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1 Beskrivning av verksamheten 
Ekens fritidshem ligger vid Åtorps skola 1,5 mil söder om tätorten Degerfors. 
Skolan har 59 elever i årskurs F-6. Arbetslaget består av tre heltidstjänster, där 
förskolläraren gör 35% av sin tid i fritidshemmet. En tjänst som fritidspedagog 
är fördelad på 80% i fritidshemmet och resterande 20% i skolundervisningen. 
Den tredje tjänsten är som lärare i fritidshem med 100% på fritidshemmet, ar-
betsledaransvar och viss tid i/mot skolans verksamhet. Vi har även haft en 20% 
resurspedagog på fritids på eftermiddagarna som elevstöd. 
 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 1 sep 1 apr 1 sep 1 apr 1 sep 1 apr 

Antal barn inskrivna på fritidshemmet 29 19 27 27 38 38 
Andelen barn med annat modersmål 
än svenska 

5 1 3 3 4 4 

Antal avdelningar 1 1 1 
Antal barn i genomsnitt per avdelning 24 27 38 
Antal årsarbetare 2 2 2 
Andel personal m. ped. högskoleut-
bildning (%) 

100 100 100 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

 Förbättringsåtgärder som genomförts 
• Vi har fått till schemamässigt att pedagogen från fritids i stor utsträckning 

inte deltar i undervisning efter lunchrasten och då finns tid att förbereda fri-
tidsverksamheten. 

• Fritidsenkäten som eleverna skulle besvara under hösten 2017 skickades 
inte hem utan den besvarades på fritids, vilket gav större svarsfrekvens.  

• Elevplanerade aktiviteter har genomförts på fritidsgympan och även vid 
utedagar på skolgården. 

• Vi har tagit fram en mall för elevernas utveckling på fritidshemmet och del-
gett detta till lärarna inför utvecklingssamtalen. 

• Informationshäfte om verksamheten och dess regler skickas ut till alla vård-
nadshavare vid terminsstarten och även till de som tillkommit under året. 

• Mer utomhuspedagogik har införts, fler utedagar och vi som pedagoger har 
delat på planeringsansvaret. 

• En stående punkt på föräldrarådet har handlat om fritids och dess verksam-
het. 

• Vi tar del av extra anpassningar och särskilt stöd genom deltagande på 
EHT-möten. 

• Fler utflykter och aktiviteter utanför skolområdet har genomförts. 
• Arbetet med årshjulet är påbörjat 

 Följande har inte genomförts: 
• Vår egen föräldraenkät har skickats hem och där är svarsfrekvensen fortfa-

rande låg.  
• Läxläsningshjälp har inte genomförts. 
• Introduktion av vikarier i verksamheten behöver utvecklas och förbättras, 

dels genom att de vid bokning vet vem de är vikarie för och att de vet vilka 
uppgifter de har under dagen.  

• Uppdatera vikarie-informationen som finns på fritids. 
• Regelbundet hålla oss uppdaterade kring lärarnas pedagogiska planeringar 

och aktivt planera upp aktiviteter som gynnar eleverna inom områdena de 
jobbar med i skolan. 

• Vi har inte fått vårdnadshavarna att bli mer intresserade av verksamheten på 
fritids och hur den gynnar utvecklingen. 
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3 Året i verksamheten  
 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

Under sommaren 2017 tog vi med hela fritidsgruppen tåg till Karlstad. Väl 
framme gick vi till Mariebergsskogen. Det blev en lång dag och givande dag 
med massor av lek, besök i djurparken och på museet och guidad tur i området. 
Detta skedde med bidrag från de statliga sommarlovspengarna som ska bidra 
till att gynna elevers personlighet och utveckling. Eleverna fick träna socialt 
samspel, turtagande och även utforska närmiljön, vilket stärker självkänslan och 
kamratandan.  

Under höstterminen har vi flyttat om i verksamhetens innemiljö utifrån elev-
gruppens behov av att bygga, pärla, spela spel och dansa/sjunga. Vi har byggt 
en scen med tillhörande spegelvägg för det sistnämnda. Utomhus har vi påbör-
jat ett byggprojekt som kommer avslutas innan läsårets slut, vilket i slutänden 
ska ge oss en Gaga-boll rink. Förhoppningsvis kommer denna ge en rastaktivi-
tet för samtliga elever på skolan.  

Till följd av ordinarie personals sjukdom har vi haft stort vikariebehov under 
hösten, vilket lett till att visst arbete i verksamheten delvis har haltat. Vikarien 
har inte haft den pedagogiska kunskap som ordinarie personal har. 

Under hösten genomfördes en verksamhetsenkät där trygghets- och trivselfrå-
gor ingår, dels en kommungemensam och dels en egen enkät. Svarsfrekvensen 
på den kommungemensamma var god, men inte vår egen enkät till vårdnadsha-
varna. Det kan tolkas som intresset för vår verksamhet inte är så stort eller som 
att de ansåg att de svarat genom den kommungemensamma. Eleverna besva-
rade även en enkät på fritids och där var svarsfrekvensen hög. 

Under hösten blev det många fina utedagar med lek vid Mullekojan, att gå Häl-
sostigen med tillhörande uppdrag samt brandövning. Vintern kom sent och 
vädret inbjöd till en början inte till utelek, men desto mer praktiskt inomhus 
såsom: pärlplattor och bygg/konstruktion. Här stimulerades det kreativa och 
från att till en början bygga efter färdiga ritningar/mönster så blev det mer och 
mer egna kreationer och även att barnen delgav och visade kompisar sina nya 
mönster och figurer. 

Runt höstterminens slut bjöd vi traditionsenligt in samtliga elever och vård-
nadshavare till drop-in fika vid brasan med dryck, pinnbröd och pepparkakor. 
Detta ger en trevlig stund att kunna umgås och prata om verksamheten, vilket 
har varit svårt under läsåret då många föräldrar kommer ungefär samtidigt och 
hämtar och samtal i hallen då blir omöjligt. 

En gång i månaden har vi haft fritidsråd för samtliga elever inskrivna på fritids, 
vi har anpassat tiden så att samtliga elever kan delta oavsett vilken tid de slutar 
skolan. Eleverna använder mötena till att ta upp aktuella händelser och fram-
föra önskemål för verksamheten. Vi tillämpar laget runt vid varje möte, som ett 
led i att alla elever skall ges möjlighet att komma till tals. Här ges även eleverna 
information från oss pedagoger.  
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Vi har fortsatt att dela upp eleverna vid mellanmålet, F-1:an och 2-5:an, detta 
för att skapa en lugnare måltidsstund och sänka ljudnivån, men även för att ele-
vantalet på fritids har ökat. Vid mellanmål ute har vi ätit alla tillsammans, men 
även där försökt dela upp dem lite. 

Vi har utvecklat arbete med att förtydliga verksamheten gentemot elever med 
större strukturella behov. Vi har även i verksamheten haft stöd av en resurspe-
dagog, för elev med särskilt behov, detta i såväl skolverksamhet som fritidsverk-
samhet. Detta gynnar även övriga elever i verksamheten.  

