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1. Beskrivning av verksamheten  
 

Svartå skola ligger ca en mil söder om Degerfors, och är en F-6 skola med ca 40 elever varav 

27 är inskrivna på Björkens fritidshem. Alla elever på fritidshemmet är mellan 6-12 år och går 

tillsammans på en avdelning.  

På Björkens fritidshem sker ett samarbete med Björkdungens förskola vid öppning och 

stängning. 

 

Det är nära till lekytor och skog. Lek och samvaro utomhus sker dagligen. Det förekommer 

både planerade aktiviteter och möjlighet för barnen att välja fritt. 

 

Det är en fritidspedagog anställd på fritidshemmet, samt en pedagog som delar tjänst med 

skola och fritidshem. Tillsammans har de 1,5 tjänst på fritidshemmet. 
 
 
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 28 25 26 27 26 24 

…varav barn med annat modersmål än svenska 0 0 0 0 3 5 

Antal avdelningar 1 1 1 

Antal barn i genomsnitt per avdelning 27 27 25 

Antal årsarbetare 1,6 1,6 1,5 

Andel personal m. ped. högskoleutbildning (%) 100 100 50 
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2016  
 

Hur har vi arbetat med de förbättringsåtgärder vi identifierade i förra kvalitetsrapporten? 

 

Under det gångna året har personalen getts möjlighet till 1,5 timmas gemensam planering per 

vecka. Dock har omständigheterna gjort att flera av våra gemensamma planeringstillfällen 

tagits i anspråk av andra möten. Detta har resulterat i att vi inte haft samma möjlighet och 

förutsättningar att kunna organisera, planera och förbereda verksamheten som vi önskat.  

 

Öka elevernas delaktighet i det förebyggande likabehandlingsarbetet genom att planera mer 

för olika samarbetsövningar. 

Både vid samlingar, fritidsgympa och i samband med lov har vi planerat och genomfört olika 

typer av samarbetsövningar. Eleverna har fått arbeta ihop med olika kamrater i både mindre 

och större grupper. Här har de fått möjlighet att förstå innebörden av att alla kan bidra med sin 

del och att man hjälps åt för att nå ett gemensamt mål.   

 

Arbeta mot ämnena i skolan genom lustfyllda övningar som tränar ämnesförmågor. Ex 

mattekluringar. Behöver även öka samverkan med lärarna för att kunna komplettera 

undervisningen på bästa sätt. 

För att eleverna på ett lättillgängligt sätt ska kunna träna sitt logiska tänkande har vi 

sammanställt en ”Hjärngympapärm” med blandade uppgifter. Svårighetsgraden varierar och 

passar alla åldrar.  Vid lucköppningen av adventskalendern använde vi julbetonade 

mattekluringar.  När vi bakat och experimenterat har eleverna fått träna både på att läsa recept 

och använda måttenheter.   

 

Fortsätt arbeta med att hitta lösningar så att vi kan ha regelbundna vecko- och månadsmöten 

med eleverna. 

Den största svårigheten med gemensamma möten är att eleverna kommer till fritids vid tre 

olika tidpunkter. Men vi har ändå försökt hitta en lösning och kommit fram till att den bästa 

tiden för att ge flest elever möjlighet att delta är att förlägga det i matsalen i samband med 

mellanmålet. Då brukar även de som går hem tidigt hinna vara med. Vid våra möten är vi 

noga med att betona vikten av att diskutera och hitta lösningar så att alla känner sig 

delaktiga.   Vi har även haft månadsmöten där vi tagit upp elevernas tankar och förslag. Vi 

hade också en gemensam diskussion där alla fick komma till tals med olika uppslag på hur 

verksamheten kan förbättras.   

 

Förbättra informationssystemet så att personalen får större kännedom om avvikelser från 

ordinarie schema.  

Vi har på olika sätt (både skriftigt och muntligt) förtydligat betydelsen av elevernas schema 

och att detta ligger till grund för personalens arbetstider och därmed också resursfördelningen 

samt portionsantalet. Det har blivit något bättre men under loven kvarstår problemet till viss 

del då föräldrar anmäler att barnen ska närvara, eller inte närvara, och sedan i ett sent skede 

ringer återbud.  

