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1. Beskrivning av verksamheten  
 

Bruksskolan är en F-6-skola med ca 190 elever. På skolan finns två fritidshemsavdelningar, 

Andromeda och Pegasus. På Pegasus går elever från förskoleklassen och åk 1 medan elever 

från åk 2 – 6 går på Andromeda. I arbetslaget ingår två fritidspedagoger, en obehörig 

pedagog, en barnskötare och två förskollärare.  

  

Vår verksamhet börjar klockan 6.15 och pågår till 18.00 och vid behov till 18.30. Under 

skoltid har vi skolfritids, så kallad Kometenverksamhet för åk 1 och åk 2. Där kompletterar vi 

skolans arbete med olika aktiviteter. Efter skolan kommer de första eleverna ca 13.00 till 

fritids. Under fritidstiden har vi olika aktiviteter. Vi utnyttjar idrottshallen, går till skogen, 

utflykter mm. 

 

Grundfakta Fritidshem 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

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

Antal barn inskrivna på fritidshemmet 115 97 110 94 107 101 

Antal barn med annat modersmål än 

svenska 

46 38 45 30 36 32 

Antal avdelningar 2 2 2 

Antal barn i genomsnitt per avdelning 53 51 52 

Antal årsarbetare 7 7 7 

Andel personal med pedagogisk 

högskoleutbildning (%) 

57 71 57 

 

Kommentar: Det är många barn inskrivna på fritidshemmet på Bruksskolan. Vi ser en tendens 

att allt fler elever stannar längre upp i årskurserna innan de slutar. 
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2019 
 

Personalens förbättringsåtgärder 

Vi bokade gymnastiksalen under en dag i veckan så att de äldre eleverna kunde få möjlighet 

att vara i gymnastiksalen. Eleverna upplevde det som jätteroligt att få vara där.  När Corona-

pandemin slog till så avstod vi från att gå dit för att istället vara utomhus så mycket som 

möjligt. 

Vi har fått ta del av skolans pedagogiska planeringar men ännu inte kunnat få in det i 

verksamheten så som vi hade hoppats på. Detta på grund av att vi har många elever från 

många olika klasser vilket gör det svårt att praktiskt få till det i verksamheten. 

Våra fritidsrådsrepresentanter har gjort i ordning en Förslagslåda. Det vi behöver utveckla är 

att eleverna själva blir involverade i att genomföra de förslag som de kommer med. 

Vi har inte fått till månadsbreven så som vi hade tänkt från början. Men vi har fått ut 

information till föräldrar på andra sätt, exempelvis genom Instagram, föräldrakontakt, 

whiteboard mm. 

Tack vare EU-pengar åkte vi till Lunedet på utflykt vilket var uppskattat både av elever och 

av personal.  
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3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret  
 

Fritidshemmet för de äldre eleverna har haft många elever inskrivna, ca 65-70 st. Detta har 

gjort det svårt att genomföra vår planering. Mycket tid har gått åt till att kontrollera närvaro, 

mellis, elever som ska ha modersmålslektioner, elever som ska spela fiol, föräldrakontakter 

mm. Aktiviteterna som vi hade tänkt göra har fått anpassats eller ändrats. Det har ibland 

krävt att några elever har haft uteaktiviteter. På grund utav Corona-pandemin under 

vårterminen så har större delen av verksamheten flyttat utomhus. 

 

Trots ovanstående förutsättningar så visar föräldraenkäten att 85% av de föräldrar som svarat 

alltid känner sig trygga när deras barn är på fritids. 100% av föräldrarna tycker att de alltid 

eller oftast får ett bra bemötande av oss personal. Detta känns bra. 

 

Vid årsskiftet skedde ett personalbyte i fritidshemmet för de yngre.  

 

Fritidshemmet för de yngre har en gång i veckan gått på utflykt till närliggande område där 

man har stannat under hela eftermiddagen och mellanmål har tagits med och ätits på plats. 

 

En gång i veckan har halva gruppen från fritidshemmet för de yngre gått till gymnastiksalen 

där pedagogerna har lyssnat in eleverna i vilka lekar och aktiviteter som önskas. Den andra 

halvan av gruppen stannade kvar på fritids och hade pysselverkstad med ett planerat pyssel. 

 

Vid öppning och stängning hjälps avdelningarna åt. 

 

Vi har under vårterminen ändrat våra mellanmålstider så att de yngre eleverna äter först och 

de äldre kommer senare för att minska antalet personer inne i matsalen. 

 

Uppskattade inslag i verksamheten är Veckans utmaning och Veckans pyssel. 