En personal gick årets upplaga av RUC: Fritidshemspedagogik och vid en av 
höstens föreläsningar har båda tagit del av innehållet kring systematisk kvalitets-
redovisning. Vid vårens föreläsning om rasism deltog båda pedagogerna på fri-
tids, då föregående omgångs lärledare var inbjudna. Båda fritidshempedago-
gerna har även gått på RUC´s dag om fritidshemmens egna kapitel i läroplanen. 
Dessutom deltog pedagogerna även i GKU- kommunens gemensamma kompe-
tensutvecklingsdagar och nätverk för samtliga fritidshem i kommunen 

Elevernas självkänsla och utveckling stärks genom att vi aktivt bekräftar dem, 
pratar med dem om deras vardag, lyssnar och finns till hands. Vi har även haft 
mycket samtal kring normer och värden, kompisrelationer, respekt mm främst 
under våren 2018. Elevernas lek sker i blandade konstellationer avseende ålder 
och kön. När det finns möjlighet lämnar vi skolgården för att få omväxling.  

En dag i veckan har vi haft fritidsgympa i idrottshallen med mer fysiskt krä-
vande aktivitet och lek som stimulerar kropp, själ, hjärna och socialt samspel. 
Under våren har elever i olika konstellationer varit med och planerat fritidsgym-
pan samt aktiviteter vid utedagar. Inne har det blivit mycket spel, bygg och kon-
struktion, restauranglek, musik och sång (Just Dance), läsa böcker, rita mm. Un-
der våren blev det också mer och mer spel samt att vi köpte in ett Airhockey-
spel som varit väldigt uppskattat. Airhockeyspelet inbjöd till aktivitet oavsett ål-
der och kön, alla har prövat på att spela airhockey. Även detta airhockey är in-
köpt för pengar som kommer genom statligt bidrag. Vårens varma väder 2018 
(maj) har inbjudit till vattenlekar och mycket utevistelse. På fritidshemmens dag 
8/5 hade vi uteaktiviteter. Vi blåste såpbubblor och gick en ”Handhinderbana” 
på skolgården. Denna dag inbjöd till mycket skratt, lek och intressanta diskuss-
ioner om hur man kan forma “såpbubbleblåsaren”, blir det fyrkantiga bubblor 
om den är fyrkantig osv? Vi avslutade aktiviteterna med popcorn och saft. 

Vi har fått en smarttelefon vilket gör att vi lättare kan uppfylla målet med att ge 
vårdnadshavare information. Den bidrar till att vi kan utveckla vårt arbete med 
detta. Föräldrarna ges fortlöpande information om verksamheten genom SMS, 
fysiska lappar, informationstavla i hallen, bloggen samt vid det dagliga mötet vid 
lämning och hämtning. Vi har också överfört information om eleverna till sko-
lans mentorer inför utvecklingssamtalen, dels muntligt men även via ett doku-
ment som mentorerna fick ta del av.  
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 Utvecklingsprojekt 
3.2.1 Fritidshemspedagogik, RUC 

Utbildningen är en föreläsningsserie som belyser olika förutsättningar för fri-
tidshemspedagogikens genomförande och knyter an till lärandet hos såväl ele-
ver som personal. Lärande är ett alltmer viktigt begrepp inom fritidspedagogi-
ken och handlar både om fritidspedagogernas professionella utveckling och lä-
randet 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 under-
visning/verksamhet som bedrivs där 
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4 Systematiskt kvalitetsarbete 
Årets kvalitetsredovisning 

Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat 
till de olika delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resul-
tat. Utifrån analyserna av de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vi-
dare 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 be-
skriver hur verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. 
Månadsvis följs arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuer-
liga uppföljningen. Vid slutet av läsåret analyseras resultaten och verksamheter-
nas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. Verksamheternas kvalitetsrapporter 
redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens hemsida. Kvalitetsrappor-
terna 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 om-
fatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 
uttryck i praktisk vardaglig handling 

 Disciplinära åtgärder 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utredning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Ingen av ovanstående disciplinära åtgärder har vidtagits gällande Åtorps fritids-
hem. 

 Kränkande behandling 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal kränknings-  

anmälningar 

F P To F P To F P To 

Fritidshem 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Kommentar: Tre fall av kränkande behandling har inträffat under fritids-
hemstid 2017/2018. Vi har haft enskilda individuella samtal med inblandade 
elever om händelserna. Samtliga ärenden har utretts, följts upp och avslutats, 
samt rapporterats till huvudman. Detta i enlighet med kommunens riktlinjer för 
likabehandlingsarbete. På fritidshemmet har vi även haft regelbundna samtal 
kring normer, värden, kompisrelationer, språk/attityder, respekt mm. 

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

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

Hur når vi målen? 

Likabehandlingsplanen presenteras och förankras hos all personal och samtliga elever. För 
vårdnadshavare sker detta på föräldramöten. 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund, med ett 
inkluderande synsätt, utifrån skolans pedagogiska grundsyn.  

Anmälan om kränkande behandling skrivs och följs upp i ett digitalt uppföljningsverktyg. 

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

Vår och höst genomförs en enkät med trygghetsfrågor. 
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Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2ggr/läsår där skolans samordnare deltar och 
rektor är sammankallande. 

Vi försöker skapa gruppkänsla genom olika aktiviteter, exempelvis organiserade rastaktivi-
teter. 

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. 

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

Utveckla vårt arbete med bildstöd/tecken som stöd. 

Noggrann förberedelse i all vår verksamhet, terminsplaneringar skall finnas. 

I samband med APT behandlas även likabehandlingsfrågor. 

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empa-
tiskt förhållningssätt. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
5.4.1 Genomfört arbete 

Under hösten har vi som tidigare år fokuserat på att stärka gruppens vi-känsla 
genom olika aktiviteter både inne och ute. Vi har använt idrottshallen, skogen 
(Mullekojan), lekparken, fritidslokalerna samt skolgården till detta. Detta arbete 
har genomsyrat verksamheten hela hösten och våren. 

Vid samtliga fritidshemsmöten har vi haft normer och värden i någon form 
som en stående punkt. Årets arbete i gruppen har varit fokuserat på språkbruk, 
attityder och att visa respekt då vi sett att detta behöver tänkas på redan i tidig 
ålder. 

Under året har vi utvecklat vår information till eleverna i verksamheten med 
bildstöd i hallen gällande dagen och veckan som helhet. 

Rastaktiviteterna har blivit haltande pga av vikarie på fritids och ett tidvis ökat 
behov av att fokusera på vissa elevgrupper/elever under rasterna.  

Vi har haft en grovplanering för terminerna som vi följt i den grad det varit 
möjligt utifrån de förutsättningar som vi haft.  

För att skapa kontinuitet i arbetet har vi vid vikariebehov försökt få vikarier 
som känner till verksamheten och som fungerar bra tillsammans med eleverna. 

I slutet av höstterminen genomfördes trivsel-och trygghetsenkäter som både 
elever och vårdnadshavare skulle besvara. Eleverna fick besvara sina enkäter på 
fritids och vårdnadshavarna fick sina hemskickade, både den kommungemen-
samma samt vår egen. 

