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1. Beskrivning av verksamheten  
 

Fritidshemmen på Parkskolan består av; Lergöken och Bikupans fritidshem för åldersgruppen 

6 – 8 år och Sjöboden är fritidshem för eleverna 9 – 12 år. Lergökens fritidshem är 

”morgonfritids” från kl. 6.15 – 7.45 och Bikupans fritidshem stänger för alla 

fritidsavdelningar och har sen eftermiddagsverksamhet från kl. 16.30 – 18.30. 

Personalgruppen består av förskollärare och fritidspedagoger. 
 
 
Grundfakta Fritidshem 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 1 sep 1 apr 1 sep 1 apr 1 sep 1 apr 

Antal barn inskrivna på fritidshemmet 100 89 97 84 101 90 

Andelen barn med annat modersmål än svenska 12 10 15 18 19 22 

Antal avdelningar 3 3  

Antal barn i genomsnitt per avdelning 32 30 33   

Antal årsarbetare 5,6 5,0 5,15 

Andel personal m. ped. högskoleutbildning (%) 69% 54% 0,67 

 

 Det som angivits i tabellen är antalet inskrivna barn på varje avdelning. Det kan på en del 
avdelningar vara stora skillnader mellan antalet inskrivna och faktiskt närvarande.  Ett 
viktigt utvecklingsområde för kommunen är att på de uppföljningar som görs månadsvis 
angående närvaro på våra fritidshem skulle det vara önskvärt med en notering om antal 
inskrivna samt ett snitt för månaden på antal närvarande barn på respektive avdelning. 
Hur många barn som äter frukost respektive mellanmål på varje avdelning skulle även det 
vara en viktig information för verksamhetens utveckling.  
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport 2015-16 
Personalens förbättringsåtgärder under läsåret 2016-17 

 

Normer och värden 

Konflikter och meningsskiljaktigheter när många individer skall husera och samsas med 

varandra på en avgränsad yta är ofrånkomligt. Men vi strävar alltid efter att minimera 

handgemäng och att få barnen att använda ett vårdat språk. Det är något som vi skall föregå 

som goda exempel på i barnens vardag och genom att var goda förebilder för barnen så lär vi 

dem alternativa strategier att ta till. Detta ger gruppen en grundharmoni och trygghet som 

lägger grunden för fortsatt främjande arbete mot diskrimineringar och kränkningar.  

 

Kunskaper 

Med växande barngrupper och större andel barn med särskilda behov så har vi behövt 

vidareutveckla vårt planeringsarbete och vårt interna samarbete för att bättre möta upp dessa 

förändrade förutsättningar. Hur vi ska ta del av pedagogiska planeringar samt åtgärdsprogram 

har vi inte upparbetat några bra rutiner för. Vi har heller inte bra rutiner för att kunna vara 

delaktiga i arbetet med elevernas extra anpassningar och särskilt stöd. 

 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

Vi har jobbat aktivt med att vägleda barnen i hur de kan lösa konflikter och ser att många barn 

blivit duktigare på att hantera sådana situationer utan att ta hjälp av oss pedagoger. 

 

Skola och hem 

Vi har utvecklat våra kontaktytor för att kunna samarbeta och nå vårdnadshavare effektivare. 

Bland annat så har vi introducerat möjligheten för föräldrar att kunna ta del av information 

digitalt via mail och e-post. För vårdnadshavarna har vi förbättrat möjligheterna att lämna in 

barnens scheman via en PDF som de kan hämta på kommunens hemsidan. Förbättrar avsevärt 

administrationen kring detta och alla lappar som försvinner på vägen mellan fritids och 

hemmet. 

 

Övergång och samverkan 

Vi har två åldersblandade grupper på fritidshemmet för de yngre eleverna, F – åk 2. 

Personalen har mentorsbarn, vilket innebär att de har ett huvudansvar för kontakten med 

vårdnadshavare och i kontakten gentemot skolan.  

 

Skola och omvärlden 

Vi har bjudit en föreningar från närområdet till vår verksamhet, främst då idrottsföreningar i 

samband med våra kommungemensamma aktivitetsdagar.  
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3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 2016-17 

Planeringsmöten 

Vi har under året haft planeringstid varje fredag för all personal som har sitt huvuduppdrag på 

fritids.  

 

Inskolning 

Under vårterminen har vi haft inskolning på Sjöboden för elever från årskurs 2.  