 

 

GKU 

Vi har bara haft två tillfällen med GKU, gemensam kompetensutveckling för fritidshemmen, 

och då har det handlat om specialpedagogik. Under våren blev samlingarna inställda på 

grund av Corona-pandemin.  
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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 resultat. Utifrån analyserna av 

de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna förbättringsområden. 

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

verksamheterna och ha eleven i fokus. 

Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur 

verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs 

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

av läsåret analyseras resultaten och verksamheternas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. 

Verksamheternas kvalitetsrapporter redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens 

hemsida. Kvalitetsrapporterna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan. 

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

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

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

fastställd kvalitetsplan. 
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5. Normer och värden 
 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling 

 

 

Disciplinära åtgärder 

 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

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 

 

Kommentar: Ingen av ovanstående disciplinära åtgärder har vidtagits gällande Bruksskolans 

fritidshem. 

 

 

Kränkande behandling 
     

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antal kränkningsanmälningar F P To F P To F P To 

Fritidshem 0 2 2 0 0 0 0 1 1 

                                                     

Kommentar: Upprättade kränkningar har utretts, följts upp och rapporterats till huvudman i 

enlighet med kommunens rutiner kring likabehandlingsarbete. 

 

Diskriminering 
 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antal 

diskrimineringsanmälningar 

F P To F P To F P To 

Fritidshem   * 0 0 0 0 0 0 

 

Kommentar: * Diskriminering redovisades ej för läsåret 2017/2018. Tabellen avser de 

inlämnade kränkningsanmälningar som sedan bedömdes som diskriminering. 
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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? 

 

Personalen arbetar aktivt och kontinuerligt utifrån upprättad Likabehandlingsplan och dess 

ordningsregler tillsammans med elever och kollegor. 

 

Skolans arbete tar sin utgångspunkt i Vår pedagogiska grundsyn för ett likvärdigt 

bemötande.  

 

Vi jobbar för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas lärande, val 

och utveckling. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Utvärdering - Hur vet vi att vi nått målen? 

Likabehandlingsteamet analyserar antal anmälningar samt karaktären på ärenden i samband 

med månadsuppföljningen. Representanterna i teamet tar med informationen till arbetslagen. 

Uppföljning i samband med likabehandlingsteamets punkt på APT. 

Uppföljning av Likabehandlingsplanen i slutet av ht 2019 samt utvärdering i samband med 

läsårsutvärderingen. 

Uppföljning av skolans trygghetsenkät. 

Arbetet med att institutionalisera Vår pedagogiska grundsyn samt att motverka traditionella 

könsmönster följs upp under medarbetarsamtal, lönesamtal och i månadsrapporteringar. 

Vi har under höstterminen gått till gymnastiksalen en gång i veckan med de äldre eleverna. 

Det har varit frivilligt att gå med och delta i den lek eller den aktivitet som de vuxna på 

förväg har talat om att de ska leka. Lekarna är planerade så att de ska passa alla elever 

oavsett könstillhörighet. Ibland får eleverna som valt att gå med till gymnastiksalen föreslå 

lekar och rösta på förslagen. 

Under två dagar i veckan så har vi mellanmål för de äldre eleverna inne på fritids på grund 

av att skoldagen slutar senare för dem. 
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Analys  

Eftersom de på förhand har vetat om vilken lek de ska leka så får man motiverade elever och 

större delaktighet. Positivt är att aktiviteterna är anpassade efter deras ålder och färdigheter 

och att de passar alla elever, både killar och tjejer. De äldre eleverna får känna sig lite stora. 

Vi ser att det är många som vill följa med och lekarna fungerar bättre än när vi blandar med 

de yngre eleverna.  

När vi har mellis för de äldre eleverna inne på fritids så ges det tillfälle för samtal och 

diskussioner. Detta ger en trevlig och lugnare atmosfär. De här stunderna med samtal märker 

vi att eleverna uppskattar och är i stort behov av.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 

● Vi vill få till en ökad Vi-känsla på fritids. 
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6. Kunskaper 
 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.  

 

ENHETENS MÅL 

 

Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 

 

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? 

I kartläggnings- och utredningsarbetet inför beslut om elevs rätt till särskilt stöd ska 

fritidshemmet omfattas. Fritidshemmet ska även vara delaktigt vid upprättandet av 

åtgärdsprogram.  

 
Fritidshemmets lagledare ska delta i planeringen inför klass- överlämnande- och 

elevkonferenser för att möjliggöra fritidspersonalens deltagande på dessa konferenser vid 

behov. 

