VÄLKOMMEN TILL FOLKHÄLSANS EFTIS
I KUNGSGÅRD!
Vi är glada över att ert barn har beviljats den plats ni ansökt om vid vår
eftermiddagsklubb för läsåret 2019-2020.
Vårt eftis finns i skolan på adressen Hans Westerlundsväg 7. Barnen kommer
själva till eftis och ifall barnet inte av någon orsak skulle dyka upp på eftis,
kontaktar alltid eftisledarna föräldrarna.
I vårt eftis går det ca 35 barn och i regel jobbar det 1 vuxen per 15 barn.
Telefonnummer ni når ledarna på under eftisdagen är 044 788 1069.

Folkhälsans eftisverksamhet administreras av:

Helena Pulkkinen
Enhetsansvarig för eftermiddagsverksamheten
Tfn 050 37 68 196
helena.pulkkinen@folkhalsan.fi
Hannah Seger-Liukko
Koordinator för eftermiddagsverksamheten
Tfn 044 788 10 98
hannah.seger@folkhalsan.fi
Folkhälsan Välfärd Ab
Eftisverksamheten
Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors

Eftiset följer skolans schema och läsår. Under skolloven är eftiset stängt.
Eftiset är också stängt de lördagar då skolan har verksamhet.
Folkhälsan jobbar hälsofrämjande, vilket genomsyrar hela verksamheten.
Bland annat innebär det att eftiset uppmuntrar delaktighet och
ansvarstagande, jobbar med att stärka barnens självkänsla och sociala
relationer samt förevisar och uppmuntrar till goda levnadsvanor. Ett led i
detta är att eftis har verksamhet utomhus minst 1,5 timme per dag och vi
vill därför påminna vårdnadshavarna om att förse barnen med lämpliga,
namnbemärkta kläder.
Eftis är en ledd fritidsverksamhet. Vi bereder möjlighet för läxläsning. Vi
leker, pysslar och spelar både inom- och utomhus. Det är önskvärt att barnen
inte tar med egna leksaker på eftis förutom på speciella leksaksdagar och
att barnen inte använder sina mobiltelefoner under eftisdagen, utan om
behov av kontakt så via eftismobilen. Föräldrarna kan i alla ärenden ringa till
eftistelefonen.
Alla barn på eftis är försäkrade av Folksam. Försäkringen gäller under tiden
barnet vistas på eftis och på vägarna till och från eftis. Försäkringen gäller
inte då barnet är på någon annan fritidsverksamhet under eftistiden (t.ex.
idrottsträningar) och inte heller på vägen till och från den verksamheten.
Det är viktigt att vårdtiden ni valt följs. Detta pga. försäkringar och
eftispersonalens arbetstider. Ifall ni vill göra ändringar i vårdavtalet,
vänligen kontakta administrationen. Alla ändringar bör göras skriftligen.
Meddela alltid eftispersonalen ifall ert barn inte kommer till eftis eller blir
avhämtad av någon annan. Det går bra att ringa eller skicka sms till
eftistelefonen. Eftiset stänger kl. 17 och då tar Folkhälsans ansvar och
personalens arbetstid slut.
Respons, ris som ros, får gärna skickas direkt till administrationen, per
telefon eller e-post.

Med hopp om roliga och minnesfyllda stunder tillsammans, önskar vi er
välkomna till vårt eftis!