 

Utveckla samarbetet mellan verksamheterna fritidshem - förskola - skola. 

Att utveckla samarbetet mellan de olika verksamheterna är av stor betydelse. Tyvärr har vi 

under året inte haft tidsmässigt utrymme för att utveckla samarbetet så som vi hade önskat. Vi 

har ändå så långt det varit möjligt försökt att följa upp pågående undervisning med praktiska 
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övningar i några valda ämnen. Under höstterminen hade vi resurstid med F-1 på skolan. Då 

användes fritidshemmets lokaler för pedagogisk lek. Där finns tillgång och möjlighet att 

använda allt material.  Pga. tidsbrist är det i nuläget svårt att hinna utveckla ett mer 

långtgående samarbete med förskolan.   

 

Fortsätta med kommungemensamma diskussioner där deltagarna i RUC-utbildningen 

Fritidspedagogik kommer att ha en viktig roll att delge övriga pedagoger kunskaper, så att vi 

tillsammans i kommunen stärker fritidshemmen.  

Under årets GKU-träffar har vi genomfört flera gruppdiskussioner och med olika inslag och 

teman från RUC-utbildningen. Vi har fått mötas, diskutera och reflektera kring olika aspekter 

av fritidshemmets uppdrag. Sedan har vi arbetat vidare med föreläsningarna på hemmaplan 

och därmed fört kunskapen vidare till våra kollegor. Det hade varit önskvärt med tydligare 

information kring uppdraget ”gruppledare” så vi hade kunnat vara mer förberedda.   
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3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret  

Vårt natursköna läge med närhet till både, skog och sjö ger fina möjligheter till varierande 

dagliga utomhusaktiviteter året runt. Skogen är en unik och kreativ lekplats som inbjuder till 

lärande samtal om både djur och natur. Under den varma delen av året, när vädret tillåter, äter 

vi ofta mellanmålet utomhus, vilket är ett uppskattat inslag. I verksamheten förkommer både 

planerade aktiviteter och möjlighet för barnen att välja fritt. 

  

Fritidsgympa och pyssel finns schemalagt varje vecka. På samlingarna har eleverna själva 

möjlighet att påverka valet av aktiviteter. Vi pedagoger ger förslag men låter eleverna i 

möjligaste mån själva bestämma innehållet i sin dagliga verksamhet.  

 

Den fria leken tränar det demokratiska tänkandet eftersom man måste komma överens om 

regler och lösa konflikter som uppstår Vi i personalen försöker tydliggöra sambanden mellan 

delaktighet, inflytande över och ansvar för fattade beslut. När vi köpt in material till 

verksamheten har vi skrivit en önskelista där eleverna fått lämna förslag, rimliga alternativ 

röstades fram, sammanställdes och överlämnades. Ett tydligt exempel på ett demokratiskt 

arbetssätt som blev både uppskatta och användbart. 

 

Vi upplever det som positivt med de kommungemensamma aktiviteter som anordnas under 

skolloven.  Det är berikande med nya erfarenheter för både elever och personal och vi har 

deltagit då det varit praktiskt möjligt med transport.  För att variera verksamheten under loven 

har vi gjort kortare utflykter/ promenader i samhället t.ex. besökt badplatsen, lekplatsen och 

Gamla Parken. 

Vänliga veckan och Alla hjärtans dag gav en fin möjlighet att diskutera med eleverna kring 

omtanke, vänskap och kärlek. Det hela avslutades med gemensam fika bestående av 

hjärtansbakelser.  Förutom den årliga ”äggskattjakten” under påsklovet införde vi ett nytt och 

uppskattat inslag, där barnen först fick marmorera sina ägg och sedan utmana varandra i en 

stor äggrullartävling. I ett litet integrationsprojekt lät vi en anställd på skolan och en elevs 

pappa tillsammans visa hur man bygger drakar i deras gemensamma hemland 

Afghanistan.  Vi har även haft drop-in-fika för föräldrar och syskon som hade möjlighet att 

prova ärtmekano, ett enkelt och billigt konstruktionsmaterial som alla kan göra hemma. 