 

VI-dagar 

En gång i månaden har Parkskolans fritidshem en eftermiddag med gemensamma aktiviteter. 

Aktiviteterna kan vara lekar, samarbetsövningar, massage eller byggande och konstruktion. 

Syftet är att stärka gemenskapen mellan fritidshemmen och öka tryggheten. Det är också en 

träning i samarbete och i ansvar för de äldre barnen som hjälper de yngre.  

 

Samarbetsdagar 

Två dagar i veckan har Bikupan och Lergöken samarbetsdagar där barnen i årskurs 1-2 gör 

utflykter i närområdet eller har idrottsaktiviteter. Eleverna lär känna olika platser i sin 

närmiljö, tränar trafikkunskap, leka i olika miljöer, tränar inflytande och ansvar för aktiviteter 

och får mycket rörelse och motion.  
 

Utvecklingsprojekt  

Fritidshemspedagogik RUC  

En pedagog har under läsåret avslutat RUC utbildning. En föreläsningsserie som belyser olika 

teman inom fritidshemmet. Två pedagoger har under läsåret börjat på RUC utbildning som 

kommer fortsätta under kommande läsår.  

 

Kommunikation föräldrar 

Vi har under året startat upp ett arbete att använda e-post mer i kontakten med 

vårdnadshavare. Syftet är att förenkla för föräldrar att skicka in scheman samt att vi lättare ska 

nå ut med information till alla vårdnadshavare.  Detta är ett arbete som fortsätter under nästa 

läsår.  

 

Ny läroplan 

Vi har under året påbörjat implementeringen av den nya läroplanen. Under två möten för 

personal i kommunen har läroplanen diskuterats och en övningsuppgift genomförts.  
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4. Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Systematiskt kvalitetsarbete på Parkskolan F – åk 6, skola/fritidshem samt särskolans 

verksamheter 

 

Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat till de olika 

delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resultat. Utifrån analyserna av 

de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna förbättringsområden. 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete, som sker inom de pedagogiska 

verksamheterna och ha eleven i fokus. 

 

Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur 

verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs 

arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuerliga uppföljningen. Vid slutet 

av läsåret analyseras resultaten och verksamheternas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. 

Verksamheternas kvalitetsrapporter redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens 

hemsida. Kvalitetsrapporterna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan. 

 

För att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet måste fokus ligga på mål, resultat, 

analys och förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, prioriterat i arbetslagens 

arbete. Det är därför viktigt att varje verksamhet skapar sina egna rutiner utifrån fastställd 

kvalitetsplan. 
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5. Normer och värden 
 

 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling 
 

 

 
Disciplinära åtgärder 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utvisning ur undervisningslokal          

Kvarsittning          

Utredning          

Skriftlig varning          

Tillfällig omplacering          

Tillfällig placering vid annan 
skolenhet 

         

Omhändertagande av föremål          

 
Disciplinära åtgärder: 
 
Några disciplinära åtgärder inom fritidshemmen finns inte att rapportera. 
 
Åtgärder mot kränkande behandling     

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal åtgärder mot  
kränkande behandling 

F P To F P To F P To 

Fritidshem      4  7 7 

 
Kränkande behandling 
 

Likabehandlingsteamet på skolan är väl sammansatt av de olika yrkesgrupper som är 

verksamma på skolan och i teamet ingår bl.a. fritidspedagog och förskollärare. Dessa är båda 

verksamma under den tid som fritidshemmets verksamhet är aktiv. Under läsåret så har 7 

ärenden anmälts till likabehandlingsteamet där förseelserna skett under fritidstiden. I dessa 

fall figurerar endast pojkar i såväl mottagare av kränkningen såsom utsättare av kränkningen. 

 

I samtliga ärenden så har teamet och ansvarig utredare skyndsamt utrett dessa, fört samtal 

med berörda parter och sett till att vårdnadshavare underrättats. Fyra av fallen bedömdes som 

kränkningar medan de övriga tre bedömdes som konflikter eleverna emellan och inte som en 

kränkning.   

 
ENHETENS MÅL 

- Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens 
krav 

- Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättningar inte ska möte 
hinder i vår verksamhet. 
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Hur når vi målen: 
 

- All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans 

värdegrund. 

  

- Vi presenterar likabehandlingsplanen för personal, elev och vårdnadshavare. 

 

- Anmälan om kränkande behandling skrivs och följs upp i ett digitalt 

uppföljningsverktyg. 

