
 

H65 AKTIV fritid 

E# ny# ”fri*ds” 

H65 handlar inte enbart om handboll vi tar även e3 stort samhällsansvar utanför handbollsplanen 
med fokus på barn och ungdomars hälsa och välbefinnande. 

Därför har vi startat en fri@dssek@on inom H65 som heter ”H65 AKTIV fri*d” där vi ini@alt öppnar 
dörren @ll Sporthallen två dagar per vecka för barn och ungdomar från åk 4 upp @ll högstadiet.  

Verksamhetens drivs u@från ledorden Rörelse, Kunskap och Trygghet. Vi erbjuder era barn och 
ungdomar möjligheten @ll fysisk ak@vitet under ledning av några av vår Dam Elitspelare, hjälp med 
läxorna @llsammans med någon av våra seniora Volontärer eller helt enkelt bara en trygg plats a3 gå 
@ll mellan skola och hem. 

Vi kommer även anordna föreläsningar kring vik@ga teman med hjälp från Polis, sjukvård, brandkår 
och vår samarbetspartner BRIS. 

Det finns all@d minst två seniora Volontärer och en Dam Elitspelare på plats och samtlig personal är 
@llsa3 u@från samma principer och regelverk som gäller då skola och barnomsorg anställer personal.  

För a3 vi skall kunna leva upp @ll de krav som ställs för en fri@dsverksamhet vad gäller säkerhet och 
integritet så krävs det e3 medlemskap i H65 Ak@v fri@d @ll en kostnad av 20:- per läsår. 

Dörren öppnas upp måndagen den 16:e januari kl. 14.00 och däreSer har vi öppet samtliga måndagar 
och torsdagar mellan kl. 14.00-16.30 dock inte om dessa dagar sammanfaller med lovdagar. 

Medlem blir man genom a3 komma ner @ll Sporthallen under vårt öppethållande och anmäla sig. 
Barnet/ungdomen får dokumenten Samtyckesblanke3 (GDPR/fotomedverkan), Ordningsregler, och 
Säkerhetsblad med sig hem för underskriS av målsman så a3 vi med säkerhet vet a3 alla berörda 
tagit del av informa@onen och a3 vi därmed kan registrera 
medlemskapet. 

Ni finner mer informa*on om H65 Ak*v Fri*d genom a# följa länken  

h3ps://www.h65.se/start/?ID=405867 eller scanna koden —-> 

Har ni någon fråga så är ni välkomna a3 ta kontakt med någon av oss 
nedan; 

Roland Johansson, 0702-83 25 95 

Elisabeth Hansson, 0706-51 21 73

https://www.h65.se/start/?ID=405867