 

Tydliggöra fritidshemmets fjärde del i läroplanen 
 
”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare 

genom att de inspireras till nya upptäckter…” 

 

med fokus på elevernas medverkan i planeringen, genomförande och uppföljning av 

verksamheten. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Utvärdering - Hur vet vi att vi nått målen? 

Uppföljning och utvärdering av insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd i 

månadsuppföljningarna. 

Klasskonferens en gång/termin med uppföljning. 

Kontinuerliga månadsuppföljningar samt kvalitetsrapport vid läsårets slut. 
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Handlingar/åtgärder 

Vi försöker ta del av skolans planeringar så att vi kan komplettera varandra bättre. Lärarna i 

respektive klass har blivit bättre på att skicka ut sin pedagogiska planering så att vi kan ta del 

av dem.  

Ibland så har vi styrd verksamhet, ibland så har vi frivillig. De flesta som har extra 

anpassningar i skolan klarar sig oftast bra utan anpassningar på fritids. Däremot får vi 

anpassa aktiviteterna efter vilka elever vi har. De yngre eleverna har QR-koder med sagor på 

olika språk. Samma saga finns så att man kan lyssna på den flera gånger. 

Vi har Veckans utmaning som eleverna kan delta i om de vill. Det kan vara fysiska 

utmaningar men även ämnesmässiga som t ex Kängurumatte. Vi har blandade utmaningar så 

att vi främjar elevernas olika kunskaper och färdigheter. 

Analys    

Efter en lång skoldag vill eleverna oftast släppa det som de arbetat med i skolan och leka. 

Det gör att det blir svårt att plocka upp skolämnen i fritids verksamhet. Fritids har oftast en 

egen planering med egna aktiviteter. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

● Vi vill öka elevernas kunskaper om natur och friluftsliv. 
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7. Elevernas ansvar och inflytande  
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta 

alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 

att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 

frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas 

efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor 

som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

 

 

ENHETENS MÅL 

 
Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning med stigande ålder 

och mognad 

 

Hur når vi målen? 

 

Säkerställa elevernas inflytande i arbetet med UNICEF, Rättighetsbaserad skola:  
 

”eleverna ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer 

genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten” Lgr-11 

 

Upprätta en förslagslåda för ökad elevdelaktighet i utbildningen 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Utvärdering - Hur vet vi att vi nått målen? 

Kontinuerliga månadsuppföljningar samt kvalitetsrapport vid läsårets slut. 

Utvärderingar enligt arbetet med Rättighetsbaserad skola. 

Samtal förs på utvecklingssamtalen hur eleven uppfattar fritids. Möjlighet att fritidspersonal 

deltar vid utvecklingssamtal om skolan anser det gynna elevens sociala och/eller kognitiva 

utveckling. 

Handlingar/åtgärder 

Vi har låtit eleverna som är med i det nystartade fritidsrådet tillverka en Förslagslåda så att 

alla elever kan ge förslag på hur man kan förändra verksamheten på fritids. De yngre 

eleverna ger förslag när de sitter i samlingen. Genom att låta alla elever vara delaktiga och få 
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komma med förslag om önskade aktiviteter och material, så kommer alla elever till tals 

oavsett kön och ålder. 

Vid Mellis, samlingar, lugnare tillfällen då eleverna har tid och lust så pratar vi om deras 

intressen och erfarenheter. Sedan kan vi anpassa verksamheten utifrån detta. 

 Analys   

Alla får möjlighet att göra sin röst hörd utan att någon kommenterar deras förslag. De yngre 

eleverna får direkt respons på sina förslag. Att ha förslagslåda skulle inte fungera för dem 

eftersom de inte kan skriva så bra ännu. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 

● Vi vill förbättra vårt fritidsråd så att eleverna tar ett större ansvar för att själva driva 

sina idéer. 

 

 

 

 

 



 

14 

 

8. Skola och hem 
 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 

bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande 

 

Klagomål 

 
Antal klagomål 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Fritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Kommentar: Inga klagomålsärenden gällande Bruksskolans fritidshem har inkommit till 

kommunens klagomålshantering. 

 

 

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? 

 

Föra samtal med eleven om dennes vistelse på fritidshemmet. Eleven tar med sig underlaget 

till vårterminens utvecklingssamtal.  

 

Utveckla formerna för genomförandet av föräldraenkäten (ska genomföras i slutet av 

höstterminen).  

Vi delger vårdnadshavare aktuell information genom att skicka ut månadsbrev. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 Utvärdering - Hur vet vi att vi nått målen? 