 

- Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

 

- Öka elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet i det främjande och förebyggande 

likabehandlingsarbetet. 

 

- Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2 ggr/läsår där skolornas samordnare 

samt rektorer deltar. 

 

- Vid personals frånvaro täcker den ordinarie personalen upp så långt som möjligt, 

så inte vikarier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

 

- Noggrann förberedelse i all vår verksamhet. Terminsplaneringar för varje 

avdelning ska finnas i vikariepärmen. 

 

- Före APT behandlas likabehandlingsfrågor under ca 30 minuter. 

 

- Kompetensutveckling RePulse, ett verktyg för att ge elever särskilt stöd. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi arbetar aktivt med skolans värdegrund och likabehandlingsarbete i vår vardag. Vi använder 

oss själva som förebilder i vår verksamhet. Att vara vuxna som respekterar alla, använder bra 

språk och vågar sätta gränser. Vi märker att detta gör att barnen har förtroende för oss. De 

söker ofta upp oss vid problem och vågar berätta hur de tänker.  

 

Vi vägleder barnen i vardagssituationer och följer upp svårigheter som visar sig. Vi hjälper 

barnen med redskap om hur man kan lösa konflikter och samarbeta. Vi pratar regelbundet om 

bemötande, hur man är en bra kamrat samt om vårdat språk. Det är ett arbete som genomsyrar 

alla aktiviteter vi gör. Vi har under vårterminen jobbat extra mycket med hur man säger ifrån 

när man inte vill. Detta är ett samarbete med förskoleklassen. Vi har sett att flera barn 

använder sig av detta verktyg och att alla vet vad det betyder. Det har blivit ett tydligt verktyg 

för barnen.  

 

Vi ser framgång i vårt arbete. Barnens sociala kompetens ökar och vi ser att de får mer 

verktyg att använda vid konfliktlösning och i sin lek. Vi skulle dock behöva större samarbete 

med skola för att få en bättre helhetsbild kring vissa barn. Arbetet skulle också kunna bli mer 

verksamt om vi hade gemensamt förhållningssätt till barnens svårigheter. Vi skulle behöva 

handledning från specialpedagog i vissa fall för att få hjälp med förhållningssätt när vi inte har 

tillräcklig kompetens. Det är inte alltid vi kan följa upp och samtala med barnen på det sätt 
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som skulle behövas. Ofta finns inte utrymme personalmässigt att i lugn och ro samtala med 

barn om värdegrundsfrågor eller likabehandlingsfrågor. Då kan bara de akuta situationerna 

lösas utan att barnen får lära sig verktyg att själva hantera liknande situationer.  

 

Sjöboden har haft problem med språk och dålig attityd bland många barn. Många olösta 

kamratproblem kommer med från skolan till fritids. Det är svårt för fritidspersonalen att 

arbeta med dessa eftersom de sker utanför vår verksamhet och inte har information om vad 

som hänt.  

 

Vi har jobbat med RePulse med ett barn och har under våren startat upp med ett barn till. Här 

har vi inte hunnit se resultat än.  

 

Vi planerar alltid noggrant för hur alla barn ska kunna inkluderas i vårt arbete. Vi gör 

anpassningar och är flexibla för att alla ska ha förutsättningar att delta. Vi samtalar och 

reflekterar över vårt förhållningssätt för att vårt arbetssätt ska vara så inkluderande som 

möjligt.  

 

Vi samtalar mycket i personalgruppen om hur barnen har det med kamratrelationer. Vi är 

aktiva i att hjälpa barn in i gemenskapen. Vi gör detta genom att styra vilka grupper barnen 

finns med i. T.ex. var de sitter vid mellanmålet eller vem de går bredvid på utflykten. Ibland 

tar vi också med hjälp av föräldrar. Vi har sett att vi lyckats hjälpa barn att bredda sina 

kamratkontakter vid ett flertal tillfällen. Vi kan se att barn med annat modermål har svårare att 

komma in i gemenskapen. Vi tror att detta beror på kommunikationssvårigheter med andra 

barn.  

 

Reglerna som gäller på fritids har bestämts tillsammans med barnen. 

 

Barnen i årskurs ett och två tränar sig också i att leda idrottsaktiviteter. Vi ser att de är trygga i 

att stå inför varandra och berätta. Vi kan se att de under året växt med uppgiften och att innan 

året är slut har alla känt så stor tillit i gruppen att de vågat prova.   

