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1. Beskrivning av verksamheten  
 

Strömtorpsskolan är en F-6 skola med cirka 200 elever. På skolan finns tre 

fritidshemsavdelningar, två avdelningar för elever i åk F-2 och en fritidsklubb för de äldre 

eleverna i åk 3-6. Pedagoger i fritidshemmen är organiserade i ett arbetslag som träffas 

kontinuerligt varje fredag. Organisationen kännetecknas av en stor flexibilitet där man 

samarbetar över avdelningar. 

 
 
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 122 119 143 128 132 114 

varav barn med annat modersmål än svenska 14 14 22 20 20 16 

Antal avdelningar 3 3 3 

Antal barn i genomsnitt per avdelning 40 45 40 

Antal årsarbetare 6,0 6,0 from 
jan -16 6,4 

?? 

Andel personal m. ped. högskoleutbildning (%) 55 55 55 
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2015  

Läsårets förbättringsåtgärder 

Inför detta läsår var våra förbättringsåtgärder att starta direkt med likabehandlingsplanen för 

att eleverna skulle förstå att samma åtgärdsstege gäller även på fritids. Detta har gjorts.  

Vi hade fortbildning i de olika uttrycksformerna som en förbättringsåtgärd för att kunna 

utveckla aktivitetsdagarna ytterligare. Detta har inte varit aktuellt på grund av att vi inte hittat 

någon relevant fortbildning i de estetiska ämnena. 

Hajens utemiljö var ett förbättringsområde, den skulle behöva bli mer utmanande för lärande 

och lek. Ett bordtennisbord har placerats utanför avdelningen samt att vi har köpt in mobila 

basketkorgar. För att locka ut eleverna har det varje vecka genomförts en tipspromenad. 

De elever som inte tordes framföra sin åsikt skulle vi försöka fånga upp. Detta har varit lättare 

detta läsår på Delfinen och Pärlan då grupperna har varit lite lugnare, Hajen har inte nått fram 

till det de önskat vad gällande detta. Det har varit svårt att fånga upp alla elevers åsikt då 

gruppen varit stor och många elever har speciella behov. 

En av våra förbättringsåtgärder inför detta läsår var att få vårdnadshavare att förstå vikten att 

lämna in enkäten. 

Detta läsår har det inte lämnats ut någon enkät till föräldrarna, detta skulle ske 

kommungemensamt. 

Samarbetet mellan fritids och skolan skulle förbättras. Fritidspedagogerna som är i klass har 

deltagit i klasskonferenser och vi behov blivit kallade till elevmöten. Till viss del har vi 

delgetts klasslärarens pedagogiska planeringar.  

De styrda rastaktiviteterna har kommit igång när det har utökat med en fritidspedagog till som 

är rastvärd och ansvarar och planerar för rastverksamheten 

. 

Vi ville bjuda in olika föreningar till oss på fritidshemmen. Detta har skett i samverkan med 

de övriga fritidshem i kommunen genom gemensamma aktiviteter där eleverna fått prova på 

nya saker samt få nya kontakter. 

En omorganisation av kommunens fritidsgård har lett till att vi inte längre har tillgång till den 

personal som fyllde upp sin tjänst hos oss. Däremot har en utökning av sysselsättningsgrad på 

fritidshemmen beviljats och verkställts. 
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3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret  

En stor del av grupp och individarbetet är att stärka elevernas förmåga att hantera konflikter, 

förklara regler, bemöta dem positivt och lär sig att lyssna på varandra. 

Delfinen och Pärlan har fått till ett bättre samarbete genom att skapa gemensamma rum, 

aktivitetsdagar och utedagar där även Hajen har slutit upp i mån av möjlighet. 

Alla avdelningar har haft samlingar i mindre grupper där vi har lagt mer vikt vid 

likabehandlingsfrågor. Hajen har arbetat mycket med att få ihop gruppen. 

På fritidshemmens dag hade vi samarbetsövningar indelade i grupper med blandade åldrar. 

Gemensam aktivitetsdag i Stora valla för alla fritidshem i Degerfors kommun. 

Under loven har alla tre avdelningar haft gemensamma aktiviteter så som ”Gladiatorerna” och 

utifrån kompletteringarna för fritids i läroplanen genomförde vi en samarbetsdag. Vi har även 

haft ”Talang” och Melodifestival 

Utvecklingsprojekt  

 

Deltagande i fritidsutvecklingsgruppen. 

