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Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Winellska skolan läsåret 2020-2021
Winellska skolan erbjuder morgon- och eftermiddagsverksamhet (Wiftis) för elever i årskurserna 1
och 2 samt för elever i årskurserna 3 och 4 med beslut om särskilt stöd enligt lagen om
grundläggande utbildning. Verksamheten ordnas i skolans utrymmen, detta skolår i pavijong 2:s
nedre våning. Vi är även ute på skolgården varje dag och använder oss ofta av skolans
gymnastiksalar och besöker den närliggande skogen. Frukost och mellanmål äter vi i matsalen.
Morgonverksamheten ordnas kl. 7.00-9.00. Frukost äter vi kl. 7.50-8.15. Kom före kl. 7.50 om ni vill
att ert barn ska äta frukost. Eftermiddagsverksamheten börjar kl. 13.00 och slutar kl. 17.00.
Mellanmål äter vi mellan 13.30-14.15 ( grupperna går etappvis till matsalen)
Vi följer skolans läs- och lovtider och således ordnas morgon- och eftermiddagsverksamhet inte
under skolornas lovdagar.
Under läsåret 2020-2021 var 22 barn anmälda till morgonverksamheten och 67 barn anmälda till
eftisverksamheten.

Wiftis: vår uppgift och målsättning
Enligt Grunderna för morgon- och
eftermiddagsverksamheten för den grundläggande
utbildningen (2011) är eftermiddagsverksamhetens
uppgift att främja barnens helhetsmässiga
välbefinnande ur följande synvinklar:
• att erbjuda barnen ledd fritidsverksamhet
• att stödja barnens uppväxt och utveckling
• att stödja barnens skolgång och lärande
• att ingripa tidigt och att ge social bekräftelse
Detta gör vi genom att sträva efter att ha ett tillräckligt
antal eftisledare på plats varje dag, vilket gör att vi har
möjlighet att se barnen och bekräfta dem.
När barnen kommer till eftis är de ofta trötta efter
skoldagen. Därför satsar vi mycket på den fria leken
och på att barnen själva får välja vad de vill göra under
sin eftisdag, givetvis inom de givna ramarna. Under
verksamhetsåret rör vi på oss mycket och är ute så
mycket som möjligt. Kom ihåg lämpliga kläder, skor
och byteskläder.

Aktiviteter som erbjuds är bl.a.:
●
●
●
●
●

fri lek
olika ledda lekar och spel
olika bollspel (ute och i gymnastiksalen)
pyssel
små skogsutfärder

Mobilnumret till mornis och eftis:
0401269596
Ansvarig ledare för eftis: Malin Sundström
Ansvarig ledare för mornis: Mia Ahonen
Alla våra ledare för morgon- och
eftermiddagsverksamhet är även
skolgångshandledare i skolan.
Vid allmänna frågor gällande morgon- och
eftermiddagsverksamheten i Winellska skolan
kan ni vända er till eftisledarna.
Om ni har frågor gällande deltagande i
verksamheten eller avgifter ska ni vända er till
Kaisa Ojanen (koordinator för morgon- och
eftermiddagsverksamheten).
kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi 040 586 7291

Vi har en Facebook-grupp som heter Winellska
skolans eftis - gå gärna med i gruppen så får ni
se hur våra mornis- och eftisdagar ser ut.
Vi skickar ut info- och månadsbrev via Wilma.
Vi följer Kyrkslätt kommuns verksamhetsplan för
morgon- och eftermiddagsverksamhet.Vi följer
även skolans antimobbningsplan och
säkerhetsplan. Barnen är försäkrade i morgonoch eftermiddagsverksamheten.

En liten kom ihåg-lista:
● mornis- och eftisplats måste sökas skilt
● om barnet är anmält till deltidseftis (tre dagar i veckan) är det tre dagar per
vecka som gäller, inte fyra en vecka och två en annan
● märk barnets kläder och skor
● byteskläder, speciellt torra strumpor, är bra att ha
● ta med regnkläder och stövlar då det regnar, eftersom vi är ute i ur och skur
● enligt skolans regler är det förbjudet att köra upp till skolgården före kl.
17.00. Vänligen lämna bilen på parkeringsplatsen då ni hämtar ert barn från
eftis.
● en egen dricksflaska kan vara bra att ta med sig under sensommarens och
vårens varma dagar

Till sist ännu några ord om den viktiga, fria leken

Välkommen till mornis och eftis!