5.4.2 Resultat och analys 
Resultatet av arbetet är att alla elever har lärt känna varandra och att eleverna 
känner sig trygga med varandra och med oss pedagoger. Arbetet i fritidsgrup-
pen har stimulerat samspel, samarbete, turtagande och nya kompisrelationer, 
även om vissa alltid har längre väg än andra. Eleverna har även utvecklat en 
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större förståelse för hur de ska agera som god kompis, följa regler och 
agera/handla i olika situationer. 

Språkbruk och bemötandet i elevgruppen är överlag goda, i föräldraenkäten 
framkom att ett fåtal vårdnadshavare uppfattar språket och attityden i barn-
gruppen som “stöddig”. Under gruppverksamhet och fritidsråd visar eleverna 
varandra och oss, till största delen, respekt och hänsyn. Dock har attityd och 
språk mot vikarier tidvis varit mindre trevligt ibland. Språket och attityden i 
barngruppen och gentemot ordinarie personal upplevs av personalen som över-
lag god. Vi tänker att det dels beror på dagsform, kompiskonstellationer men 
också i vilka krav som ställs från de vuxna runt eleverna. Gällande språk och at-
tityd mot vikarier beror det dels på hur tillåtande vikarien är, elevernas behov av 
att testa gränser men också på att vi inte nått ända fram i arbetet med att visa 
alla respekt. Hösten har också inneburit många vikarier vilket bidragit till att det 
varit lätt för elever att komma undan med ett mindre trevligt sätt att bemöta 
dem. Som ensam ordinarie är det även ibland svårt att styra upp och hinna med 
dessa viktiga samtal med eleverna. Här behöver vi tydliggöra för vikarier vad de 
kan kräva och förvänta sig av eleverna, men också att de tar stöd av ordinarie 
personal för att stävja sådant beteende likväl tips på lågaffektiva sätt att bemöta 
detta.  

I elevernas enkätsvar framgår att nästan samtliga elever ingår i en eller flera 
kamratrelationer. Fyra elever omnämns dock inte i frågan om kompisar man 
gärna vill vara med. Resultatet av höstens enkät som eleverna besvarade blev en 
god svarsfrekvens då vi lät eleverna besvara den på fritidstid och därmed hade 
koll att den gjordes. 30 av 37 inskrivna elever besvarade enkäten. Av dessa 
framgår att de flesta trivs på fritids (96,7%), att man har någon kompis (96,7%) 
samt att man inte utsatts för något jobbigt (93,3%) men att man upplevt att 
vissa elever kan vara elak/dum mot någon kompis. I frågan om kompisrelat-
ioner där fyra inte omnämns är analysen att det beror på ytterst liten och ut-
spridd närvaro under hösten, en ny elev i gruppen samt en mognadsfråga. Vi 
ser ändå att dessa är med under lek och samvaro när de är här.  

Införandet av bildstöd har gynnat hela elevgruppen och varit ett bra stöd för 
dem i att bli självständiga. De har inte längre samma behov av att fråga om vad 
som ska hända utan kan själva ta reda på det och ber varandra om hjälp att läsa 
vad som står om de inte kan läsa själva.  

Analysen av att frånvaron av rastaktiviteterna kan ha varit en bidragande orsak 
till att vi istället fått lägga mer tid på att lägga fokus på vissa elevgrupper under 
rasttid istället. Vi behöver inför nästa läsår få till en tydlig struktur och rutin 
kring detta så att rastaktiviteterna kan genomföras även när vi haltar i personal-
styrkan då det är gynnsamt för elevernas sociala förmåga.   
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 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Vi fortsätter att jobba med att gränserna "nej, sluta, stopp, låt bli, vill inte" 

måste respekteras oavsett vem som säger eller visar det.  

• Vi jobbar vidare med kompisrelationer 

• Vi förändrar vår egen vårdnadshavarenkät och slår ihop den med skolans 
enkät. Den går ut inför utvecklingssamtalet på vårterminen. Elevenkäten 
fortsätter vi med men endast en gång per läsår. 

• Få igång rastaktiviteterna regelbundet med tydlig struktur. 

• Skapa rutiner för hur vikarier kan rapportera om hur det fungerat i verk-
samheten när ordinarie personal inte varit på plats.  

• Förtydliga informationen till vikarierna kring deras uppdrag och vilka för-
väntningar vi har på dem. Tydliggöra för vikarier vad de kan förvänta sig 
och kräva av eleverna i deras beteende och hur de själva kan bemöta detta 
på lågaffektivt sätt, samt visa vikarier och sätta dem in i vår pedagogiska 
samsyn. 

  



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
13(30) 

 

Kvalitetsrapport Åtorps skola Fritidshem 

6 Kunskaper  
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kun-
skaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa 
ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska ut-
göra en grund för skolans verksamhet.  

 ENHETENS MÅL 
 
Pröva och utveckla ideér, kan lösa problem och omsätta idéer i handling.  

Kan 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. 

Dagliga samlingar. 

Erbjuda läxläsningsstöd när verksamheten så tillåter. 

Erbjuder såväl fria som styrda aktiviteter för att gynna det språkliga, matematiska och krea-
tiva samt det sociala samspelet 

Fritidshemspedagogiken ska knyta an till lärande och utveckling. 

Terminsplaneringar delges fritidshemmen för att möjliggöra att fritidshemmen är ett komple-
ment och kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling. Undervisande lärare delger 
fritidshemmen detta. 

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 
6.2.1 Genomfört arbete 

Vi har genomfört aktiviteter som varit gynnsamma för lärandet såsom skap-
ande, dans, utomhusvistelse samt utflykter i närområdet.  

Fritidsgympa har genomförts regelbundet då vi jobbat med motorisk utveckling 
såväl som social utveckling. Här har vi pedagoger planerat en del, men vi har 
också haft elevplanerade aktiviteter. 

Eleverna har ägnat mycket tid och möda med att lära sig pärla efter mönster 
och de blir allt mer avancerade. De väljer också att spela mycket bordsspel och 
airhockey. Dessa aktiviteter bidrar till de utvecklar sin förmåga att planera, orga-
nisera och de tränar sin språkliga och matematiska förmåga.  
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Det har inte skett samlingar dagligen och vi har inte heller fått in något större 
arbete kring att skapa kännedom om samhällets tjänster annat än genom samtal 
med elever när något kring detta diskuterats.  

Vi pratar om varför vi gör de aktiviteter vi gör och vill att eleverna själva moti-
verar varför de vill göra det de föreslår.  

Skolans pedagogiska planeringar har vi tillgång till genom edWise och i sam-
band med arbetslagsledarträffarna ges vi också information. Dock har detta inte 
gett så stor inverkan i vår planerade verksamhet, men vi fångar upp det eleverna 
själva initierar.  

Fritidshemmet har genom aktivt deltagande i elevhälsofrågor och EHT tagit del 
av och bidragit i de anpassningar och stöd som berör enskilda elever i vår verk-
samhet. 

Läxläsningstöd har vi inte kunnat erbjuda inom verksamheten detta läsår.  

