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TILLBERGA
FRITIDSKLUBB

Gemenskap, delaktighet, trygghet och kvalitet

Tillberga Grannskapsservice		

Välkommen till
Tillbergas Fritidsklubb
10 -12 år
Här hos oss kan du…
… pyssla, baka, spela spel, träffa kompisar, idrotta, bada, åka på
utflykter samt mycket, mycket mera.

För oss är det viktigt att barn i den här åldern ges en god beredskap för
att successivt kunna ta ansvar för sin egen fritid. Man skulle kunna uttrycka
det med att under barnens tid hos oss är vår målsättning att arbeta bort
behovet av oss själva som ”fritidstrygghet”.
Ett naturligt inslag i självständighetsträningen på fritidsklubben blir att
barnen här får ta ett större egenansvar i de vardagliga sysslorna som t.ex.
mellanmålsrutinerna, planering och genomförande av aktiviteter, gruppverksamheter m.m.
Vi samarbetar även aktivt med övriga fritidsklubbar i Västerås. Vi brukar
träffas på loven och genomföra olika aktiviteter tillsammans. Exempel på
gemensamma aktiviteter är lägerresor, superstar-tävling, idrott mm.
Syftet med dessa träffar är att öka vårt omvärldsperspektiv samt sist
men inte minst att ha roligt tillsammans.

Det viktigaste för oss är att de barn som deltar i vår verksamhet känner
delaktighet i det vi gör, känner trygghet och gemenskap, samt framförallt,
att de trivs och har roligt. På detta sätt hoppas vi kunna ge ”våra barn” en
fritid med kvalitet.
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Tillbergas fritidsklubb…
…är belägen i anslutning till Tillbergabadet & Sporthallen och vänder sig
till dig som är 10-12 år (t o m det året du fyller 12).
Våra öppettider är måndag - fredag, från 13.00 till 17.00
Vid lov har vi öppet mellan kl.9.00 - 17.00. måndag - fredag
Mellanmål serveras varje dag, vid lov även lunch.
Alla är välkomna till oss men för att få del av mellanmål och lunch vid lov
betalar ni en avgift på 150 kr/mån.

Här kan du nå oss:
Tillberga GrannskapsService
Fritidsgården
Kvistbergavägen 19
722 33 Västerås

Telefon Tillberga fritidsklubb: 021-81 65 65

Varmt välkommen till oss på fritidsklubben! …
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Om Tillberga GrannskapsService

T

illberga GrannskapsService (TGS) är en
ekonomisk förening där Tillbergaborna
har möjlighet att gå med som medlemmar
och där vi arbetar med medborgarstyrd
samhällsservice.

V

i bedriver, på uppdrag av Västerås Stad,
verksamhet inom äldre- och handikappomsorg, förskola, skolbarnomsorg, restaurang, fritidsgård, biblioteks- och kulturverksamhet, teknik- och idrottsverksamhet och
Tillbergabadet.

V

år verksamhetsidé är att verksamheten
i alla lägen ska genomsyras av gemenskap, delaktighet, trygghet och kvalitet.

V

årt möte med brukaren ska präglas av
ett förhållningssätt som inbjuder till
delaktighet och låter brukarens önskemål
och synpunkter styra vår verksamhetsutveckling.

V

år utgångspunkt är att alla människor är
kompetenta och bidrar till att utveckla
vår service och omsorg.

A

lla Tillbergabor ska uppleva att de lever
i "det goda grannskapet", vilket innebär
att alla människor oavsett ålder och behov
har samma rätt till en god livskvalitet och
att mångfalden i TGS verksamheter ska upplevas som en tillgång.

V

åra verksamheter ska erbjuda sådan service att Tillbergabor och andra brukare
alltid ska vara 100 procent nöjda.

För mer info:
Tillberga Grannskapsservice
Kvistbergavägen 19
72233 Västerås
tel: 021-816500
kontoret@tillbergags.nu
www.tillberga.com

