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Hur fungerar kontakten mellan Mullvaden och föräld-
rar/vårdnadshavare? 
• Vissa barn/ungdomar har en kontaktbok som skickas mellan hemmet och oss på 

Mullvaden. Där skriver vi lite om vad de har gjort hos oss och om det är någon 

speciell ak(vitet som vi planerar. Vi önskar a* ni föräldrar också skriver lite i 

denna. 

• Är det något som ni kommer överens om med ert barn/ungdom via hans/

hennes mobil, så glöm inte a* meddela personalen samma sak. 

• Alla har en kontaktman, som bl.a. ansvarar för introduk(onen på Mullvaden, för 

genomförandeplanen. Är i möjligaste mån med vid möten som gäller di* barn/

ungdom. 

• Ni föräldrar/vårdnadshavare är all(d välkomna a* ringa om det är något ni und-

rar över. Säkrast är från e1ermiddag (ll kväll, samt helger. 

• Inlämning av de (der ert barn/ungdom har behov av fri(ds ska lämnas in senast 

14 dagar före eller senast när personalen begär det. 

Om de inkommer senare blir planeringen av personal och ak(viteter kring barnet/

ungdomen lidande. 

Mullvadens fri�ds och kor�ds �llsyn är öppen 6.15-18.00 

Vad behöver ert barn/ungdom ha med sig?  

• Kläder anpassat e1er års(den, samt ombyte vid överna*ning. 

• Alla eventuella personliga tekniska hjälpmedel. 

• Hygienar(klar, mediciner mm 

Fickpengar (ll mindre ak(viteter. Dessa låser vi in på kontoret. Planerar vi större ak(vi-

teter, diskuterar vi det all(d med er först. 

 

Sjukdom eller utebliven korttids-vistelse/tillsyn 
• Blir ert barn/ungdom sjukt under vistelsen på Mullvaden, ska han/hon få komma           

hem snarast, bl.a. pga. smi*orisken. 

• Om ert barn/ungdom inte kan komma (ll Mullvaden p.g.a. sjukdom eller annat, 

så vill vi a* ni meddelar oss de*a så fort som möjligt. 

Är det inte någon personal som svarar, kan man lämna e* meddelande på  

telefonsvararen. 

Kostnader: 
Kostnader i samband med kor9ds-vistelse/(llsyn debiteras månadsvis. 

Frågor gällande fakturor ställs (ll ekonomiavd tel: 441 00 vxl 

Kostnader för fritidsresor:  

I möjligaste mån används allmänna kommunika(oner eller färdtjänst i samband  

med ak(viteter. 

När ert barn/ungdom reser med kommunens fordon debiteras en  

differen(erad taxa, beroende på antal passagerare: 

1 passagerare 18.50 kr/mil 

2-flera passagerare 29.00 kr/mil (delat på antalet passagerare) 

Barn och ungdomar: 

Frukost   9 kr 

Lunch              23 kr 

Kvällsmat  17 kr 

Mellanmål                  10 kr 

Hel dag  49 kr 

Personer med ak(vitetsersä*ning: 

Frukost  21 kr 

Lunch               50 kr 

Kvällsmat  21 kr 

Mellanmål  10 kr  

Tider för måltiderna: 

Frukost serveras 07.00-08.30 

Lunch serveras 12.00–13.00 

Kvällsmat serveras 18.00–19.00 