Utvecklingsprojekt 

 För att stärka samarbetet över skolgränserna och utveckla verksamheten har vi 

kontinuerligt deltagit i GKU-träffar (Gemensam Kompetens Utveckling).  

 Fritidshemspedagogik 2016/17 

Utbildningen är 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. En pedagog från Svartå deltar i utbildningen. 
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4. Systematiskt kvalitetsarbete 
Systematiskt kvalitetsarbete på Svartå skola 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 till 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 

 Systematisk uppföljning av arbetsplanen i slutet av varje månad. 

 Föräldramöte i oktober och juni (ingår i skolans föräldramöte) 

 Trivsel/trygghetsenkät till elever och föräldrar under höst och vår. 

 Drop-in- fika/föräldraaktivitet i december och maj. 
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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 0 0 0 0 

Kvarsittning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utredning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig omplacering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig placering vid annan skolenhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omhändertagande av föremål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Disciplinära åtgärder: 
 
Orsaker till minskning/ökning: 
 
Förslag på utveckling: 
 
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    0 0 0 0 0 0 

 
Kränkande behandling 
 
 
Orsaker till minskning/ökning: 
 
Förslag på utveckling: 

 
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. 

 

 

Hur når vi målen? 

 

Digitalt uppföljningsverktyg  

 

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

 

Genom att använda ett vårdat språk och positivt bemötande gentemot elever och vuxna. 
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Regler på skolan gäller alla, vuxna och elever. 

 

Samtycke från vårdnadshavare ska inhämtas om att få ge information angående eleven 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 vår verksamhet. Terminsplaneringar ska finnas i vikariepärmen. 

 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor. 
 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Vi strävar aktivt efter att utveckla elevernas förmåga att visa respekt och förståelse för 

människors olikheter. Alla ska bemötas på ett bra sätt. Arbetet med värdegrund och 

värdegrundsfrågor påbörjas direkt vid skolstart och är sedan något som pågår kontinuerligt 

under hela läsåret.  

 

När det gäller förtryck och kränkande behandling råder nolltolerans. Det finns en 

likabehandlingsplan utformad som beskriver både hur vi arbetar förebyggande och samt hur 

vi upptäcker och åtgärdar kränkningar. Eleverna är väl medvetna om vilka regler som gäller. 

Ofta kommer de till oss i personalen och berättar om de själva eller någon annan blivit 

orättvist behandlad.  

Vad det gäller ett vårdat språk får vi ständigt påminna eleverna om vilket språk som används 

och att inga svordomar är tillåtna. Vi poängterar också vikten av hur man tilltalar sina 

kamrater och att tänka på hur det man säger uppfattas. Att de själva kan ha ett ovårdat språk är 

de inte alltid medvetna om.  Detta har resulterat i värdefulla diskussioner om likabehandling, 

demokrati och gemensamma värderingar. Vi är noga med att poängtera att reglerna på skolan 

gäller alla, att man ska vara en god kamrat och ha ett positivt bemötande.  

För att ge eleverna möjlighet att ventilera saker som hänt under dagen har vi arbetat med att 

förstärka kvaliteten på våra gemensamma samlingar. Då samtalar vi både i grupp och enskilt 

om vikten av att vara en bra kamrat.   

Vi har aktivt arbetat med att varje barn ska bli sedd och bekräftad. Detta är speciellt viktigt för 

de nya barnen i gruppen. För att stärka det sociala samspelet, så att ingen ska känna sig 

utanför, har vi infört gemensamma lekar vid samlingarna. Dessa har fungerat som 

”barriärbrytare” och resulterat i bättre gemenskap och förståelse mellan barnen.   

För att ytterligare kartlägga och förtydliga barnens sociala samspel har vi använt oss av ett 

sociogram. Där har barnen enskilt fått uppge vilka andra barn de leker bäst med.  
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Vid behov av vikarier arbetar de tillsammans med ordinarie personal i början. Vi försöker så 

långt det är möjligt vara flexibla med våra arbetstider så att vikarierna inte behöver öppna 

eller stänga. Självklart strävar vi efter att få ”kända” vikarier som kan verksamheten och 

känner barnen. För att underlätta och säkra arbetet har vi under året uppdaterat vikarepärmen 

med checklistor.    