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Vi kan bli bättre på att tillfälligt flytta personal mellan avdelningarna för att jämna ut 

resurserna när det är högt tryck på ett ställe.  

 

Bli bättre på att ta hjälp av specialpedagog vid behov. Att ha en kontinuerlig dialog kring 

vissa barn.  

 

Vi önskar att personal i skolan dagligen gör en överlämning om det uppstått konflikter eller 

andra svårigheter. Kring vissa elever behövs en överlämning varje dag för att veta hur dagen 

varit. Att samtal finns mellan pedagoger i skolan och fritidshem om hur vi ska förhålla oss till 

barns svårigheter.  

 

Att vi får ett mer medvetet förhållningssätt till barn som inte pratar svenska flytande. Hur vi 

ska hjälpa dem att lättare få kompisar.   
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6. Kunskaper 
 

 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utformade, nyfikenhet 
och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.  
 

 
 

ENHETENS MÅL 
 

- Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 
- Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 
- Kan använda och ta del av mång olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans samt utvecklat kännedom om samhällets tjänster. 
 
Hur når vi målen: 
 

- Vi arbetar med frågan ”varför” i fokus. 

 

- Fritidshemspedagogiken ska knyta an till lärande och utveckling. 

 

- Delaktiga i skolans pedagogiska planeringar för att utveckla och vara ett 

kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling. Undervisande lärare delger 

fritidshemmen aktuella pedagogiska planeringar. 

 

- Fritidshemmet ska vara delaktiga i upprättandet och utformningen av extra 

anpassningar och särskilt stöd enligt rutinpärmens riktlinjer. 
 

- Utomhuspedagogik ska stimulera till lust och lärande. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Fritidshem och skola behöver utveckla sitt samarbete om elevernas kunskapsutveckling. Vi 

tar inte del i skolans pedagogiska planeringar eller är delaktiga i utformandet av extra 

anpassningar och särskilt stöd.  

Vi deltar sällan på elevkonferenser och utvecklingssamtal. Vi behöver kontaktytor med skolan 

för att kunna samarbeta kring barnen både socialt och kunskapsmässigt. 

 

Inför läsåret gjordes en planering där fritidshemmens gemensamma aktiviteter planerades. 

Fritidshemmen gjorde också varsin planering vilka aktiviteter som ska vara återkommande 

varje vecka. Då tiden varit knapp har inte syftet med aktiviteterna diskuterats i arbetslaget i 

särskilt stor utsträckning. Stor del av fritidshemmens arbete finns i elevstyrda aktiviteter 

såsom lek, spel, skapande och samtal vid samlingar eller spontana samtal. Diskussioner i 

arbetslaget om hur vi ska förhålla oss och ta tillvara dessa tillfällen och göra de så kvalitativa 

som möjligt saknas.  

 

Personal utan pedagogisk utbildning är inte alltid insatta i styrdokumenten och hur vi planerar 

utifrån dessa. På Sjöboden är många pedagoger inne i verksamheten enstaka dagar. Vi 
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upplever svårigheter med kontinuitet när personal är inne kort tid och det är också svårt att ta 

ansvar för att genomföra en aktivitet när man inte varit med vid planeringen. 

 

Vårt arbete med musik, drama och dans är mycket begränsat. Vi har inga lokaler eller 

lättillgängligt material som lockar barnen till dessa aktiviteter.  
 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Att tjänstgöringstimmarna på fritids fördelas om så inte ett stort antal pedagoger jobbar ett 

fåtal timmar var.  

 

Att innan läsåret göra en årsplanering där de återkommande aktiviteternas syfte och mål är 

tydligt. Att vi inför nytt läsår diskuterar vårt förhållningssätt och hur vi kan använda oss av 

vardagliga oplanerade aktiviteter som pedagogiska verktyg.  

 

Att det på stängningsdagar inför nytt läsår finns tillräcklig tid för att planera verksamheten.  

 

Att fredagsmötena utökas till tre timmar (kl. 9-12) så att tid finns att diskutera syftet med 

aktiviteterna utifrån läroplanen samt att utvärdera i en månadsrapport.  

 

Att kontinuerliga samtal om förhållningssätt till vardagliga situationer och omvårdnad lyfts.  

 

Att all personal som arbetar på fritids finns med vid planering, särskilt inför lov.  

 

Att all ny personal, särskilt de utan pedagogisk utbildning, får en introduktion i 

fritidshemspedagogik och styrdokument.  