6.2.2 Resultat och analys  
Eleverna har utvecklat sin kreativa förmåga och att kunna omsätta ideér i hand-
ling. De har förmågan att jobba självständigt och i grupp, speciellt märks detta 
de gånger vi kommer iväg till skogen då gruppkonstellationer ruckas upp och 
utvidgas på ett ytterst gynnsamt sätt för att skapa nya relationer. Vi har i verk-
samheten även sett att elevernas kreativa förmåga har fött nya idéer och lett till 
att såväl skapande som lek har utvecklats. I detta har leken också ofta utökats så 
att flera har anslutit/deltagit vilket stärker deras förmåga att jobba självständigt 
och tillsammans.  De har också utvecklat sin förmåga i språk, bild, musik, dans 
och att röra sig utomhus och i idrottshallen samt vikten av att gör sådant man 
både gillar och ogillar för att må bra. Detta ser vi under aktiviteterna. Eleverna 
har själva uttryckt i enkäten vad de lär sig under fritidstid och där framkommer 
att de lär sig att ta eget ansvar, att respektera andra och turtagande i samtal, följa 
instruktioner, lyssna, leka, spela spel, få nya kompisar. Vårdnadshavarna återger 
ungefär samma saker men större fokus i deras svar är det social samspelet och 
turtagning. Det vi ser i analysen av enkätsvaren från eleverna och vårdnadsha-
varna är att den verksamhet och miljö vi erbjuder stimulerar eleverna till olika 
lärande. 

Under året har vi ägnat mycket tid i utomhus och i idrottshallen. Där har vi haft 
elevplanerade aktiviteter som inte alltid tilltalar alla, men som på sikt bidrar till 
en hälsosam livsstil. Eleverna har deltagit oavsett inställningen när vi har förkla-
rat varför vi gör det vi gör. Dock har vi inte haft möjlighet att gå till skogen i 
den utsträckning vi önskat. De gånger så har skett har vi observerat att eleverna 
samspelar socialt i helgrupp i en större utsträckning än på skolgården. De får då 
också större motoriska utmaningar. Att vi inte kunnat göra detta oftare beror på 
logistiken med de elever som slutar senare i skolan, samt vårt egna behov av att 
få praktiska rutiner och strukturer kring utevistelser i skogen.   

Dagliga samlingar har inte skett i organiserad form utan vid behov beroende på 
dagens planering. Till viss del har informationstavlans utveckling bidragit till att 
behovet inte finns då var och en själva kan ta reda på vad som är tänkt men 
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också för att det organisatorisk blivit svårt att få till då flera elevgrupper kom-
mer olika tider. Vi har dock alltid en måndagssamling då vi går igenom veckan 
som kommer och detta efterfrågar också eleverna, samt att vi samlar ihop ele-
verna i samband med styrda aktiviteter och mellis. Vi upplever att eleverna 
tycker att det är fullgott som vi har det nu och ser inte något behov av fler sam-
lingar. 

Tillgången till skolans pedagogiska planeringar har inte gett så stor inverkan i 
vår planerade verksamhet, även om vi fångar upp det eleverna själva initierar, då 
det tidsmässigt inte varit möjligt att sätta sig in i planeringar för varje område 
inom varje klass. Däremot har vår närvaro i de olika klasserna, när vi är inne 
som pedagogisk resurs gett inblick i vad de jobbar med och vi har jobbat med 
områden som är aktuella i skolan i den dagliga verksamheten, såsom att prata 
om hur vi påverkar miljön, hälsa, läsa, skriva, matematik osv. Detta arbete kan 
vi utveckla än mer och vi behöver hitta struktur för hur vi ska implementera det 
i vår planering.  

Deltagandet i elevhälsofrågor och EHT ger oss en helhetssyn på den enskilda 
eleven. Vi har också kunnat anpassa viss del av verksamheten samt strukturen. 
Detta gynnar alla elever i verksamheten.  

Organiserad vuxenledd läxläsning har inte varit möjlig då eleverna kommer från 
skolan så varierande tider, men även att vi haft elever med behov av vuxenstöd 
och att elevantalet på fritids ökat under detta läsår. Resurserna vi haft på fritids 
har inte räckt till. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Utveckla och hitta struktur för hur vi ska implementera skolans pedagogiska 

planeringar i vår planering och verksamhet.  

• Studiebesök på Ur och skur-fritids för att öka vår kompetens kring det 
praktiska arbetet med fritidsverksamhet i skog samt utomhus.  

• Samlade sluttider för fler elevgrupper så att vi får mindre avbrott i vår verk-
samhet 
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7 Elevernas ansvar och inflytande  
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara del-
aktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. 
De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. In-
formationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter de-
ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 
frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbild-
ningen. 

 ENHETENS MÅL 
Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckl-
ing 

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. Framförda förslag till månadsmöten och i den dagliga verksamheten utifrån demokra-
tiska principer.  

Diskussioner och prova-på-aktiviteter  

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
7.2.1 Genomfört arbete 

Elever har framfört åsikter och förslag i den dagliga verksamheten samt deltagit 
i val av lekar och aktiviteter som genomförts. De har diskuterat och argumente-
rat för sina förslag och ideér i möten och samtal med oss personal och övriga i 
elevgruppen. Vi har genomfört fritidshemsmöten och inför dessa påmint om 
vårt verksamhetsträd där eleverna kan bidra med ideér, förslag och tankar kring 
önskemål om saker och verksamhetsinnehåll. Vi har även startat upp elevplane-
rad aktivitet där barnen själva får vara med och planera, styra upp och genom-
föra en aktivitet för övriga i elevgruppen för att nå läroplanens mål med att vara 
delaktiga, utöva inflytande och därigenom ta ansvar i verksamheten.  

Vi har haft elevplanerade lekar på fritidsgympan då eleverna i olika konstellat-
ioner har planerat och genomfört lekar och aktiviteter. Vi har också haft elev-
planerade aktiviteter vid utevistelsen. Detta har tränat eleverna i att utöva infly-
tande och demokratiska processer samt att träna på att argumentera om varför 
de valt det de valt utifrån hälsa, välbefinnande och intresse.  

Vid konfliktsituationer där eleverna behövt vägledning för att komma vidare 
och komma fram till lösningar har vi funnits med för att hjälpa till och stödja på 
olika sätt. 
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Elevernas ansvar och inflytande sker genom fritidsråden och enkäten, där vi 
mottog 30 svarande. I enkäten framkommer att eleverna upplever främst toalet-
ten uppe som en otrygg plats till följd av att de upplever dörren som svår att 
låsa eller låsa upp.  Genom fritidsråden har de möjlighet att utifrån egen mog-
nad och ålder påverka verksamheten.  

Det framgår i enkäten från eleverna att vissa upplever det svårt att hitta lugna 
stunder och kunna vila.  

Konflikter förekommer i viss mån men kan hanteras av eleverna själva i allt 
större utsträckning under läsåret. 

Enkäten visar att 66,7%  tycker att de får vara med och bestämma i verksam-
heten. 

7.2.2 Resultat och analys 
Detta leder till att eleverna lär sig att de kan framföra synpunkter och ser att de 
kan påverka verksamheten. Vilket i längden ger att de lär sig att aktivt delta i 
samhället och dess demokratiska form. Eleverna får också träning på att ut-
trycka sig och att argumentera för varför de tycker/tänker och vill något. De 
har också utvecklat sin förmåga att lösa dispyter och konflikter sinsemellan. 