Analys: 

Målsättningen med värdegrundssamtalen har varit att få eleverna att reflektera och öka deras 

insikt i att tänka innan de handlar. Kan min handling göra någon ledsen eller arg? Kan jag 

göra på något annat sätt? Hur kan jag göra för att det ska bli bättre nästa gång. Detta har 

resulterat i att barnens självkänsla stärkts och att konflikterna minskat.  

Satsningen på gemensamma lekar har slagit väl ut och haft en positiv inverkan på hela 

barngruppen. Vi-känslan har förstärkts och barnen har lättare att leka med olika kamrater. Vi 

märker också att de bjuder in varandra på ett kamratligt sätt och är mer måna om varandra. 

För de nyanlända eleverna har leken varit både kontaktskapande och bidragit till att stärka 

deras språkutveckling.   

Sociogrammet har visat sig vara en bra vägledning. Med hjälp av det har vi på ett bra sätt 

kunnat förhindra utanförskap för enskilda barn och kunnat hjälpa dem in i gemenskapen. 

Eftersom vi i personalen är med och startar upp leken har vi delvis kunnat påverka 

lekgruppernas sammansättning och på så sätt fått fungerande lekgrupper.  

De få gånger vi haft vikarier har det fungerat bra. Barnen är öppna och nyfikna, däremot kan 

det bli lite rörigt.   

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Eftersom vi sett resultat av vårt arbete med samtal och lekar vid samlingen kommer vi att 

fortsätta med liknande arbetssätt under nästa läsår.   

Vi kommer att fortsätta att hjälpa eleverna se och bekräfta varandra. Göra dem medvetna om 

varandras positiva egenskaper och stärka gemenskapen genom att t.ex. göra kompisblommor.  

Under det kommande året kommer vi även att fortsätta arbeta med gruppstärkande aktiviteter. 

Vi behöver planera för fler samarbetsövningar så att elevernas delaktighet i det förebyggande 

likabehandlingsarbetet förstärks.    
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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 upprättandet och utformningen av extra anpassningar och 

särskilt stöd enligt rutinpärmens riktlinjer.  

Utomhuspedagogik ska stimulera till lust och lärande. 
 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi är måna om att stimulera barnens kreativitet och uppfinningsrikedom samt att stärka deras 

kunskaper på olika områden. Med ”veckans kluring” och ”veckans utmaning” får eleverna 

möjlighet att träna sitt logiska tänkande. Som adventskalender hade vi ”mattekluringar” av 

varierande svårighetsgrad. De som kunde uppgiften fick träna sitt tålamod genom att vänta på 

sina kamrater som behövde mer betänketid. Detta var stärkande både för barnens 

kunskapsmässiga och sociala utveckling.   

Vi planerar olika aktiviteter och pyssel i olika material som ska förbättra och bredda elevernas 

kunskaper. Samtidigt tycker vi det är minst lika viktigt att följa upp det som de själva visar 

intresse för. Ett lyckat exempel är det färgade vattnet som de blandade i PET-flaskor. 

Engagemanget var enormt och de pratar fortfarande med varandra om sina speciella ”recept”. 

Här lärde de sig att sortera färger efter skillnader i nyanser. Vi har även genomfört 

tipspromenader som har varit både roliga och lärorika för eleverna.  

Vi har haft både planerade och spontana uteaktiviteter. Vår egentillverkade hoppbana var ett 

uppskattat inslag. Detta, liksom barnens succevariant av bowling där bocciaklot rullades in i 
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liggande koner, har stimulerat till både kreativitet och uppfinningsrikedom. Här har de också 

lärt sig att det går att tillverka saker av redan befintligt material och att nya idéer måste 

prövas.   

Ett stående inslag på veckoschemat är fritidsgympan där både grovmotorik och sampel tränas. 