 

Att en mentor utses om ansvarar för introduktion av ny personal. 

 

Att vi inreder ett rum med en scen, musikspelare och rekvisita som lockar barn till drama, 

dans och musik.  
 

Att vi aktivt söker ta del av pedagogiska planeringar och att mer planeringstid avsätts av för 

detta.  

 

Att ta del av skolans pedagogiska planeringar och diskutera med lärarna när de ska finnas 

tillgängliga för att fritids ska kunna få med dessa i sin planering.   

 

Att fritids alltid bjuds in till elevkonferenser, överlämningar, klasskonferenser och 

utvecklingssamtal när det gäller gemensamma elever och behov finns. 

 
 
  



 12 

7. Elevernas ansvar och inflytande  
 

 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta 
alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 
ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter 
deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska 
behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 
 

 

ENHETENS MÅL 
- Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

- Öka elevernas möjlighet till inflytande över verksamhetens utformning utifrån stigande 

ålder och mognad. 

 

Hur når vi målen: 

- Vi hjälper till att vägleda i en konflikt, men försöker få eleverna att själva lösa den 

genom att ge dem verktyg att förebygga konflikter. 

 

- Eleverna får vara med och påverka verksamheten genom demokratiska val, rösta på 

lekar med mera. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Stor del av tiden på fritids är fri lek där barnen kan välja vad de vill göra. Ofta kan de också 

välja om de vill vara inne eller ute. Ofta har vi många barn i behov av särskilt stöd i vår 

verksamhet. Detta begränsar ofta barnens möjligheter att välja då vi måste styra aktiviteterna 

för att få verksamheten av fungera på den bemanning vi har. När vi leker i idrottshallen får 

barnen vara med och önska lek. Eleverna är inte så ofta med och påverkar vår planerade 

verksamhet. De är ofta med och utvärderar aktiviteter. Deras upplevelser och åsikter ligger 

sedan till grund för fortsatt planering.  

 

Vi vägleder eleverna vid lösning av konflikter när vi har möjlighet. Ibland finns inte 

personalutrymme att i lugn och ro vägleda barnen vid konflikter och ge dem verktyg att jobba 

med konflikter själva. Pedagogen behövs på annat ställe i gruppen och måste därför ingripa på 

ett snabbt sätt där tid för samtal ofta inte finns. Vi ser att många av barnen klarar att lösa 

enklare konflikter. I många fall måste vi dock ingripa för att hindra våld eller att se till att alla 

kommer till tals. Vi skulle i vissa fall behöva bättre samarbete med skolan för att kunna ha en 

röd tråd i arbetet med konflikthantering. I vissa fall skulle vi behöva handledning av 

specialpedagog för att bättre förstå hur vi kan hjälpa eleven att inte hamna så ofta i konflikter  

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Att bemanningen är större i grupper med stora sociala behov.  

 

Att barnens önskemål i större utsträckning ligger som grund för planering av aktiviteter och 

teman.  

 

Bättre samarbete med skola och specialpedagog om barnens sociala kompetenser såsom 

konflikthantering.  
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8. Skola och hem 
 

 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 
bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande 
 

 
 
Klagomål 

 
 
 
 
 

Klagomål 
Några formella klagomål genom kommunens klagomålshantering har inte inkommit under året. 
De problem och synpunkter som uppstått under året har vi löst på respektive avdelning. Den 
kontinuerliga kontakten och bemöttandet från skolans personal gentemot vårdnadshavare och 
elever är mycket viktig. 
 

ENHETENS MÅL 
 

- Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlighet att 
påverka verksamheten för sina barn. 

- Ge föräldrar god information om kunskapsutveckling och social utveckling 
 
Hur når vi målen: 
 

- Vi bjuder in till verksamheten så kallad Drop-in. 

 

- Vi samverkar med föräldrar genom olika kontaktvägar. 

 

- Skapa ett rum på edWise för fritidshemmet. 

 

- Vi tar emot idéer och synpunkter med öppna sinnen och i möjligaste mån försöker vi 

genomföra dessa. 

 
- Vi ska delta på alla föräldramöten i klasser, som har elever inskrivna på fritids. 

 

- Tydlig information om våra styrdokument och syftet med våra styrdokument. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Drop-in fika når många föräldrar i de yngre åldrarna. Bland de äldre är det få vårdnadshavare 

som deltar. Det är också svårt att nå en del föräldrar som har annat modermål än svenska. 