Genom att eleverna får planera och genomföra aktiviteter för sina kompisar så 
bidrar det till ökat elevinflytande och demokratisk kompetens. Vi ser att deras 
förmåga att i liten grupp med andra kunna ge och ta utifrån andras behov och 
egna önskemål. Vi får också en möjlighet att i liten grupp kunna stötta de elever 
som annars skulle ge efter för andras viljor så att även de eleverna vågar ge ut-
tryck för sin egen vilja. Dessa elever har mer och mer vågat ta sin plats.  

Vi ser under fritidsråden att de frågor som tas upp av elever verkligen speglar 
deras ålder och mognad. Detta syns väldigt tydligt då vi under hösten hade svårt 
att få med de äldre barnen i fritidsråden, då det inte har fungerat med de tider 
som eleverna slutar skolan. Under våren har vi strukturerat om så att vi fått till 
en tid som gör det möjligt att alla oavsett ålder kan delta i mötet och därmed 
har mötena också speglat hela gruppens tankar.  

Enkäten visar oss också att toaletten uppe upplevs som en otrygg och obehaglig 
plats och detta kan vi bekräfta genom att den toaletten sällan används. Vi fram-
förde önskemål om rörelseaktiverad lampa men fick ingen respons på detta. En 
lås-kurs har planerats men inte blivit genomförd till följd av att vi fått göra en 
hastig omorganisation av personal inom verksamheten som helhet.  

Ifråga om att kunna hitta lugn och ro uppgav 13% att de ofta fick det medan 
resterande upplevde det som ibland, sällan eller aldrig. Vi ser att det hänger 
ihop med dagsform, gruppstorlek och gruppkonstellation samt ålder. De söker 
ofta vuxenkontakten och vårt hjärta i verksamheten, biblioteket, där sofforna 
finns för vila är också vårt populäraste rum. Detta gör det svårt att få lugn och 
ro. Rummet ovan är också populärt men är lyhört ner. Vi behöver jobba mer 
med att ge utrymme och möjlighet till att få komma undan och få lugn och ro 
om så önskas. Medvetenhet kring ljudnivåer i befintliga rum och möjlighet till 
mer ljuddämpning är det fortsatt behov av.   
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Konflikthanteringen hos eleverna fungerar tack vare handledning och diskuss-
ioner med pedagoger om hur de kan lösas. Vår pedagogiska samsyn inom hela 
enheten har gjort att eleverna också möts av samma/liknande stöd oavsett 
vuxna. Arbetet med att jobba lågaffektivt ger också effekt. De har ökat sin för-
måga att lösa mindre konflikter själva. 

Fortsättningsvis behöver vi jobba med att höja känslan av att de själva får vara 
med och bestämma och påverka verksamheten och dess innehåll. Detta kan vi 
göra genom att stötta dem ytterligare i att använda verksamhetsträdet för för-
slag. Vi kan också bli tydligare med att återkoppla till eleverna i vad det faktiskt 
är de själva har påverkat och göra en tydligare struktur för fritidsråden där åter-
kopplingen kan bli en punkt. Vi skulle kunna utveckla arbetet med att få med 
eleverna i terminsplaneringen så att den blir tydligare för eleverna och redan i 
början av terminen ta in deras önskemål och tankar.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Tydligare mötesstruktur för fritidsråden så att eleverna vet vad de kan för-

vänta sig av ett möte, hur de kan och ska bidra och vad de faktiskt har fått 
igenom.  

• Låskurs för att öka tryggheten med att använda toaletten uppe. Skylta tyd-
ligt hur man låser/låser upp. Åter be om rörelsesensor till taklampan.  

• Vi ska fortsätta att tänka till om verksamheten som bedrivs i biblioteket för 
att sänka ljud och aktivitetsnivån så att fler kan uppleva lugn och ro om de 
så önskar.  

• Fortsatt jobba med lågaffektivt bemötande och låta det sättet att bemöta 
varandra smitta av sig till eleverna.  

• Få med elevernas tankar och önskemål i terminsplaneringen i början av 
läsåret, genom att tillsammans skapa “tankekartor” med fokus på det Tema-
arbete som skolan ska ha under läsåret. 

• Samarbete med UNICEF under nästa läsår gällande Rättighetsbaserad skola 
och elevers ökade inflytande på verksamheten 
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8 Skola och hem 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skol-
gång ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars 
utveckling och lärande 

 

  Klagomål 
 

 

 

 

Kommentar:. Inga klagomålsärenden gällande Åtorps fritidshem har inkommit 
till kommunens klagomålshantering. 
 

  ENHETENS MÅL 
Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlig-
het att påverka verksamheten för sina barn 

Ge vårdnadshavarna god information om kunskapsutveckling och social 
utveckling 

 

Hur når vi målen? 

Vi bjuder in till verksamheten  genom  ”Drop-in-verksamhet” 

Vi ger tydlig information om våra styrdokument och syftet med vår verksamhet. 

Via skolans utvecklingssamtal 

Vi samverkar med föräldrar genom olika kontaktvägar. Genom mejl, blogg, anslagstavlan 
och verksamhetsträdet i hallen. 

Fritidshemmet ska ha ett eget rum på edWise. 

Vi tar emot idéer och synpunkter med öppna sinnen och i möjligaste mån försöker vi genom-
föra dessa. 

Vi ska delta på alla föräldramöten i klasser, som har elever inskrivna på fritids, där mentor 
och fritidspersonal anser det nödvändigt 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
8.3.1 Genomfört arbete 

Vi har vid läsårets start lämnat ut en informationsfolder till samtliga vårdnads-
havare och denna har även getts ut vid inskolning av tillkommande elever under 
året. Den behandlar våra styrdokument, vårt årshjul, likabehandling och vår 
verksamhet.  

Antal klago-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Fritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Vi har deltagit vid höstens föräldramöte och en representant från fritids har del-
tagit i föräldrarådet där vi har gett och delgetts information mellan enheten och 
vårdnadshavarnas representanter.  

Föräldrarna har också getts information löpande under året genom flera kanaler 
och vi har bjudit in till drop-in fika vid brasan.  

Inför utvecklingssamtalen har vi lämnat över skriftlig information till respektive 
mentor, vi deltar gärna om så önskas från vårdnadshavare och vi erbjuder även 
enskilda utvecklingssamtal om så önskas. 

I vår informationsfolder står det också hur vårdnadshavarna kan påverka fri-
tidsverksamheten. 