För att visa eleverna många olika sortens lekar och bollspel inleder vi pedagoger oftast med 

att lära ut en ny lek. För att inkludera så många som möjligt har vi förlagt gympapasset före 

eller efter mellanmålet varannan vecka. Något som uppskattats av både barnen och 

föräldrarna.   

För att stimulera barnen utomhus har vi gett dem olika uppdrag t.ex. att leta efter former i 

skogen som liknar olika djur som vi fotograferade och sedan diskuterade kring i grupp. I 

vintras tog vi med målarfärg och penslar ut i snön. Fantasin och kreativiteten flödade när vi lät 

dem skapa olika snöfigurer och färglägga med vattenfärger.  

Analys: 

Med hjälp av lustfyllda övningar som t.ex. ”mattekluringar”, ska vi fortsätta arbeta parallellt 

med skolans olika ämnen. För att kunna komplettera undervisningen på bästa sätt behöver vi 

öka samverkan med lärarna. Tyvärr har vi inte varit delaktiga i skolans pedagogiska 

planeringar men eftersom vi haft resurstid i klasserna har vi ändå kunnat följa upp pågående 

undervisning i några valda ämnen.    

Fritidshemspedagogiken ska stimulera till lärande och utveckling. Genom att ha ett 

pedagogiskt förhållningssätt ser vi alltmer vad gruppen behöver träna eller om vi kan hjälpa 

ett enskilt barn att träna vissa förmågor med hjälp av gruppen. Vi behöver skapa fler 

gemensamma aktiviteter där alla kan delta, temaarbeten där barnen själva får välja aktivitet.    

Vi utvecklar vår pedagogiska metodik genom att hela tiden ifrågasätta oss själva med frågan 

"varför". Detta förhållningssätt tvingar oss att tänka på ett annat sätt än tidigare och bidrar till 

att utveckla verksamheten.  

Eftersom eleverna kommer till fritids och lämnar fritids vid olika tidpunkter har det varit svårt 

att genomföra aktiviteter där alla kan delta. Vi fortsätter fundera på hur vi ska hitta bra 

lösningar på detta så vi kan ha gemensam undervisning, t.ex. i skogen med något temaarbete 

som utgångspunkt.   

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

För att kunna komplettera skolans undervisning måste vi framöver få mer planeringstid 

tillsammans med lärarna. Det är också väsentligt att fritids får samma information som lärarna 

gällande vissa elevers speciella stödbehov och eventuella särskilda anpassningar.  

Vår målsättning är att försöka hitta tidsmässiga lösningar för att genomföra fler gemensamma 

uteaktiviteter där så många som möjligt kan delta.   

Se över möjligheten för mer temaarbete där eleverna själva får välja mellan olika aktiviteter.  
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7. 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 

Vi har både planerad och styrd verksamhet men barnen har ändå stora möjligheter att påverka 

valet av aktiviteter. Vi pedagoger lämnar förslag men låter i möjligaste mån barnen själva 

bestämma innehållet.  De får uttrycka sina idéer och önskemål. Under loven har de fått lämna 

förslag på och varit delaktiga i utformningen av både aktiviteter och mellanmål. Vi vill gärna 

ge barnen lite friare tyglar och extra förmåner när de är lediga från skolan men också ge dem 

chansen att träna på sådant som det annars inte finns tid för.     

Ibland har det varit svårt att tillgodose de äldre barnens behov men vi har tänkt nytt och infört 

fler passande aktiviteter samt gett dem mer ansvar än tidigare. För att öka inflytandet och 

samarbetsförmågan har de äldre barnen fått ansvara för att planera och bygga lagom svåra 

hinderbanor åt de yngre. De fick då möjlighet att använda sina gemensamma kunskaper och 

erfarenheter. Det var ett uppskattat inslag som barnen tog sig an med liv och lust. Vi såg att de 

växte med uppgiften och tyckte om att göra saker för sina yngre kamrater.    

Inför julen var barnen med och valde pyssel. Och därmed valde de också indirekt vilket 

material som skulle köpas in. Vi märker på barnen att det är en viktig del av verksamheten att 

de får vara med och bestämma, samt vara delaktiga i både planering och inköp.  