  

Vi lämnar ut månadsbrev till föräldrarna där vi också beskriver syftet med våra aktiviteter.  

Antal 
klagomål 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 Ht Vt To Ht Vt To Ht Vt To 

Fritidshem 0 0 0  1 1 0 0 0 
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Vid hämtning och lämning samtalar vi med föräldrarna om deras barns utveckling. Vid behov 

ringer vi föräldrar.  

Vi har inte ett rum på Edwise för många föräldrar upplever det som svårt att använda. Vi är i 

stället på väg att börja skicka information med e-post till vårdnadshavare. De ska också kunna 

maila in schema för sina barn. Detta tror vi kommer underlätta för föräldrar men också 

minska det administrativa arbetet.    

Vi har upptäckt att många föräldrar saknar viktig information om fritids, till exempel att man 

inte har rätt till fritidsplats vid föräldraledighet eller att det är uppsägningstid.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Att vi översätter mer av den information vi ger ut till vårdnadshavarnas språk.  

 

Se över vilken information nya vårdnadshavare får. Sammanställa en välkomstfolder som 

översätts till flera språk.  
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9. Övergång och samverkan 
 

 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika 
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 
lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett företroendefullt 
samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter 
till samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive 
varsamhet. 
 

 
 

ENHETENS MÅL 

- Stärka övergång mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola 
- Utveckla samverkansformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem 

 
Hur når vi målen: 
 

- Personalen i fritidshem har mentorsbarn 

 

- På lov har fritidshemmen gemensam verksamhet och gemensamt lovschema upprättas 

för verksamheten. 

 

- Vi ska delta vid överlämningar på våren till blivande klasslärare. 

 

- Fritidspersonal är med på klasskonferenser samt deltar i utvecklingssamtal eller 

elevmöten vid behov. 

 

- Rastaktiviteter 

 

- Vidareutveckla det interna samarbetet mellan fritidsavdelningarna för att ytterligare 

stärka strukturen i verksamheten, 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

För att ge eleverna i årskurs två en bra inskolning inför nästa läsår och skapa större trygghet 

började vi under våren skola in elever på Sjöbodens fritidshem. Vår upplevelse är att barnen 

känner sig trygga inför övergången. 

 

Vi har inte deltagit vid överlämningar till blivande klasslärare i årskurs ett då vi av 

bemanningsskäl inte kunnat delta.   

 

Vårt samarbete med skolan är väldigt begränsat, som vi belyst tidigare i vår rapport. Det finns 

få naturliga kontaktytor eller möten där personal från båda verksamheterna finns med. Vi var 

delaktiga på höstens klasskonferenser men inte på vårterminens.  Fritidshemmen behöver vara 

med på nämnda möten för att kunna komplettera skolan i deras arbete och för att kunna få en 

kontinuitet i arbetet över hela dagen. Fritidshemmens kunskap om elevernas situation och 

utveckling går också förlorad i elevhälsoarbetet.  
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Vi är med på föräldramöten på åk f-3 och upplever detta som ett bra sätt att sprida information 

och få ett samtal med föräldrar. I de äldre årskurserna är det få barn som är inskrivna på fritids 

och det blir därför inte särskilt effektivt.  

 

Fritidshemmen hjälps åt med aktiviteter och schema på loven. Detta är positivt då personal 

kan användas på ett effektivare sätt. Dock upplever vi att det kan vara svårt för personal som 

jobbar på loven att ansvara för och genomföra planerade aktiviteter då de inte deltagit i 

planeringen.  

 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Att fritids bjuds in till utvecklingssamtal, särskilda överlämningar, klasskonferenser, 

elevkonferenser och andra samverkansmöten kring elever. Att det är tydligt hur bemanningen 

ska lösas vid sådana tillfällen.  

 

Att fritids får överlämning från klasslärare varje dag då vi får information om det varit någon 

särskild händelse.  

 

Att all personal som ska arbeta på fritids under lov är med på ett planeringsmöte (fredagar). 
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10.Skola och omvärlden 
 

 
Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan 
med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 
 

 

 

 
 
ENHETENS MÅL 

- Samverka med skolan i implementeringen av planen för studie- och 
yrkesvägledning 

 

Hur når vi målen: 

 

- Delaktiga i skolans pedagogiska planeringar för att utveckla och vara ett 

kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling. Undervisande lärare delger 

fritidshemmen aktuella pedagogiska planeringar. 

