Motion till
Stiftelsen Martinskolan Söders Waldorfskola
Martinmötet den 19 november 2015

Sammanslagning av fritidsverksamheter
Martinskolan har 7 stycken fritidshem på 7 olika adresser i Hökarängen. Varav Lilla Vårbacka är ett LP
fritids, Eken är 6års verksamhet och Martinklubben är från klass 4.
4 uppsättningar av personal till fritidsverksamheter i klass 13 mellan kl 1617 och 4 lokaler är en stor
kostnad per år.
Vår dotter gick på Mårbacka och nu på Almen. Helt fantastiska pedagoger och lokaler!
Men blir det inte lite väl dyrt för skolan när barnen är i lokalerna så lite tid varje dag?
På Almen ser det ut så att på:
Måndagar går de till Fagerlidsparken, till fritids kl 16.00
Tisdagar går de till fritids
Onsdagar är de på skolgården, till fritids kl 16.00
Torsdagar är de i skogen, till fritids kl.16.00
Fredag på fritids
Liknande ser det ut på Mårbacka men de är tillbaka på fritids kl.16.30 på sin skogsutflyktsdag.
Flera av lokalerna står även tomma på februarilovet, påsklovet, sommaruppehållet, höstlov och jullovet
då verksamheterna slås ihop och delar lokal och personal beroende på hur många barn som har behov
av lovverksamhet.
Mellanmål tillagas i skolköket till fritidshemmen.

Jag förslår
att ekonomiansvarig på Martinskolan gör en kalkyl på hur kostnaderna skulle se ut för
fritidsverksamheterna om:
fritidshemmen Almen, Björken, Mårbacka och Granen slår ihop sina verksamheter och delar på 2
lokaler, barnen delas upp i 4 grupper och att de 2 grupperna på varje fritids alternerar vilka dagar de är i
fritidslokalen/ute. Efter kl.1616.30 (då flera barn har gått hem) är båda grupperna på fritids och hälften
av personalen kan sluta för dagen.
alternativt
att barnen från de ovanstående 4 fritidshemmen delar på 3 lokaler och delas in 6 grupper.
att besparingen av löner till ‘’dubbel’’ personal på eftermiddagarna och besparingen av lokalkostnad går
till att höja medarbetarnas löner på Martinskolan.

Vänligen
Jenny Cederholm
Förälder i förskolan, klass 2 och klass 6 på Martinskolan
Hökarängen 9 nov 2015

