Torsdagsförälder - vad gör jag?
Allmänt
På torsdagsmorgnar har personalen konferens kl 8-10. Konferensen äger rum i åk 6 klassrum.
(ligger alldels intill förskoleklassens lokaler) och är ett viktigt tillfälle för oss att mötas - en av de
saker som gör Backaskolan till det den är.
De föräldrar som har barn inskrivna på fritids turas om att ha tillsyn över barnen under
konferenstiden, och man är 4-5 föräldrar varje torsdag. Dessutom finns det 2 personal som
cirkulerar i huset. Som torsdagsförälder har du ett gyllene tillfälle att träffa många av ditt barns
skol- eller fritidskompisar i fritidsmiljö, och det är samtidigt en stor hjälp för oss pedagoger.
Tider/dagar
När du är Torsdagsförälder skall du vara på skolan mellan kl. 7:45 och 10:10.
På hemsidan finns schema över vilken vecka som du är torsdagsförälder..
Vad ska jag göra när jag är torsdagsförälder?
Kom i tid, så att du hinner stämma av med Jeanette som är den pedagog som jobbar på torsdag
morgon. Hon svarar gärna på frågor om du undrar över något.
Det finns en lista med namnen på de barn som redan har kommit. Efterhand kommer det fler
barn till fritids, dessa ska också registreras på listan. Vid brand/behov av att utrymma lokalerna
ska denna lista medtagas. Se i pappret för utrymningsrutiner för vidare instruktioner.
Jeanette fördelar torsdagsföräldrar i lokalerna. I förskoleklassen och ettan ska man som vuxen
finnas på plats hela tiden. Övriga går runt i de olika rummen med jämna mellanrum, så att man
har koll på vad som händer i byggnaden.
Oftast räcker det med att vara en intresserad och tydlig vuxen, som finns med barnen. Skulle det
uppstå något problem är det bara att hämta någon av pedagogerna. Tänk gärna en extra gång
på hur du uttrycker dig inför barnen, och att det inte är lämpligt att diskutera barn inför andra
barn.
Du får gärna dricka en kopp kaffe eller te, men tänk då på att diska din kopp efter dig vid
diskbänken inne i köket.
Vad aktivera barnen med?
Rita, spela spel, spela kort, läsa … Leksaker finns i förskoleklassen och ettans klassrum.
Påminn barnen om att de ska plocka undan efter sig. Om någon lämnat grejer efter sig, så
försök ta reda på vem det är så att han eller hon kan städa.
Vad får barnen inte göra?

Datorerna får inte användas av barnen
Barnen får inte vara i källaren.
De barn som springer eller leker alltför vilt inomhus, får fortsätta denna lek utomhus.
Slutligen
När klockan är 9.45 går du runt i byggnaden och ber barnen att börja plocka undan. 9.50 ska
barnen gå ut på rast. På rasten är det ni torsdagsföräldrar som är rastvakter, och då ska man ha
gul rastvaktsväst på sig. Klockan 10.10 ska det ringas in. Handklockan finns på skohyllan i
entrén.
VIKTIGT.
Det finns barn med allergier – vid behov hämta genast skolsköterskan Pia eller någon i
personalen.

