
Information till vårdnadshavare om Östbergsskolans 

klubb 

Fritidsklubben är en öppen verksamhet där du som förälder tillsammans med barnet 

bestämmer när tiden ska nyttjas. Ni behöver inte föranmäla några tider, barnen "kommer & 

går som dom vill". Klubben måste dock nyttjas i direkt anslutning till skolan, d.v.s att går man 

på Circle K eller följer med en kompis hem så kan man inte komma tillbaka senare den 

dagen.  

På loven måste dock barnen anmälas i förväg för att vi ska veta hur många barn som 

kommer, detta för att kunna beställa mat, lägga personalschema etc. Lovanmälan görs via 

ett formulär som vi skickar ut med mejl till er vårdnadshavare inför varje lov. 

Klubbens lokaler hittar ni i stora skolan, ingång via huvudentrén och sedan 1 trappa upp. 

 

Klubbens öppettider: 

Måndag – Torsdag: Från skolans slut – 17.00 

Fredag: Från skolans slut – 16.30 

Lov/lovdag: 11.00 – 16.00, endast mellan dessa tider är klubben öppen. 

 

Mellanmål: 

På klubben serveras mellanmål, likvärdigt det som idag serveras på fritidshemmen. 

(OBS. Glass, som barnen på fredagar hittills kunnat köpa, räknas inte som mellanmål och 

betalas kontant till skolkaféet).  

 

All övrig betalning sker via swish och hur ni gör framgår på nästa sida.  

 

Har ni några funderingar så tveka inte att höra av er! 

Telefon: Mobilnr: 072-227 81 46 

Mail: viktor.x.andersson@ostersund.se 

 

Med vänliga hälsningar  

                                                                                                     Tobias Mattsson & Viktor Andersson 

Information om mellanmål och lunch vid fritidsklubbar 

mailto:viktor.x.andersson@ostersund.se


Eleverna kommer att serveras mellanmål varje dag i matsalen/klubbens lokaler till självkostnadspris. 

Under loven serveras även lunch. Melliskort kan även användas på lov för att bekosta lunch. 

 

Priset för mellanmål: 

• 10 st mellanmål 150 kr 

• 21 st mellanmål 300 kr 

• Enstaka mellanmål 20 kr 

Priset för lunch: 35 kr /dag 

Detta ska betalas till Måltidsservice via Swish. 

Har ni inte möjlighet att betala via Swish kan betalning ske med faktura. 

 

Personalen på klubben gör i ordning ”fikakort” och ansvarar för dessa samt noterar vilka som äter. 

Fikakort underlättar både för er och för oss samt att det blir billigare i längden!  

Glass på fredagar kan endast köpas med kontanter och inte med swish eller fikakort. 

 

 

Har du frågor, vänder du dig till rektor på din skola. 

 

 

Så här betalar du med Swish för måltider på 

fritidsklubbar inom Östersunds kommun 

 
När du betalar med Swish går det bra att antingen scanna av QR-koden, 

vilket är enklast, eller skiva in telefonnumret som står angivet nedan. 

VIKTIGT! 

Som meddelande måste du skriva: 

Skola, barnets namn, samt om det avser 

mellanmål eller lunch. 

 

Skulle en transaktion bli felaktig 

måste ni kontakta:  

 

 

Elisabeth Bengtsson 

elisabeth.bengtsson@ostersund.se                                                                                           

063-14 02 26 
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