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Verksamheten ska vara öppen för alla barn i åldern 9-12 år (skolår 3-6).
Barnen ska vara inskrivna = närvarokontroll.
Verksamheten finansieras via anslag. 300 000 kronor med 20 inskrivna
barn. 10 000 kronor per ytterligare barn upp till 30 barn. Vid färre än 20
barn minskar anslaget med 15 000 kronor per barn.
Utbetalning sker två gånger per år. Vid start utbetalas medlen utifrån
antalet inskrivna barn den 28 augusti. Utbetalning sker därefter
terminsvis med reglering av summan utifrån antal inskrivna barn den 28
varje månad.
Anordnaren har dessutom rätt att ta ut max 800 kr/mån under 11
månader/år i avgift under förutsättning att måltider och aktiviteter
ingår. Om medlemskap i förening krävs för deltagande, ska
medlemsavgiften ingå i maxbeloppet så att den totala kostnaden inte
överstiger 800 kr/månad.
Verksamheten behöver inte erbjuda morgonomsorg (förutom under
terminsloven).
Verksamheten ska vara profilerad inom till exempel något
kulturområde, idrott & hälsa eller någon specifik idrott och ha ett tydligt
koncept.
Verksamheten ska hållas öppen mellan kl. 14.00 -18.00 helgfria vardagar
med möjlighet till semesterstängning 5 veckor på sommaren. Flexibla
öppettider utifrån besökarnas behov är dock tillåten. Under terminslov
ska öppettiderna vara 9:00 - 17:00.
Verksamheten får hålla stängt två dagar per läsår för personalens
kompetensutveckling.
Verksamheten ska erbjuda de inskrivna ett mellanmål per dag, samt
lunch och mellanmål under terminsloven.
Verksamheten ska ha minst en anställd med utbildning eller erfarenhet
av arbete med barn/unga – i första hand fritidsledarutbildning eller
motsvarande.
Om utrustning eller annat material krävs för deltagande i aktiviteter, ska
anordnaren se till att låneutrustning finns att tillgå.
Verksamheten bygger på att befintliga lokaler kan nyttjas.
Lokalt aktivitetsstöd utgår inte för aktiviteter under ovanstående
öppettider.
Anordnaren ska lämna ta in utdrag ur brottsregistret för alla som
arbetar i verksamheten.
Barnen omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring som gäller dygnet
runt.
Kommunen förbehåller sig rätten att kvalitetsgranska verksamheten.

