Velkommen til Frito.
Vi glæder os meget til at jeres barn skal starte i Frito og til
samarbejdet med jer forældre. Både i forbindelse med opstart, og senere, er I altid
velkomne til at komme og spørge hvis der er noget i er i tvivl om, eller hvis I har brug for
en snak om jeres barn og vores hverdag i Frito.

Åbningstider
Frito åbner kl. 6.05.
Vi tilbyder morgenmad til alle børn og udgangspunktet er,
at få morgenmad og en god start på dagen.
Børnene bliver sendt i skolen kl. 8.00 af de voksne i Frito.
Vi åbner igen kl. 14.05 når børnene har fri fra skole og lukker kl 17.05.
Fredag dog kl. 16.05.

I skoleferierne holder Frito åbent fra 6.05 – 17.05 alle dage på nær fredag,
hvor vi lukker kl. 16.05.

Kontakt
Frito
Smedegårdsvej 33B
3700 Rønne

Tlf. 56 92 31 33
Mail: frito@brk.dk

Aula
Fra d. 1/8 bruger vi Aula til ind/ud krydsning m.m.
I skal via Aula melde jeres barn syg, fri, indtaste gå hjem tider og oprette legeaftaler.
Det er også i Aula, at I kan holde jer orienteret omkring hvad der sker i Frito
og hvor I kan tilmelde jeres barn aktiviteter.
Hver dag sender vi sms’er ud til de børn der ikke er krydset ind og som ikke er meldt fri
eller syg. Det er derfor vigtigt at Jeres barn lærer selv, at have ansvar for, at trykke sig
kommet og gået hjem.
På Aula kan børnene også trykke sig hen til det rum/den aktivitet hvor de er og på den
måde kan i se på skærmen hvor I kan finde
jeres barn.

Afhentning og gå hjem aftaler
Vi gør jer opmærksomme på, at Frito er et stort område
og at jeres barn måske ikke er lige i nærheden når I henter.
Afsæt derfor god tid til at hente jeres barn, så barnet har mulighed for
at afslutte aktiviteten og rydde op efter sig.
Hvis jeres barn selv skal gå hjem, sørger vi for at barnet
kommer afsted til den indtastede tid.

Månedsplan
Hver måned laver vi en månedsplan.
Månedsplanen er en oversigt over hvilke planlagte
aktiviteter vi tilbyder i Frito.
Månedsplanen bliver udgivet i Aula senest d. 1. i hver måned .

Legetøj
Børnene må gerne, på eget ansvar, have deres legetøj med i Frito.

Garderobe og skiftetøj
Når børnene er i Frito har de, på nær i ferieperioderne, garderobe i deres klasse.
Det er en god ide, hvis jeres barn har et sæt skiftetøj liggende på deres plads.

Rum og aktiviteter
Vi har mange forskellige aktiviteter i Frito.
Deltagelse i aktiviteter om eftermiddagen er frivillig, medmindre det er en fælles aktivitet,
såsom en tur ud af huset. Enkelte aktiviteter kræver tilmelding i Aula.

1’eren
Fritos omdrejningspunkt er det rum, vi i Frito kalder 1’eren.
I 1’eren er der altid en voksen som holder styr på aftalerne i Aula
og som sørger for at de børn der skal sendes hjem bliver sendt hjem.
I 1’eren er der mulighed for at spille spil, lege i køkkenkrogen på biltæpperne.

Cafe
I cafeen bliver der hver dag efter skole serveret et mellemmåltid såsom frugt,
hjemmebag, suppe, pasta/kødsovs, rugbrød osv.
Her mødes børnene på tværs af klasserne og får stillet den værste sult.
Vi bestræber os på at servere varieret, sundt og økologisk mad.

Krearummet
Krearummet er Fritos kreative værksted, hvor både piger og drenge
kan blive udfordret på deres ideer, finmotorik og fantasi.
Her bliver der blandt andet syet, klippet, arbejdet med garn, limet og leget med perler.

Tumlerummet
I tumlerummet er der rig mulighed for at udfolde sig motorisk. Her kan børnene klatre,
bygge tårne, hoppe og sætte gang i en god pudekamp.

Fordybelsesrummet
I fordybelsesrummet bliver fantasien sluppet løs. Her har vi blandt andet
genbrugsværksted hvor vi med limpistoler skaber en masse spændende ting ud af
genbrugsmaterialer. Det er også her børnene har mulighed for at male. Her kommer både
drenge og piger i alle aldre.

Stillerum
I stillerummet er der mulighed for at finde ro, sludre med kammeraterne og læse bøger og
blade.

Musikrum
I musikrummet er der musik, spejle og en diskokugle. Dette rum er altid populært. Her
bliver der danset, lavet shows og hørt musik.

Ude
Vi har en stor legeplads hvor vi har stor sandkasse, mooncars, segboards og andet
udendørs legetøj. Det er også her vi har aktiviteter så som flagkrig og bøtteskjul. Vi har
også en hyggelig bålplads hvor vi har forskellige aktiviteter.

Gymnastiksalen
Gymnastiksalen har som regel åbent hver dag. Vi starter ofte med en planlagt aktivitet
såsom stikbold, brydning, løbeklub osv. Efterfølgende sluttes der ofte af med fri leg.

Storgruppen
I Frito er der storgruppe for alle børn i 2. og 3. klasse.
Vi bestræber os på løbende at
planlægge aktiviteter som kun henvender sig til storgruppen.
Det kan for eksempel være filmhygge, madlavning eller cykeltur.

Svømmesal
En gang om ugen er der mulighed for at komme med
Frito i Søndermarkshallens svømmesal.

Månedens udfordring
En gang om måneden er der mulighed for at deltage i månedens udfordring.
Det kan eksempelvis være en dyst i at bygge det højeste tårn,
mooncarrace, bordfodboldturnering og mange andre udfordringer.
Vinderen af månedens udfordring får et diplom med billede
som også kommer op at hænge i Frito.
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