8.3.2 Resultat och analys 
Vårdnadshavarna har inte använt sina möjligheter att påverka verksamheten ge-
nom vårt verksamhetsträd i hallen, det samma som eleverna använder. Dock 
sker det lite ibland genom den dagliga kontakten och genom enkäten. Trots 
detta uppger 72,3% av de 11 svarande vårdnadshavarna att de inte vet om de 
kan påverka och några uppger att de inte har det behovet. Vi behöver tydligare 
visa på hur deras åsikter kan påverka verksamheten så att de ser vilka verktyg de 
har och vilket inflytande de kan ha inom verksamhetens ramar. I vår informat-
ionsfolder som samtliga har fått framgår tydligt hur man kan påverka verksam-
heten. Detta uppfattar tydligen inte alla och att enkäten är en väg verkar man 
inte tänka på. Vi kan tydliggöra vårdnadshavarens påverkan bättre genom att 
nämna vad vi gör eller jobbar med i verksamheten utifrån vad de har gett ut-
tryck för. Vi upplever inte att vi kan informera på fler sätt än de vi har kring vår 
verksamhet. Då vi har delat ut informationsfolder per brev till samtliga vård-
nadshavare, har rum på edwise för information, bedriver en blogg, skickar mejl 
och sms. Utöver det har vi vår informationstavla i hallen och de dagliga mö-
tena. I samma enkät framgår att 2 av de 11 svarande inte anser att de får in-
formation om verksamheten. Vi lämnar sällan ut information i form av papper 
utan det sker genom blogg och edWise, deltagandet där är lågt och sporadiska, 
vilket tydligt framgår av den information vi delar ut. Uppdateringen av inform-
ationen har dock varit haltande under våren då vi inom enheten fått omfördela 
våra kompetenser, vilket gjort att arbetsbelastningen ökat för den ordinarie per-
sonalen som är kvar. Kan en egen stund under höstens föräldramöte avsättas 
för alla som har barn inskrivna så att vi kan göra vår verksamhet lite mer tydlig? 
Kan vi göra eleverna mer delaktiga i att beskriva sin verksamhet så att lusten att 
ta del av det ökar hos vårdnadshavare? 

Vi har gått ut med information om att vi erbjuder utvecklingssamtal, som något 
de kan begära, och inför skolans utvecklingssamtal överlämnade vi information 
till respektive mentor. Ingen vårdnadshavare har begärt enskilt utvecklingssam-
tal med oss eller vårt deltagande under skolans samtal. Genom enkäten fram-
kommer att vissa upplever att vi brister i att ge information om deras barns ut-
veckling, någon anser inte fritidsverksamheten som en tid för utveckling och lä-
rande alls utan enbart lektid. Kring elevernas utvecklingssamtal i skolan vid 
höstterminen har vi haft svårt att hinna skapa oss en bild innan de drar igång då 
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de ligger tidigt. r inför läsåret. Att ingen ber om enskilda utvecklingssamtal tror 
vi beror på att man inte anser vår verksamhet som en lärande och utvecklande 
verksamhet. Att vårdnadshavare uppfattar att de inte får någon information 
kring sitt barns utveckling i fritidshemmet bör vi kanske förtydliga ytterligare att 
detta sker genom mentor om inte annat önskas.  

Före jul hade vi Öppet-hus-fika ute vid brasan med pepparkaka, must och pinn-
bröd. Detta uppskattades av de närvarande men uppslutning var inte så stor 
som önskat. Vi fick önskemål om längre tid och inte samma veckodag varje år 
då det krockar med långa arbetstider. Inför nästa år får vi analysera hur vi ska 
tänka kring denna tillställning. Den är uppskattad av de som har möjlighet att 
komma och vi vill ju att fler ska kunna ta del av det.   

I den kommungemensamma enkäten framkommer att alla svarande alltid eller 
ofta får tillräckligt med information, känner sig trygga när barnen är på fritids 
samt får ett bra bemötande av personalen. I kommentarerna framkommer att 
någon upplevt vikarierna som lite blyga, att älven är läskig, lokalerna slitna, pys-
selutbudet är dåligt, att rutiner kring löss, kuddrum och maskeradkläder behö-
ver ses över, att det är rörigt och för få personal, att personalen inte har tillräck-
lig koll på barnen på grund av det, att gården skulle behöva rustas upp, att ele-
ver varit ute utan vuxens närvaro ute. Det arbete som vi gjort under de senaste 
åren har gett det goda resultatet som vi ser i den kommungemensamma enkä-
ten. Gällande älven kan vi även fortsättningsvis påverka genom att se till att 
grindar är stängda och prata med eleverna om reglerna vi har kring vistelse på 
skolgården, lokalerna är utanför vårt område men vi möblerar och anpassar 
dem så gott vi kan och har medel till att göra, pysselutbudet är stort och vi för-
söker följa barnens önskningar men begränsas av det utbud som vi har att be-
ställa ifrån. Gruppen i år är större än tidigare och det gör att det kan upplevas 
rörigare. Vi har fått förstärkning på personalsidan genom vår resurspedagog 
som bidrar till hela gruppens bästa och fritidshemsverksamhet som sådan är 
inte en konstant och kontrollerad verksamhet, som i den utsträckning som skol-
verksamhet eller förskoleverksamhet bedrivs, vilket bidrar till att det kan upp-
fattas som att vi inte har koll på eleverna. De rör sig frekvent mellan aktiviteter 
och rum. Lokalerna gör också att det är svårt att ha överblick. Vi jobbar stän-
digt med rutiner kring lössen och har bland annat tagit bort maskeradkläderna, 
och något kuddrum har vi inte. Utemiljön skulle må bra av upprustning, och 
önskemål har framförts genom bland annat elevråd. Vi avsätter personal till att 
vistas ute i den mån det är möjligt och ibland säger vi nej till att gå ut om ingen 
kan följa med. När det är elever ute utan vuxen finns gränser inom vilka de får 
vara beroende på deras personliga förutsättningar, ju yngre desto mindre om-
råde så att vi kan ha uppsikt även inifrån. 
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 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Förtydliga i informationsfoldern verksamhetens innehåll/syfte samt även 

hur man som vårdnadshavare kan vara med och påverka. 

• Egen tid vid föräldramötet för de med inskrivna barn. 

• Öka aktivt deltagande från eleverna kring att visa verksamheten genom våra 
kanaler. 

• Uppdatera information till vikarierna kring hur eleverna får vara ute utan 
vuxen och vilka regler som då gäller.  
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9 Övergång och samverkan 
 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utveck-
las 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 förtroendefullt samarbete med försko-
lan 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 övergången mellan förskola-förskoleklass-fritidshem-skola  

Utveckla samverkansformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem 

 

Hur når vi målen? 

Schemalagda lagledarträffar med rektor. 

På lov har fritidshemmen gemensam verksamhet och gemensamt lovschema upprättas för verk-
samheten. 

Fritidshemmet är med i skolans undervisning vid vissa ämnen samt bemannar skolbiblio-
teket. 

Fritidshemmet ska ta del av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Vi ska delta vid överlämningar på våren till blivande klasslärare. 

Fritidspersonal är med på klasskonferenser samt deltar i utvecklingssamtal eller elevmöten vid 
behov. 

Samverkan med skolan genom skolfritids samt genom att vara rastvärd och ha rastaktivite-
ter. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
9.2.1 Genomfört arbete 

Fritidshemspersonal deltog under årets klasskonferenser rörande F-klass, 1-2:or 
och delvis vid 3-4:ans. Vi är rastvärdar huvudsakligen lunchrasten. Rastaktivitet 
har inte bedrivits strukturerat och kontinuerligt. Skolbiblioteket har skötts med 
stöd av bibliotekarie från Degerfors och vi har medverkat i  skolans undervis-
ning.  