När konflikter uppstår finns vi som stöd men försöker i första hand hjälpa dem att själva 

komma fram till en lösning genom att uttrycka sina känslor, lyssna och få förståelse för 

varandra. Vi hjälper till genom att vägleda men samtidigt strävar vi efter att barnen själva ska 
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hitta lösningar. Vi försöker ge dem verktyg för att förebygga konflikter och påminner dem om 

att alla har både ett eget och ett gemensamt ansvar för trivseln på fritids.   

För att lära barnen ansvarstagande har vi efter inlämnade förslag gemensamt bestämt och 

utformat vilka regler vi behöver ha för att öka trivseln. Barnen har själva varit med och 

upprättat dem. Det är lättare att följa en regel som man varit med om att besluta.   

Analys:  

Överlag tycker vi barnen är delaktiga. Vi lyssnar på deras förslag och spontana idéer. Arbetet 

med inflytande sker medvetet och med respekt för deras önskan. I takt med stigande ålder får 

de mer ansvar men också större frihet.     

Vi upplever färre konflikter än tidigare. De tvister som uppstår klarar de oftast själva av att 

lösa men ibland behöver vi så klart hjälpa till och förklara hur man uppträder gentemot 

varandra och hur man är en god kamrat.   

Vi har haft fritidsmöten och vid större frågor har majoritetsbeslut fått gälla. För att även få de 

barn som slutar senare delaktiga, har vi haft möten i samband med mellanmålet i skolans 

matsal. Arbetet fortgår för att få till en bättre rutin vid månadsmöten.   

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

Fortsätta vidareutveckla och förbättra arbetet med och rutinerna för vecko- och månadsmöten. 

Vi prioriterar att hitta lösningar för att få regelbundna och fungerande vecko- och 

månadsmöten.  
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8. 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 verksamheten för sina barn. 

 

Ge föräldrarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling. 

 
 
Hur når vi målen 
 
Vi bjuder in till verksamheten s.k. ”Drop-in-verksamhet” 
 
Vi samverkar med föräldrar genom olika kontaktvägar. 
 
Fritidshemmet ska ha ett eget rum på edWise. 
 
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. 
 
 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

För att hålla föräldrarna informerade om verksamheten har vi använt olika kontaktvägar. 

Förutom telefon, sms och brev/lappar har vi skrivit information på svarta tavlan i hallen där 

också veckoplaneringsschemat hänger. Aktuell information eller förändringar av 

verksamheten brukar vi sätta upp väl synlig på ytterdörren.  

På samma sätt som tidigare har vi delat ut en trivsel- och trygghetsenkät till eleverna och 

deras målsmän . I den ena delen kan eleverna svara på frågor om verksamheten och komma 

Antal klagomål 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Fritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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med synpunkter och i den andra delen har målsmännen möjlighet att uttrycka sig. Syftet med 

trivsel- och tryggetsenkäten är att få alla delaktiga så vi kan fortsätta utveckla och förbättra 

verksamheten. Vad gäller den information som föräldrarna får är enligt enkätundersökning de 

flesta nöjda men några önskar mer.   

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla informationen till föräldrarna. Det är även 

viktigt för verksamheten att föräldrarnas information till oss blir bättre, detta gäller inte minst 

besked om avvikelser från ordinarie schema.  

Vi tycker vi har en god relation till föräldrarna. Flertalet träffar vi dagligen vid hämtning och 

lämning. Då finns det möjlighet att samtala om deras barns utveckling och mognad. Vi har 

varit uppmärksamma vid olika förändringar och när det behövts har vi kontaktat föräldrarna. 

Det kan vara t.ex. om vi märker att barnets kamratrelationer förändras samtidigt som 

fritidstiden minskar.    

Förutom att vi bjöd in till öppet hus under fritidshemmens dag med drakbygge hade vi i 

början av december drop-in-cafe, där både föräldrar och syskon var välkomna. För att så 

många som möjligt skulle ha chansen att komma, öppnade vi direkt efter skolans slut och 

stängde inte förrän närmare kl 18. Föräldrarna fick möjlighet att prova på lite enklare 

papperspyssel och på så sätt ta del av vår verksamhet. Här fick de föräldrar som inte kände 

varandra så väl en möjlighet att få kontakt.   