 

- Bjuda in föreningar och kulturaktörer från närområdet. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS  

Fritids har inte varit delaktiga i skolans pedagogiska planeringar och inte heller tagit del av 

dessa.  

Vi har bjudit in föreningar till fritidshemmen. Främst har vi bjudit in olika idrottsföreningar.  

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Bjuda in kulturföreningar och friluftsföreningar för en större bredd.  

Bättre kontaktytor mellan fritidshem och skola för att kunna samtala om pedagogiska 

planeringar och hur fritids kan vara ett kompensatoriskt stöd till skolan.  

Skapa fler kontaktytor mellan skola och fritids samt gemensam planeringstid då samplanering 

kan göras.  
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11. Rektorsslutord 
 

Inför detta läsår reviderades vår läroplan och förtydligar fritidshemmets syfte med 

undervisningen och anger vilket centralt innehåll som ingår i fritidshemmets undervisning. 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skola i genomförande och 

uppfyllande av läroplanens mål. Undervisningen ska syfta till att stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Vi ska därför sträva efter 

att lärarna i fritidshemmen har en förtroendefull samverkan med förskoleklassen och skolan 

samt har kännedom om alla delar i läroplanen, vilket kan bidra till att eleverna ges en 

kontinuitet i undervisningen. 

 

Implementering av den reviderade läroplanen har pågått under året. Planeringstid har använts 

och två gånger per termin träffas kommunen alla fritidshem på gemensam 

kompetensutvecklingstid för att nå en likvärdig utbildning vid kommunens fritidshem. Viktigt 

av att ställa sig frågan ”varför” när fritidshemmen planerar sin verksamhet, så man både inför 

sig själv och våra brukare har ett tydligt syfte med aktiviteterna vi genomför. 

  

Ambitionen att ta del av skolans pedagogiska planeringar för att uppnå en röd tråd i 

verksamheterna, har inte uppfyllts.  Här finns mer att göra vilket pedagogerna lyft som ett 

fortsatt förbättringsområde inför kommande läsår. Att påvisa resultat för fritidshemmets del 

vad gäller elevernas utveckling och lärande är svårt då kunskapsresultaten mäts inom skolans 

verksamhet. Vi har inte några metoder, som gör det möjligt att utläsa vilken inverkan 

fritidshemmens insatser har för enskilda elevers möjlighet att nå kunskapskraven. Däremot ser 

vi att fritidshemmens ökade delaktighet i elevhälsoarbetet gör att samsynen runt elever i 

behov av särskilt stöd ökat på skolan. Fritidshemmen känner sig inte delaktiga i 

elevhälsoarbetet och det finns brister vad gäller delaktighet av extra anpassningar och särskilt 

stöd där vi måste fortsätta vårt utvecklingsarbete på skolan. I den pedagogiska kartläggningen 

måste elevens verksamhet inom fritidshemmet få en större betydelse för att relevant kunna 

tillvaratas i analysen över vilket stöd eleven är i behov av både på fritidshemmet och i skolan. 

Om en elev har behov av särskilt stöd i undervisningssituationen, så måste det också framgå i 

åtgärdsprogram hur stödet ska se ut på fritidshemmet och om det finns samma behov där. 

 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet måste stärkas på fritidshemmen. 

Månadsuppföljningarna har blivit bortprioriterade av planeringsarbete. Det är svårt att få en 

kvalitativt bra verksamhet om vi inte följer upp de insatser vi gör och samtidigt analyserar om 

de för oss fram till det mål vi satt upp. I  kommande läsårs arbetsplan, som upprättas utifrån 

årets kvalitetsrapport, kommer ”systematiskt kvalitetsarbete” att vara ett prioriterat område.  

 

Fritidshemmets ansvar för rastaktiviteterna på skolan är fortsatt en framgångsfaktor. 

Rastaktiviteterna pågår under lunchrasten med pedagoger från fritidshemmen. Det påverkar 

även de övriga rasterna på skolan då aktiviteterna genomsyrar hela skoldagen för eleverna. De 

får förslag och möjligheter till aktiviteter som minskar risken för utanförskap och ger en 

meningsfull rastverksamhet. Rastverksamheten är en viktig del för elever i behov av särskilt 

stöd. Har man som elev behov av struktur och framförhållning, så är det viktigt att det finns 

med i kartläggningen för eventuellt behov av insats på rasten. 
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12. Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/18 
 

Personalens förbättringsområden 
 
Normer och värden 

Vi kan bli bättre på att tillfälligt flytta personal mellan avdelningarna för att jämna ut 

resurserna när det är högt tryck på ett ställe.  