Vi har under våren gjort en kompetensfördelning då en lärare varit ledig och fri-
tidshemsläraren haft rätt kompetens så denne har gått in och tagit en klass istäl-
let.  

9.2.2 Resultat och analys 
Klasskonferensen ger en helhetsbild över eleverna då vi har de flesta inskrivna i 
vår verksamhet. Att inte delta i de äldres konferenser gör att vi missar det 
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samma hos dessa elever. Det är dock en svårighet att få till tid för att kunna 
delta, då dessa konferenser ofta sker när vår verksamhet är i full gång.  

Hösten har inneburit många vikarier varvid vi inte kunnat genomföra rastaktivi-
teter i den utsträckning vi önskat. Vårens omfördelning av personal vid enheten 
har också bidragit till detta i samverkan med att vi haft ett ökat behov av att fo-
kusera på vissa elever under rasttid.   

Biblioteksverksamheten fungerar bra liksom deltagandet i undervisningen. 

Inhoppet av fritidshemsläraren till klass har gjort att den gruppen fortsatt varit 
trygg, vilket i förlängningen har bidragit till att eleverna när de kommer till fri-
tids har haft samma grundnivå känslomässigt så att de fortsatt fungerat som 
vanligt i verksamheten. Eftersom vi ersatt fritidshemsläraren med en för ele-
verna känd vikarie under hela perioden så har vi också skapat kontinuitet i verk-
samheten vilket är en grund för trygghet och utveckling hos eleverna. Svårig-
heten har blivit viss ökad belastning på kvarvarande ordinarie personal då det 
varit en intensiv period med många beslut och trådar att dra i för att driva ige-
nom planerade aktiviteter och inköp. Genom bytet av tjänst har vi ökat insynen 
i skolans verksamhet bakom kulisserna vilket kommer vara till gagn för vårt 
fortsatta samarbete. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi vill så långt det är möjligt kunna delta i alla klasskonferenser, men det 

styrs av vår verksamhet.  

• Vi vill att vår rastverksamhet ska kunna bedrivas även om det finns behov 
av punktmarkering. Vilket kan innebära att personal från skolan skulle be-
höva vara ute mer på rasterna. 

• Att ta del av varandras verksamheter inifrån vore kompetensutvecklande åt 
båda hållen och skulle stärka vår samverkan. 
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10 Skolan och omvärlden 
 

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få un-
derlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligato-
riska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som ele-
verna 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 yr-
kesvägledning 

 

Hur når vi målen? 

Delaktiga i skolans terminsplaneringar för att utveckla och vara ett kompensatoriskt stöd i 
elevernas kunskapsutveckling. Undervisande lärare delger fritidshemmen aktuella terminspla-
neringar. 

Vi har gemensamma dagar tillsammans med alla fritidshem i Degerfors där vi provar på 
olika aktiviteter från föreningslivet. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
10.2.1 Genomfört arbete 

Under hösten har vi gett eleverna möjlighet att delta i sina fritidsaktiviteter ge-
nom att påminna om vilken tid de ska gå från fritids till aktiviteten, påminna om 
att byta om och få med sig rätt saker osv. Vi har förlagt tid och aktiviteter till 
närområdet så att eleverna blir trygga i närmiljön och ser dess tillgångar.  

Studie- och yrkesvägledningsplanen har vi inte jobbat aktivt med. Det har varit 
en tom post på den tjänsten i kommunen. Men de områdena har funnits med i 
vår verkamhet (skola och yrkesliv) även om detta behöver stärkas. 

Vi har vid sportlov och påsklov gjort aktiviteter tillsammans med eleverna på 
Svartå Fritids, på sportlovet kom de till oss och vi åkte dit på påsklovet.  

10.2.2 Resultat och analys 
Genom att anpassa vår verksamhet så att det möjliggör för eleverna att kunna 
delta i fritidsaktiviteter inom samhället bidrar vi till deras möjlighet att delta ak-
tivt och att utvecklas. När vi tillbringar tid i närmiljön utanför skolan så att alla 
känner till den tänker vi att de också blir trygga i att kunna aktivt delta och 
nyttja den såväl genom andra verksamhetsformer som enskilt rent privat.  

Vid sportlovet besöktes vi av Svartå fritids där vi hade utomhuspedagogiska ak-
tiviteter och matlagning innan show med trolleri. Vid detta tillfälle interagerade 
inte våra och deras elever mycket med varandra så som skedde när vi besökte 
dem några veckor senare på påsklovet. Dessa tillfällen gav oss möjligheten att 
se sidor hos eleverna som vi sällan ser och som vi inte trodde vi skulle få se. 
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Det är av stort värde för elevernas utveckling socialt att få göra sådana aktivite-
ter.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Hitta roliga vägar att introducera olika yrken 

• Fortsatt samarbete med Svartå Fritids vid loven under läsåret.  
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11 Rektors slutord  
På Åtorp skola bygger vi vår verksamhet utifrån vår pedagogiska grundsyn. 
Tanken är att bedriva en inkluderande verksamhet med en tydlig och väl plane-
rad utbildning utifrån frågeställningarna ”Vad? hur? och Varför?” Utgångs-
punkten i pedagoguppdraget är att varje pedagog ska vara en viktig vuxen i sko-
lan och främja elevernas sociala och pedagogiska utveckling genom att vara väg-
ledande, frågande, problemlösande och lyssnande. Något vi under detta år arbe-
tet mycket med för att implementera, genom att vara närvarande och ständigt 
tänka på det i verksamheten. 

Glädjande är att se pedagogerna uppmärksammat och påmint sig själva och 
varandra om vikten av detta bemötande. Att de själva önskat att få fortsätta för-
djupa sina kunskaper och sin kompetens- genom fortbildningar och föreläs-
ningar i lågaffektivt bemötande, visar att vi är på rätt väg och att vi ser effekt av 
att arbeta tydligt och lika till eleverna. Det är även givetvis viktigt inför nästa 
läsår att arbeta med skolans samsyn- att upprätthålla den. 

Kvalitetsutveckling och fortbildning har även skett via GKU:n samt RUC. RUC 
är direkt sammanlänkad med Karlstads Universitet och här får pedagogerna i 
nätverk träffa andra lärare i fritidshem för att utbyta erfarenheter och uppdatera 
sig med ny och viktig kunskap från Skolverket. Föreläsningarna har handlat om 
olika ämnen såsom pedagogik och omsorg, normaliseringsprocesser, arbete mot 
kränkande behandling samt att tänka och göra lek. Utbildningen har innehållit 
diskussioner och prat om olika begrepp och vikten av samsyn. Samtliga pedago-
ger på Ekens fritids har nu deltagit i detta.  

GKU är kommungemensam kvalitetsutveckling för fritidshem. Detta är ett om-
tyckt forum där pedagoger på kommunens alla fritidshem träffas och arbetar 
med utveckling av våra fritidshem. Kommande läsår kommer vi knyta GKU:n 
till kommunens satsning på specialpedagoglyftet där samtliga undervisande lä-
rare för åk. 1-9 skall ingå. De specialpedagoger som handleder grupper i lyftet 
kommer även att få en aktiv roll i GKU. Detta för att främja en likvärdig skola i 
kommunen.  