 

GKU, kommungemensam kvalitetsutveckling för fritidshem. 

 

Kvalitetsarbete genom att arbeta med vår arbetsplan samt månadsvis skriva månadsrapport. 
 

RUC, utbildning för fritidspedagoger i Fritidshemspedagogik 

Utbildningen ar en föreläsningsserie som belyser olika förutsättningar för 

fritidshemspedagogikens genomförande och knyter an till lärandet hos såväl elever som 

personal. Lärande är ett alltmer viktigt begrepp inom fritidspedagogiken och handlar både om 

fritidspedagogernas professionella utveckling och lärandet och utvecklingen hos de elever 

som deltar i fritidshemsverksamheten. Utifrån de föreläsningar som ges är syftet att ge 

möjlighet att tänka, reflektera och kritiskt diskutera olika aspekter av fritidshemmets uppdrag 

och den undervisning/verksamhet som bedrivs där. 
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4. Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Systematiskt kvalitetsarbete på Strömtorpsskolan F – åk 6, skola/fritidshem. 

 

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. 

 

 

Årets kvalitetsredovisning 

 

Vi har fortsatt att arbeta med varför frågor för att utveckla vår verksamhet Om vi vet varför vi 

planerar arbetet som vi gör, är det också lättare att beskriva hur och om vi når våra mål. 

Varför gör vi det vi gör? 
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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   0   0 0 0 0 

Kvarsittning   0   0  0 0 0 

Utredning   0   0 0 0 0 

Skriftlig varning   0   0 0 0 0 

Tillfällig omplacering   0   0 0 0 0 

Tillfällig placering vid annan 
skolenhet 

  0   0 0 0 0 

Omhändertagande av föremål   0   0 0 0 0 

 
Disciplinära åtgärder: 
 
Orsaker till minskning/ökning: 
 
Förslag på utveckling: 
 
Anmälningar kränkande behandling     

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal anmälningar  
kränkande behandling 

F P To F P To F P To 

Fritidshem  5 5  1 1    

 
Kränkande behandling 
 
 

Orsaker till minskning/ökning: 

Vi behöver utveckla våra rutiner och bli bättre på att skriva kränkningsanmälningar.  

Vi har kontinuerlig föräldrakontakt och löser ofta konflikter direkt när de uppstår. 

Förslag på utveckling: 

Hjälpa varandra i arbetslaget och få hjälp av lärarna för att få tiden att dokumentera. 

 
 

ENHETENS MÅL  

 

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

 

Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättningar inte ska möta hinder i vår 

verksamhet. 
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Hur når vi målen? 

 

Vi jobbar med att bli en god kamrat. Alla elever ska bli sedda och bekräftade varje dag. 

 

Genom att använda ett vårdat språk och ett positivt bemötande gentemot elever och vuxna. 

 

Regler på skolan gäller alla, vuxna och elever. 

 

Samtycke från vårdnadshavare ska inhämtas om att få ge information angående elever som är 

viktig för elevens välbefinnande. 

 

Informationen ska ges till all personal samt finnas tillgänglig för vikarier i verksamheten. 

 

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

vikarier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

 

Noggrann förberedelse i all vå verksamhet. Terminsplaneringar ska finnas i vikariepärmen. 

 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor under ca 15-30 min. 

 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Vad har vi gjort? 

I det dagliga arbetet med eleverna görs ostrukturerade observationer, samtal(spontana och 

planerade) och det pågår ett ständigt arbete med att bygga relationer till eleverna så att de 

känner sig trygga med oss pedagoger och de andra eleverna. 

I Ruc-utbildningen har tyngdpunkten varit arbete med normer och värden vilket har bidragit 

till att vi har utmanat oss i vårt arbete och tankar. 

Delfinen och Pärlan har lyckats att uppnå den trygghetskänsla som vi eftersträvade genom att 

vi startade upp terminen med att vara tydliga för eleverna vilken avdelning de tillhörde och 

inte blandade oss för mycket i början. Det gjorde även sitt till att vi i stor utsträckning åt 

mellanmålet på avdelningarna så att avbrott i leken minimerades och eleverna inte behövde gå 

till matsalen där det kan vara hög volym och många barn. Pärlan har inte haft lokaler att tillgå 

för att dela upp gruppen.  

Samarbetet mellan Delfinen och Pärlan har fungerat mycket bra. Vi försöker att dela upp 

eleverna i mindre grupper och stationer fyra dagar i veckan.  