Tillsammans med skolan har vi haft gemensamma föräldramöten. Vi berättade om vår 

verksamhet och att vi gärna tar emot synpunkter och förslag. Vi försökte även öka 

föräldrarnas delaktighet genom att bjuda in föräldrar eller andra anhöriga till att bidra med 

sång, musik eller andra specialintressen.  

 

Analys:  

 

För att öka kontakten med hemmet och lättare delge information om verksamheten var vår 

ambition att skapa ett rum på edWise. Detta har vi tyvärr inte haft något tidsmässigt utrymme 

att genomföra. 

Gemensamma forum där föräldrarna deltar är mycket uppskattade och stärker kontakten med 

familjerna.   

Syftet med trivsel- och tryggetsenkäten är att är att få alla delaktiga så vi kan fortsätta 

utveckla och förbättra verksamheten.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Skapa utökade möjligheter för föräldrarna att kunna lämna förslag till verksamheten.  

Förbättra informationssystemet ytterligare .  

Försöka lämna mer information om verksamheten och olika aktiviteter, ett önskemål som 

framkommit i trivselenkäten. Undersöka vilken typ av information föräldrarna saknar.    
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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 verksamhet. 

 
 
 

ENHETENS MÅL 
 

Stärka övergång mellan förskola, förskoleklass 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 
 
 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Då vi bara är två anställda har vi inte riktigt sett behov att ha mentorsbarn. Vi är ett litet 

fritidshem vilket minskar flexibiliteten. Mycket av arbetstiden går åt till öppning och 

stängning trots samarbete med förskolan. Under loven har vi kunnat utöka samarbeta med 

förskolan Björkdungen vid öppning och stängning, vilket ökat möjligheterna att fördela 

arbetstiderna så det gynnar barngruppen.   

När det bara varit ett fåtal barn på fritids har vi gått över till förskolan för gemensam lek och 

lunch. Vi ser positivt på denna möjlighet eftersom flera av fritidsbarnen har syskon på 

förskolan. Det är bra för både barn och personal att umgås över ”gränserna”.  

Utomhus blir lekplatsen en gemensam/naturlig träffpunkt för förskole- och fritidsbarn. Det 

blir naturliga möten och lek mellan barn i olika åldrar. Även personalen hinner utbyta 

information sinsemellan. 

När vi haft resurstid på skolan med F-1 har fritidshemmet lokaler använts för pedagogisk lek. 

Där finns tillgång och möjlighet att använda allt material. Med hjälp av olika spel och annat 
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lekmaterial har vi kunnat planera och träna vissa färdigheter såsom t.ex. koncentration, 

observationsförmåga och minnesövningar.   

Under läsåret har vi varit resurs vid idrottslektionerna. Särskilt viktigt är att det finns 

tillräckligt med personal i omklädningsrummen. Tillsammans med lärarna har vi schemalagt 

både matvärds- och rastverksamheten. Under vårt rastvärdskap introducerar vi lekar och ger 

förslag på olika aktiviteter .  

Tillsammans med skolan har vi haft vår traditionella julpysseldag. Eleverna delades in i 

åldersblandade grupper där de äldre eleverna fick hjälpa de yngre. Syftet är att öka deras vilja 

att samarbeta, ta ansvar och dela med sig.   

Under påsklovet var vi tillsammans med övriga fritidshem i kommunen inbjudna till Stora 

Halla i Degerfors. Barnen fick möjlighet att prova på olika lekar, bollspel och dans. Genom 

att välja aktivitet efter intresse lärde de också känn nya kamrater. Vi avslutade dagen med 

gemensam lunch i Vallaskolans matsal.  Vi har även deltagit i det årliga luciafirandet i Folkets 

Hus dit eleverna fick ta med anhöriga, släkt och vänner.   

Under året har vi inte deltagit i några klasskonferenser, utvecklingssamtal eller elevmöten. Vi 

har inte heller deltagit vid några överlämningar till blivande klasslärare.   