De är med stor glädje jag ser tillbaka på ett läsår där fritidshemmet i en allt 
större utsträckning samverkar med skolan gällande specialpedagogiska frågor, 
såsom extra anpassningar och särskilt stöd. Samt även med elevhälsan. Detta 
genom direkt medverkan på EHT:er, men även genom att själva ta stor del av 
skolans verksamhet som vardaglig resurs i klasser. Detta generar i att enskild 
elev får en sammanhållen skoldag med rätt till stöd även på fritidshemmet. 
Nästa steg är att i en allt större utsträckning ta del av pedagogernas planeringar- 
och arbeta för att finna lättillgängliga rutiner. Att skolan sedan några år tillbaka 
arbetar med tema gör att även fritidshemmet blir involverat och att det för ele-
ven sker ett fördjupat lärande även på fritidstid. 

Vi behöver fortsätta att utveckla vårdnadshavares engagemang för fritidshem-
met i större utsträckning, genom exempelvis aktivare deltagande i skolans egna 
enkäter. Kan det vara möjligt att vårdnadshavare direkt får göra skolans egen 
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enkät på föräldramöten som sker? Att inför nästa läsår optimera kommunikat-
ionen mellan vårdnadshavare och fritids är viktigt. Att få dem mer intresserade 
av fritids och dess verksamhet är en utmaning. 

Att fritidshemmet detta läsår har utvecklat sitt deltagande inför elevernas ut-
vecklingssamtal genom att i en större utsträckning och på ett mer strukturerat 
sätt skicka med information om elever är oerhört glädjande. Att pedagogerna 
dessutom erbjuder egna utvecklingssamtal- eller sitt deltagande på elevs utveckl-
ingssamtal, ser jag som en oerhört stor vinning för enskild elev och rätten till en 
likvärdig skola över elevens hela skoldag. Det är framförallt ett tecken på en 
hög samverkan mellan fritidshem och skola. Något att var stolt över gällande 
Åtorps skola. Detta medför för eleven en hög känsla av inkludering och bidrar 
till tillgänglighet.   

Att aktivt jobba med elevinflytande är viktigt för skolans demokratiska uppdrag. 
Tillsammans har jag och personalen träffat UNICEF och planerar inför nästa 
läsår ett samarbete för att stärka elevers engagemang och deltagande i skolan 
överlag- då även fritids, genom en specifik arbetsmodell. Här kan eleverna 
själva få större förståelse genom sin egen chans att påverka – och då även peda-
gogerna få andra uppslag än tidigare i sin verksamhet. Det kan exempelvis ge-
nom ökat elevinflytande ges större variation på rastaktiviteter och förhopp-
ningsvis ett större engagemang från barnen överlag- där de kommer med upp-
slag och idéer.  

På en liten skolenhet är det sårbart när ordinarie personal är borta. För att kvali-
tetssäkra elevens utbildning är det oerhört viktigt att inför nästa läsår arbeta 
fram fungerande rutiner för vikarier som är i verksamheten. Få dem insatta i 
skolans samsyn, elevers särskilda behov samt i kontakten med vårdnadshavare.  

Jag ser med stor tilltro fram mot nästa läsår på Ekens fritidshem. Personalens 
hjärta och engagemang för barnen, det inkluderade förhållningssättet och den 
flexibla organisationen samt den nära dialogen som finns mellan personalen på 
skolan, fritids, elevhälsa och rektor, gör att vi har den godaste grunden att strata 
läsåret 2018/2019 på. 
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12 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 
 Personalens förbättringsåtgärder 

• Vi fortsätter att jobba med att gränserna “nej, sluta, stopp, låt bli, vill inte” 
måste respekteras oavsett vem som säger eller visar det.  

• Vi jobbar vidare med kompisrelationer 
• Förtydliga informationen till vikarierna kring deras uppdrag och vilka för-

väntningar vi har på dem genom en informationspärm.  
• Vi förändrar vår egen vårdnadshavarenkät och slår ihop den med skolans 

enkät. Den går ut inför utvecklingssamtalet på vårterminen. Elevenkäten 
fortsätter vi med, men endast en gång per läsår. 

• Få igång rastaktiviteterna regelbundet med tydlig struktur. 
• Utveckla och hitta struktur för hur vi ska implementera skolans pedagogiska 

planeringar i vår planering och verksamhet.  
• Studiebesök på Ur och skur-fritids för att öka vår kompetens kring det prak-

tiska arbetet med fritidsverksamhet i skogen/utomhus..  
• Samlade sluttider för fler elevgrupper så att vi får mindre avbrott i vår verk-

samhet. 
• Tydligare mötesstruktur för fritidsråden så att eleverna vet vad de kan för-

vänta sig av ett möte, hur de kan och ska bidra och vad de faktiskt har fått 
igenom.  

• Lås-kurs för att öka tryggheten med att använda toaletten uppe. Skylta tydligt 
hur man låser/låser upp. Återigen be om rörelsesensor till taklampan.  

• Vi ska fortsätta att tänka till om verksamheten som bedrivs i biblioteket för 
att sänka ljud och aktivitetsnivån så att fler kan uppleva lugn och ro om de så 
önskar.  

• Få med elevernas tankar och önskemål i terminsplaneringen i början av läså-
ret.  

• Fortsatt jobb med lågaffektivt bemötande och låta det sättet att bemöta 
varandra smitta av sig till eleverna.  

• Förtydliga i informationsfoldern verksamhetens innehåll/syfte samt även hur 
man som vårdnadshavare kan vara med och påverka 

• Egen tid vid föräldramötet för de med inskrivna barn. 
• Öka aktivt deltagande från eleverna kring att visa verksamheten genom våra 

kanaler. 
• Uppdatera information till vikarierna kring hur eleverna får vara ute utan 

vuxen och vilka regler som då gäller.  
• Vi vill så långt det är möjligt kunna delta i alla klasskonferenser, men det styrs 

av vår verksamhet.  
• Vi vill att vår rastverksamhet ska kunna bedrivas även om det finns behov av 

punktmarkering. Vilket kan innebära att personal från skolan skulle behöva 
vara ute mer på rasterna. 

• Att ta del av varandras verksamheter inifrån vore kompetensutvecklande åt 
båda hållen och skulle stärka vår samverkan.  
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• Hitta roliga vägar att introducera olika yrken. 
• Fortsatt samarbete med Svartå Fritids vid loven under läsåret.  

 Rektors förbättringsområden 
• Skapa rutiner för vikarier med information om skolan, fritids enhet och elever 

med anpassningar och särskilda behov.  
• Alla pedagoger ska utgå från vår pedagogiska grundsyn och ha ett i grunden 

lågaffektivt bemötande. 
• Öka elevinflytandet i verksamheten och stärka Barnkonventionen genom 

samarbete med UNICEF. 
• Finna former för att öka vårdnadshavares engagemang för fritids verksamhet 

samt utveckla kommunikationen mellan vårdnadshavare och personal på fri-
tids. 

• Öka dialogen mellan fritids och skolans personal och skapa förutsättningar 
för flexibel resursanvändning. 

• Fortsätta skapa förutsättningar för fritids medverkan vid elevhälsoarbete. 
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