Kontinuerliga månadsuppföljningar samt kvalitetsrapport vid läsårets slut. 

Analys av genomförd enkät. 

Handlingar/åtgärder 

De yngre elevernas föräldrar får information via Instagram. Det blir bara bilder på 

verksamheten och inga elever får vara med på bilderna. Tanken är att lägga ut vad eleverna 

har pysslat samt information om kommande vecka eller påminnelser.  
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För att få till en bättre samverkan med vårdnadshavare har vi valt att ha en eftermiddag under 

höst-och vårterminen där vi bjuder in vårdnadshavare på fika för att kunna sitta ned i en 

stressfri miljö och konversera med varandra. 

Analys  

Genom Instagram får föräldrarna en inblick i verksamheten och får en möjlighet till att 

samtala hemma med eleverna om vad de har gjort på fritids. Resultatet av fritidsenkäten visar 

att 32 av 34 vårdnadshavare är nöjda med informationen de får av fritids.  

Vi har inte lyckats få till våra månadsbrev så som vi hade planerat. Den tid vi har för 

pedagogisk planering har gått åt till att planera vad vi ska och kan göra på fritids med den 

stora barngrupp som vi har. Fritidsenkäten visar att vårdnadshavarna är nöjda med 

informationen som vi ger ut på annat sätt till exempel via sms, whiteboardtavlan i hallen med 

mera. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

● Vi vill försöka ta hjälp av eleverna med att få till ett månadsbrev. 
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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 förtroendefullt 

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, fritidshem och skola 

 

Utveckla samverkansformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem 

 

Hur når vi målen? 

 

Fritidspersonal deltar vid klasskonferenser. 

 

Ta del av skolans pedagogiska planeringar för att kunna komplettera skolan. 

 

Vid behov ska fritidspersonalen vara med vid upprättandet av extra anpassningar och 

särskilt stöd samt vid analysen av insatta åtgärder.  

 

Tät samverkan mellan elevhälsoteam och undervisande pedagoger innan Anmälan särskilt 

stöd. 

 

Lagledare ska vara delaktig vid klass-, överlämnande- och elevkonferenser. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Utvärdering - Hur vet vi att vi nått målen? 

Klasskonferens en gång/termin med uppföljning. 

Kontinuerliga månadsuppföljningar samt kvalitetsrapport vid läsårets slut. 

Handlingar/åtgärder 

På grund av att vi har gemensam öppning och stängning känns övergången naturlig. De 

yngre eleverna känner sig trygga då de känner igen personalen och samtliga elever på 

fritidshemmen. 

Beroende på antal elever under loven brukar fritidshemmen vara tillsammans och ha fler 

gemensamma aktiviteter. Vi brukar till exempel gå till Stora Halla tillsammans samt fira 

Fritidshemmens dag genom gemensam aktivitet. 
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10. Skolan och omvärlden 
 

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 

välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 

med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 

samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

 

ENHETENS MÅL 

 

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

 

Hur når vi målen? 

 

Bjuda in föreningar och kulturaktörer från närområdet till exempel musikskola och scouter. 

Skapa möjlighet för eleverna att anmäla sig till fortsatt utövning på fritiden. 

 

Samarbete med närliggande verksamheter, företag och organisationer. 

 

Vi jobbar för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas lärande, val 

och utveckling. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Utvärdering - Hur vet vi att vi nått målen? 

Resultatet utvärderas i slutet av vt 2020 samt i samband med månadsuppföljningarna. 

Följs upp på medarbetarsamtal och lönesamtal. 

Handlingar/åtgärder 

Vi har tack vare EU-pengar kunnat åka till Lunedet på utflykt samt gått till Berget och fikat 

under sommaren. Med hjälp av EU-pengarna så har vi haft möjlighet att erbjuda de barn som 

spenderar mycket tid på fritids att komma iväg på utflykt och andra aktiviteter som vi inte 

kan erbjuda annars på grund av det höga barnantalet. 

Vi har besökt biblioteket under sportlovet då de hade en legoutställning där eleverna fick 

prova olika byggprojekt i Lego. De byggde bilar, broar mm. 

Vi har även besökt Stora Halla och haft olika aktiviteter för eleverna på vårt fritids. Vi brukar 

ha en gemensam dag i Stora Halla för alla fritidshem under våren men på grund av Corona-

pandemin så fick vi ställa in detta i år. 

Korpen var inbjudna en onsdag för att träffa de äldre eleverna och visa dem hur man spelar 

Pickleball. 

