EFTERMIDDAGSVERKSAMHET
FÖR SKOLBARN
Vad går eftermiddagsverksamheten ut på?

Eftermiddags- eller eftisverksamhet är
handledd fritidsverksamhet, där barnen
får leka, göra hemuppgifter och delta i
olika slags inomhus- och utomhusaktiviteter. Barnen bjuds på mellanmål under eftis.
Verksamhet ordnas under varje skoldag,
efter skoldagens slut. I Vanda är det
privata serviceproducenter som står för
eftisverksamheten, inte skolan.
Eftisverksamhet ordnas antingen till kl.
16.00 eller 17.00. Ni väljer sluttidpunkt för
hela verksamhetsåret när ni ansöker om
eftisplats. Det ordnas ingen eftisverksamhet under skolloven.

Vem kan gå i eftis?

Plats i eftermiddagsverksamhet beviljas
enligt nedanstående prioritetsordning:
a) elev i årskurs 1 som har ett väsentligt
behov av plats inom eftermiddagsverksamheten på grund av ett hälsoskäl eller annat särskilt skäl, som vårdnadshavaren har redogjort tillräckligt utförligt
(t.ex. sakkunnigutlåtande)
b) elev i årskurs 1 vars vårdnadshavare är
förhindrade att sköta barnet under eftermiddagsverksamhetstiden på grund
av arbete, studier eller annat särskilt
skäl. En tillräckligt utförlig utredning
över det särskilda skälet bör uppvisas
(t.ex. läkarintyg)
c) elev i årskurs 2 som har ett behov av
plats inom eftermiddagsverksamheten
på grund av ett hälsoskäl eller annat
särskilt skäl, som vårdnadshavaren har
redogjort för tillräckligt utförligt (t.ex.
sakkunnigutlåtande)
d) elev i årskurs 3 eller högre årskurser
som har ett beslut om särskilt stöd

e) elev i årskurs 2 vars vårdnadshavare är
förhindrade att sköta barnet under eftermiddagsverksamhetstiden på grund
av arbete, studier eller annat särskilt
skäl. En tillräckligt utförlig utredning
över det särskilda skälet bör uppvisas
(t.ex. läkarintyg)

Kan vi kontakta eftisarna om vi vill
veta på förhand om vi har fått en
eftisplats?

f) elev i årskurs 1 vars vårdnadshavare
kan sköta barnet hemma om eftermiddagarna.

talet, ansökan om nedsatt avgift samt ett
välkommen till eftis-brev.

Lottning förrättas mellan de ansökningar som utifrån kriterierna bedöms vara
likvärdiga, ifall antalet ansökningar som
inkommit inom utsatt tid är fler än antalet
platser som står till buds.

Ni bekräftar eftisplatsen genom att returnera det ifyllda serviceavtalet, senast under första eftisveckan. Ni kan också hämta
serviceavtalet till skolan vid nybörjardagen
eller posta det till serviceproducenten.

Hur ansöker vi om eftisplats?

Ni kan ansöka om eftisplats antingen per
Wilma eller genom att lämna in en pappersansökan direkt till eftisproducenterna
6.3–7.4.2017. Ansökningsblanketterna finns
också på Vanda stads nätsida.

Tyvärr kan eftisarna inte ge förhandsinformation, utan beslut om eftisplats postas till
alla hem under vecka 18 i maj. Samtidigt
med beslut om eftisplats får ni serviceav-

Hur tar vi emot eftisplatsen?

Vad ska vi betala för en eftisplats?

Månadsavgifterna läsåret 2016–2017 var
100 euro för fyra timmar i eftis per skoldag
och 130 euro för fem timmar i eftis per skoldag. Vi meddelar om eventuella ändringar
i avgifterna då verksamheten inleds.
Ansökan om nedsatt kundavgift skickas i
samband med meddelandet om beslut om
eftisplats. Blanketten finns även på Vanda
stads hemsida.

VAR KAN JAG FÅ MER
INFORMATION OM EFTIS?
Du kan gärna kontakta eftisproducenterna.
Kontaktinformation till de svenska eftisarna i Vanda:
Dickursby (skola)
Folkhälsan Välfärd Ab
Idrottsvägen 4, 01370 Vanda
mobil 050 409 0034
dickursbyeftis@folkhalsan.fi

Mårtensdal (Fritids’)
Folkhälsans förbund
Fritids’, Bredängsgränden 5 D 1, 01620 Vanda
Barby Fellman, tfn 044 788 1095, 09 878 3423
barby.fellman@folkhalsan.fi

Kyrkoby (skola)
Kyrkoby Hem och skola r.f.
Prästgårdsgränden 6, 01510 Vanda
Annika Halmén, tfn 045 112 7774
annika.halmen@eduvantaa.fi

Västersundom (skola)
Västersundom skolas Hem och skola r.f.
Pia Valtonen, tfn 0400 978 222
Hetbackavägen 3, 01200 Vanda
pia.valtonen.eftis@gmail.com

