

Om ert barn har samma tider även vårterminen (förutom loven v.8 och v.15) sätt kryss här □ 
 
 
 

Vecka 45 Måndag 4/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Tisdag 5/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Onsdag 6/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

Torsdag 7/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Fredag 8/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

  

Vecka 46 Måndag 11/11 _______-_______□äter frukost på skolan                       

Tisdag 12/11 _______-_______□äter frukost på skolan       

 Onsdag 13/11 _______-_______□äter frukost på skolan       

 Torsdag 14/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Fredag 15/11 _______-_______□äter frukost på skolan 
 
 

Vecka 47 Måndag 18/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Tisdag 19/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Onsdag 20/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Torsdag 21/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Fredag 22/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 

Vecka 48 Måndag 25/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Tisdag 26/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Onsdag 27/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Torsdag 28/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Fredag 29/11 _______-_______□äter frukost på skolan 

VÄND, Fler veckor på baksidan →    →    →   →   →   →   →   → 



Vecka 49 Måndag 2/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

Tisdag 3/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Onsdag 4/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Torsdag 5/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

Fredag 6/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

 
      

Vecka 50 Måndag 9/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

Tisdag 10/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Onsdag 11/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Torsdag 12/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

Fredag 13/12 _______-_______□äter frukost på skolan 
 
 

Vecka 51 Måndag 16/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

Tisdag 17/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Onsdag 18/12 _______-_______□äter frukost på skolan 

 Torsdag 19/12 _______-_______□äter frukost på skolan 
  

Skolavslutning 20/12 

Torsdag 20/12 _______-_______□äter frukost på skolan 
 

 
 

 
Vårdnadshavares underskrift:_______________________________________ 