 

Bli bättre på att ta hjälp av specialpedagog vid behov. Att ha en kontinuerlig dialog kring 

vissa barn.  

 

Vi önskar att personal i skolan dagligen gör en överlämning om det uppstått konflikter eller 

andra svårigheter. Kring vissa elever behövs en överlämning varje dag för att veta hur dagen 

varit. Att samtal finns mellan pedagoger i skolan och fritidshem om hur vi ska förhålla oss till 

barns svårigheter.  

 

Att vi får ett mer medvetet förhållningssätt till barn som inte pratar svenska flytande. Hur vi 

ska hjälpa dem att lättare få kompisar.  
 
Kunskaper 

Att tjänstgöringstimmarna på fritids fördelas om så inte ett stort antal pedagoger jobbar ett 

fåtal timmar var.  

 

Att innan läsåret göra en årsplanering där de återkommande aktiviteternas syfte och mål är 

tydligt. Att vi inför nytt läsår diskuterar vårt förhållningssätt och hur vi kan använda oss av 

vardagliga oplanerade aktiviteter som pedagogiska verktyg.  

 

Att det på stängningsdagar inför nytt läsår finns tillräcklig tid för att planera verksamheten.  

 

Att fredagsmötena utökas till tre timmar (kl. 9-12) så att tid finns att diskutera syftet med 

aktiviteterna utifrån läroplanen samt att utvärdera i en månadsrapport.  

 

Att kontinuerliga samtal om förhållningssätt till vardagliga situationer och omvårdnad lyfts.  

 

Att all personal som arbetar på fritids finns med vid planering, särskilt inför lov.  

 

Att all ny personal, särskilt de utan pedagogisk utbildning, får en introduktion i 

fritidshemspedagogik och styrdokument.  

 

Att en mentor utses om ansvarar för introduktion av ny personal. 
 

Att vi inreder ett rum med en scen, musikspelare och rekvisita som lockar barn till drama, 

dans och musik.  
 

Att vi aktivt söker ta del av pedagogiska planeringar och att mer planeringstid avsätts av för 

detta.  

 

Att pedagogiska planeringar finns tillgängliga minst en månad innan arbetet startar så fritids 

hinner med sin planering.  
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Att fritids alltid bjuds in till EHT, överlämningar, klasskonferenser och utvecklingssamtal. 
 
Elevernas ansvar och inflytande 

Att bemanningen är större i grupper med stora sociala behov.  

 

Att barnens önskemål i större utsträckning ligger som grund för planering av aktiviteter och 

teman.  

 

Bättre samarbete med skola och specialpedagog om barnens sociala kompetenser såsom 

konflikthantering.  
 
Skola och hem 

Att vi översätter mer av den information vi ger ut till vårdnadshavarnas språk.  

 

Se över vilken information nya vårdnadshavare får. Sammanställa en välkomstfolder som 

översätts till flera språk.  
 
Övergång och samverkan 

Att fritids bjuds in till utvecklingssamtal, särskilda överlämningar, klasskonferenser, EHT och 

andra samverkansmöten kring elever. Att det är tydligt hur bemanningen ska lösas vid sådana 

tillfällen.  

 

Att fritids får överlämning från klasslärare varje dag då vi får information om det varit någon 

särskild händelse.  

 

Att all personal som ska arbeta på fritids under lov är med på ett planeringsmöte (fredagar). 

 
Skola och omvärlden 

Bjuda in kulturföreningar och friluftsföreningar för en större bredd.  

 

Bättre kontaktytor mellan fritidshem och skola för att kunna samtala om pedagogiska 

planeringar och hur fritids kan vara ett kompensatoriskt stöd till skolan.  

 

Skapa fler kontaktytor mellan skola och fritids samt gemensam planeringstid då samplanering 

kan göras.  
 
 

Rektors förbättringsområden 
 

 Systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt från verksamhetens arbetsplan 

 Lagledaren för fritidshem deltar på EHT/vecka för genomgång av planerade möten.  Ett 
led i att stärka elevhälsans arbete med fritidshemmets för elever i behov av särskilt stöd. 

 Intensifiera arbetet mellan skola / fritidshem i arbetet med pedagogiska planeringar samt 
för elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. 

 Metoder för att redovisa resultat avseende elevernas utveckling och lärande. 