Analys: 

 

Samarbetet med förskolan vid öppning och stängning fungerar bra. En lärare öppnar fritids en 

gång i veckan. Vi måste fortsätta arbeta för att ytterligare förbättra samarbetet mellan 

fritidshem – förskola – skola. Det är bra för oss att vara delaktiga så vi har möjlighet att träffa 

alla skolans elever och på sätt få information om vad som hänt under dagen.   

Skoleleverna gynnas av att en fritidspedagog är resurs på idrotten, men samtidigt begränsar 

det fritidsverksamheten eftersom vi blir en vuxen mindre.  

 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

Fortsätta utveckla samarbetet med skola och förskola. Att få mer gemensam planering och 

samtalstid med lärarna är av stor vikt för att skapa stabilitet. Vi skulle vinna på att ha en 

gemensam hållning gentemot eleverna. Tydliga regler och ramar skapar trygghet för alla.    

Vi ska fortsätta arbeta med att skapa möjligheter för att få gemensam planeringstid.   

Vi kommer att arbeta för att i framtiden kunna delta i klasskonferenser, utvecklingssamtal och 

elevmöten.   

Vi på fritids måste i framtiden ges samma möjligheter som skolan att ta del av enskilda 

elevers åtgärdsprogram och extra anpassningsbehov.  
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10.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. 
 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi har inte varit delaktiga i skolans pedagogiska planeringar men har ändå i möjligaste mån 

försökt följa upp den pågående verksamhet vi fått kännedom om. Genom att fritidshemmets 

personal under halva läsåret haft resurstid på skolan har vi på ett naturligt sätt kunnat ta del av 

det pågående skolarbete. På fritids har det funnits möjlighet att förvandla den teoretiska 

undervisningen till något praktiskt och konkret.   

Det finns i nuläget små möjligheter till samplanering mellan skola och fritids. Svårigheten 

ligger i att någon av verksamheterna alltid har barn, när skolan slutar börjar fritids.   

Analys:  

Med hjälp av resurstiden på skolan har vi tagit del av undervisning men saknar fortfarande 

gemensam ”schemalagd” planeringstid. Med resurstiden har vi kunnat överföra och delvis 

vidareutveckla pågående skolarbete.   

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Vi fortsätter att arbeta för mer gemensam pedagogisk planeringstid för att på sikt kunna nå ett 

bättre samarbete. 
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11. Rektors slutord 
Björkens fritidshem har under året arbetat på ett utvecklande och stimulerande arbetssätt med 
fritidspedagogiken som utgångspunkt. Stort fokus har lagts på värdegrundsarbete och 
elevinflytande. 
 
Den vackra närmiljön vid Svartå skola och fritidshem inspirerar och uppmuntrar till lek och 
rörelse. Närheten till både skog och sjö ger goda möjligheter till varierande dagliga 
utomhusaktiviteter året runt. 
 
Svartå skolas fritidshem Björken har under året arbetat enligt den upprättade arbetsplanen och 
gjort uppföljningar varje månad. De månadsvisa uppföljningarna har haft stor betydelse för 
uppföljningsarbetet och analysarbetet. Detta har gett en positiv effekt på verksamheten och 
förbättringsarbetet pågår ständigt. 
 
Under året har pedagogerna schemalagts för att skapa möjlighet till gemensam planering. Det är 
en utmaning att hitta möjligheter till gemensam planeringstid när organisationen består av två 
personer som ska täcka dagen från öppning till stängning. En viktig målsättning inför nästa läsår 
är att skapa goda kommunikationskanaler så all personal i verksamheten får den information de 
behöver. 
 
GKU, kommungemensam kvalitetsutveckling för fritidshem är ett omtyckt forum där pedagoger 
på kommunens alla fritidshem träffas och arbetar med utveckling av våra fritidshem. 
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  
 
Fortsätta arbeta med gruppstärkande aktiviteter samt planera för fler samarbetsövningar så att 
elevernas delaktighet i det förebyggande likabehandlingsarbetet förstärks. 
 
Utveckla informationsutbytet med skolan för att kunna komplettera skolans undervisning samt få 
information om elevernas stödbehov. 
 
Förbättra rutinerna för vecko- och månadsmöten. 
 