 

 Efter en orolig start på Hajen där nya elevkonstellationer skulle formas har det blivit något 

lugnare under läsåret. Hajen började under vårterminen med en storsamling en dag i veckan 

där man jobbar med likabehandlingsfrågor. Några dagar i veckan har eleverna på Hajen delats 

in i mindre grupper, detta för att skapa ett större lugn bland eleverna. 

Kompisblommor har arbetats fram, och detta görs i mindre samlingar. Alla avdelningar har 

genomfört en trygghetskarta med eleverna.  

 Vi fortsätter med individarbetet med att stärka elevernas förmåga att hantera konflikter, 

förklara regler, bemöta dem positivt och lära sig att lyssna på varandra. 

Det är svårt att utvärdera och ”sätta ord” på det sociala arbete som hela tiden fortgår på fritids 
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Varför? 

 Pärlans lokaler är upptagna av annan verksamhet. Med mindre grupper skapar vi ett lugnare 

klimat och ger möjlighet till fler kompisrelationer. 

Trygghetskartan genomfördes med eleverna för att få fram var de kände sig otrygga på 

fritidshemmen, detta på uppdrag av likabehandlingsteamet. 

 Kompisblommorna är ett sätt att framhålla elevernas positiva förmågor utifrån deras 

kompisars synsätt. 

 

Vad har vi lärt oss? 

Vi har fått en vikänsla mellan avdelningarna Delfinen och Pärlan. 

Med hjälp av trygghetskartan har vi åtgärdat de otrygghetsfaktorer som framkom. 

 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Inför nästa terminsstart börja direkt med likabehandlingsplanen så att eleverna förstår att det 

är samma åtgärdsstege som gäller på fritids.  
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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 många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama 

och dans samt har 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 upprättande av utformning av extra anpassningar och 

särskilt stöd enligt rutinpärmens riktlinjer. 

 

Utomhuspedagogik ska stimulera till lust och lärande. 

 

Vi arbetar med rebusar, gemensamma aktiviteter där alla kan delta och tema där eleverna får 

välja aktivitet. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Vad har vi gjort? 

Vi har fortsatt med våra gemensamma aktiviteter och teman där eleverna får välja aktivitet. 

Utedagar, fritidsgympa, aktivitetsdagar, och tipspromenad har fortlöpt kontinuerligt. 
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Varför? 

Våra aktiviteter och teman har utgått med varför frågan i fokus för att knyta an till målen 

lärande och utveckling. 

 

 

Vad har vi lärt oss? 

Valmöjlighet till olika styrda aktiviteter skapar möjlighet till lugnare lek samt möjlighet till 

andra elevgrupperingar. Varje enskilds pedagogs kunskaper och intressen tillvaratas vilket gör 

att det smittar av sig på eleverna. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

Önskemål om fortbildning i de olika uttrycksformerna för att kunna utveckla aktivitetsdagarna 

ytterligare. Utemiljön vid hajen behöver bli mer utmanande för lärande och lek. 

Fritids behöver bli mer delaktiga i de pedagogiska planeringarna för att skapa en ännu större 

helhet i elevernas kunskapsutveckling. 
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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 

mm. 
 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Vad har vi gjort? 

Eleverna röstar om vad de vill göra på fritidsgympan. På aktivitetsdagen väljer eleverna efter 

intresse vad de vill göra eller leka fritt. Eleverna har varit med och önskat vad som ska köpas 

in till fritids. Under större musikaliska teman har eleverna varit med och planerat och 

genomfört aktiviteten. 

 

Varför?  
Eleverna växer när de får förverkliga egna idéer. Det gäller att ta vara på elevernas intressen. 

Få eleverna att bli medvetna om vad demokrati innebär. Lära eleverna att lyssna in andras 

åsikter och behov. 

 

Vad har vi lärt oss?  
Eleverna känner sig delaktiga och stärkta när de får vara med och bestämma. När eleverna får 

välja efter intresse deltar fler i aktiviteterna. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Försöka hitta fler områden där eleverna kan vara med att påverka innehållet. 
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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 
 
Orsak minskning/ökning? 
 
Förslag på utveckling! 
 
 

ENHETENS MÅL 
 
Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och 

 möjlighet att påverka sina barns utbildning 

 

Ge föräldrarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

 
Hur når vi målen? 

 
Vi bjuder in till verksamheten s.k. ”Dropp-in-verksamhet” 

 

Vi samarbetar med föräldrarna genom olika kontaktvägar. 