Vi har även kunnat köpa in material till lekar som vi inte skulle kunnat göra utan dessa pengar. 
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 Analys   

Eleverna som är hos oss på sommaren får en möjlighet att komma ut och se någonting annat 

än det vanliga fritidshemmet.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

● Vi vill att eleverna kan få möjlighet att prova på olika aktiviteter genom besök av 

föreningslivet. 

 

 



 

19 

 

11. Rektors verksamhetsanalys 
 

På Bruksskolan bygger vi vår verksamhet utifrån Vår pedagogiska grundsyn. Tanken är att 

bedriva en inkluderande verksamhet med en tydlig och välplanerad undervisning utifrån 

frågeställningarna ”Vad? Hur? och Varför?”. Utgångspunkten i pedagoguppdraget är att varje 

pedagog ska vara en viktig vuxen i skolan och främja elevernas sociala och pedagogiska 

utveckling genom att vara vägledande, frågande, problemlösande och lyssnande. 

 

Vi har under läsåret 2019/2020 jobbat aktivt och systematiskt kring vårt förbättringsområde,  

elevdelaktighet, som framkom i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning, oktober 

2018. Arbetet kring elevdelaktighet har utgått från samarbetet med Unicef genom 

Rättighetsbaserad skola och ligger helt i linje med att Degerfors kommun 2019-10-04 blev 

utsedd till Barnrättskommun. Vi har, bland annat, startat ett rättighetsbaserat fritidsråd på skolan. 

 

Vi kommer inför läsåret 2020/2021 att jobba aktivt med att utöka elevernas medverkan i 

utvärderingen av verksamheten. Detta för att än mer kunna ta tillvara på elevernas synpunkter 

och intressen inför kommande fritidsaktiviteter. Vi kommer även försöka upprätta en Skolskog i 

anslutning till Bruksskolan för att utöka möjligheten att variera utomhusaktiviteterna. Allt som ett 

led för att bedriva en så lustfylld utbildning som möjligt där eleverna ges möjlighet att ta till sig 

kunskaperna med flera olika sinnen. 

 

Vi kommer även jobba vidare med att strukturera upp planeringstillfällena för 

fritidsavdelningarna så vi får en tydligare progression i aktiviteterna från de små barnen på 

Pegasus till de större på Andromeda. Det är viktigt att planeringen dessutom bygger på barnens 

intressen och önskemål utifrån genomförda utvärderingar. Samtidigt kommer vi utöka samverkan 

med åk 1 och åk 2 genom att lägga till ytterligare ett kometen-pass (skolfritids) under skoldagen 

varje vecka. Detta ökar möjligheterna till samverkan mellan skola och fritidshemmet och ger en 

mer varierad utbildning. Arbetet kommer följas upp genom planerade verksamhetsbesök av 

rektor utifrån givna frågeställningar. 

 

För övrigt så ser jag med stor tillförsikt fram emot läsåret 2020/2021 och dess utmaningar med 

förskoleklass 5 dagar/vecka och studiestöd för eleverna i åk 4-6 på fritidstid. Detta är två 

förändringar som båda kommer påverka fritids till viss del. Grundstrukturen på fritids är dock 

god och vi tar oss an utmaningar med ambitionen att hela tiden förbättra kvalitén på Bruksskolans 

alla verksamheter. 
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12. Förbättringsåtgärder för läsåret 2020/2021 
 

Personalens förbättringsåtgärder 

 

Normer och värden 

 

● Vi vill få till en ökad Vi-känsla på fritids. 

 

Kunskaper 

 

● Vi vill öka elevernas kunskaper om natur och friluftsliv. 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

 

● Vi vill förbättra vårt fritidsråd så att eleverna tar ett större ansvar för att själva driva 

sina idéer. 

 

Skola och hem 

 

● Vi vill försöka ta hjälp av eleverna med att få till ett månadsbrev. 

 

Skolan och omvärlden 

 

● Vi vill att eleverna kan få möjlighet att prova på olika aktiviteter genom besök av 

föreningslivet. 

 

Rektors förbättringsåtgärder 

 

 Jobba för en mer varierad utbildning genom att, bland annat, upprätta en Skolskog för 

pedagogisk utomhusverksamhet. 

 Öka elevernas delaktighet i utvärderingen av utbildningen. 

 Utöka samverkan mellan fritidsavdelningarna för att få en tydligare progression i 

utbildningen. 

  Tydligare strukturera upp arbetslagskonferenserna och planeringstiden med huvudfokus 

på verksamhetsutveckling. 

 Utveckla Kometen, skolfritids, till att tydligare vara ett komplement till skolan. 