 

Fritidshemmet ska ha ett eget rum i edWise. 

 

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

genomföra dessa. 

 

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

 

Månadsbrev till föräldrar.  

 

 

 

 

Antal 
klagomål 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Fritidshem   0   0 0 0 0 
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UTVÄRDERING OCH ANSLYS 

 

Vad har vi gjort? 

Alla avdelningar har haft dropp in fika.  Där visades ett bildspel upp för föräldrarna vad vi 

gjort under året. 

Delfinen har haft ”Talang” där vi bjöd in föräldrarna.  

Vi skriver upp på whiteboardtavlor i tamburen om vad som händer veckovis. Lappar skickas 

hem vid speciella tillfällen. 

Under maj månad har vi introducerat en ny informationskanal via appen ”Class dojo”. 

Det har köpts in Ipads till varje fritidsavdelning. 

 

Varför? 

I Class dojo delger vi föräldrarna information och de får en inblick i vad vi gör på fritids. 

Detta sker i en sluten grupp för varje avdelning där vi även kan konversera med den enskilda 

föräldern personligen. 

Vi vill synliggöra och väcka intresse för vår verksamhet samt ge möjlighet att vara med och 

påverka och delta. 

 

Vad har vi lärt oss? 

Med en bra kontakt och samarbete med vårdnadshavare kommer vi långt i arbetet runt 

eleverna. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

Få fler föräldrar att ansluta sig till Class dojo samt att få föräldrar att förstå vikten av att lämna 

in lov/schema lappar.  
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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 och skola. 

 

Utveckla samverkansformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem 

 

 

Hur når vi målen? 
 

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 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Vad har vi gjort? 

De pedagoger som arbetar mot en klass har deltagit på klasskonferenserna. 

Vid elevmöten har fritidspersonal kallats vid behov.  

Samplanering med berörd lärare har startat under vårterminen då har klasslärare avlöst på 

fritids. 

Möte med rektor och Ae-ledare har skett en gång i veckan. 

Under fritidshemmens dag deltog vissa lärare.  

Fritidspedagogerna är rastvärdar på lunchrasterna fyra gånger i veckan. Under maj månad 

infördes på nytt rastaktivitet en gång i veckan. 

På loven har avdelningarna gemensam verksamhet samt två kommungemensamma dagar. 

Fritidsutvecklingsgruppen har träffar några gånger per läsår. 

På lov har ett gemensamt schema upprättats. 

 

Samverkan med övriga kommunens fritidshem har skett genom gemensam Ruc-utbildning. 
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Varför? 

 Alla på skolan som arbetar kring samma elever får en helhetssyn och olika synsätt på den 

enskilda eleven. Då kan vi lättare hjälpa dem att uppnå målen och framförallt att må bra under 

skol-och fritidstid.  

Pedagogerna bidrar med olika arbetssätt under en dag. 

För att skapa trygghet och möjlighet till styrd lek på skolgården 

 

 

Vad har vi lärt oss? 
Att det är viktigt att möjliggöra samarbete mellan skola och fritids. 

Vuxnas närvaro skapar lugn på skolgården. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Fritidspedagoger behöver bli kallade till överlämnande till blivande klasslärare. 
Få en bättre struktur på samplaneringen. 
Viktigt att behålla nuvarande antal på rastvärdarna så att vi kan fortsätta med rastaktiviteten. 

Samarbetet mellan fritids och skolan kan fortfarande bli bättre. De pedagoger som arbetar i 

skolan på förmiddagarna behöver få tillfällen att del av skolans planering.  
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10. Skolan 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. 

 

Visa eleverna närområdet så som skog, lekparker, idrottsanläggningar. 

 

Bjuda in föreningar att via upp sin verksamhet. 

UTVÄRDERING OCH ANSLYS 

 

Vad har vi gjort?  
Vi har bjudit in föreningar till vår kommungemensamma aktivitetsdag. 

På utedagar besökt närområdet så som skog och lekparker. 

Vi har ”veckans kändis” där vi väljer ut en aktuell person som eleverna får gissa vem det är. 

Under lov har vi besökt idrottsanläggningar.  

 

Varför?  
Eleverna diskuterar mycket om personerna och lär sig om aktuella personer och händelser. De 

hjälps åt att klura och stava. 

Eleverna får möjlighet att prova på olika aktiviteter som erbjuds på fritiden. En del elever ska 

nu börja på en del av de aktiviteter som de fick prova på. 

Eleverna tränade sin sociala förmåga när de träffar elever från andra skolor. Eleverna fick 

prova på lite av det som erbjuds i föreningslivet 

 

Vad har vi lärt oss? 

Inspirerande med en kommungemensam aktivitetsdag då alla fritidshem sluter upp 

tillsammans och bjuder in föreningslivet.  

Det är viktigt att vi hjälper till att visa vad som erbjuds att göra i olika föreningar på fritiden. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Bjuda in olika föreningar till att besöka oss på fritidshemmen. 
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11. Rektors slutord 
 
Strömtorpsskolans tre fritidshem, Delfinen, Pärlan och Hajen har under året arbetat på ett 
stimulerande och utvecklande arbetssätt för att utveckla verksamheten med fritidspedagogiken 
som utgångspunkt. Vi har ett mycket gott samarbete mellan avdelningarna genom samplanering, 
aktivitetsdagar och en gemensam samsyn hur vi vill utveckla verksamheten. . Undervisningen i 
fritidshemmen stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid. 
Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter samt främjar 
elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande.  
 
Vi fick from januari en utökning av tjänst i fritidshemmen. Utökning av fritidspedagog tjänst på 
Strömtorpsskolan har bidragit till att vi kan bibehålla vår kvalitet på fritidshemmen samt fortsätta 
arbeta utvecklande 
 
Vi har under läsåret arbetat för att utveckla kvalitén på våra fritidshem. Genom att kontinuerligt 
arbeta med ”Varför” frågan sätter vi ord på det vi gör och lyfter fram syftet som tydliggör de mål 
vi arbetar mot. Pedagogerna har tillsammans med eleverna har fortsatt att utveckla 
aktivitetsrummen, vilket har bidrar till att det är en lugnare miljö, en förberedd miljö som stärker 
trygghet och trivsel på fritidshemmen samt gynnar elevernas utveckling, samspel och lärande. Vi 
har under våren arbetat fram en planering, en aktivitetsplan som vi ska använda vid planering och 
genomförande av aktiviteter. Målsättningen är att detta arbete ska utvecklas än mer under nästa 
läsår. 
 
Rektor och arbetslagsledare har träffats kontinuerligt varje vecka under läsåret. Arbetslagsledaren 
är en länk mellan arbetslaget och rektor. Arbetslagsledares uppdrag är att tillsammans med rektor 
och övriga arbetslagsledare driva pedagogiska utvecklingsfrågor både i sina arbetslag och på 
skolan som helhet samt föra information, idéer och utvecklingsfrågor mellan rektor och arbetslag. 
 
Schema för pedagoger i fritidshemmet gjordes inför läsåret av rektor, arbetslagsledare och 
schemaläggare där focus var att fritidshemsverksamheten skulle prioriteras och skapa 
förutsättningar till god verksamhet och god kvalitetsutveckling. 
 
Kvalitetsutveckling och fortbildning har skett via GKU, kommungemensam kvalitetsutveckling 
för fritidshem som är ett omtyckt forum där pedagoger på kommunens alla fritidshem träffas och 
arbetar med utveckling av våra fritidshem. Vi har under vårterminen arbetat med den nya delen i 
läroplanen. 
Vi har under året gått utbildning i Fritidspedagogik via RUC i Karlstad, där åtta representanter 
från kommunens fritidshem deltagit. Dessa representanter har under året delgett övriga 
pedagoger den kunskap, reflektioner och arbetsuppgifter den får med sig under innedagarna. 
Detta för att utveckla verksamheten ytterligare samt att arbeta för likvärdigheten i kommunen. 
Föreläsningarna har handlat om olika ämnen så som pedagogik och omsorg, 
normaliseringsprocesser, arbete mot kränkande behandling och mobbing samt att tänka och göra 
lek. Utbildningen har innehållit diskussioner och prat om olika begrepp och vikten av samsyn. 
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12. Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 
 

 

Representant från fritidshemmen ska ingå i skolans likabehandlingsteam. 

 

Stärka och vidareutveckla samarbetet fritids – skola för att tillsammans få en ännu bättre 

samsyn och helhetssyn vad gäller verksamheten och våra elever. 

 

Ta del av skolans pedagogiska planeringar för att utveckla samarbetet och ta tillvara 

fritidspedagogernas kompetens. 

 

Se över och förbättra våra rastaktiviteter samt utöka dagar med organiserade aktiviteter. 

 

Bjuda in föreningar till fritidshemmen. 

. 

 

. 

 

 

 


