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1 Beskrivning av verksamheten 
Bruksskolan är en F-6-skola med ca 180 elever. På skolan finns två fritidshems-
avdelningar, Andromeda och Pegasus. På Pegasus går elever från förskoleklas-
sen och åk 1 medan elever från åk 2 – 6 går på Andromeda. I arbetslaget ingår 
två fritidspedagoger, två 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 ak-
tiviteter. Vi utnyttjar idrottshallen, går till skogen, utflykter mm. 

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

Antal barn inskrivna på fritidshemmet 81 71 93 90 115 97 
Andelen barn med annat modersmål 
än svenska 

23 22 36 36 46 38 

Antal avdelningar 2 2 2 
Antal barn i genomsnitt per avdelning 38 46 53 
Antal årsarbetare 7 7 7 
Andel personal m. ped. högskoleut-
bildning (%) 

43 43 57 

* resursdel i fritidshem 0,5 ssg. inräknat. 
 

Antalet inskrivna barn har ökat de senaste åren och den faktiska närvaron har 
även den ökat vilket ställt högre krav på personalen än tidigare. En person, utö-
ver de tre ordinarie på respektive avdelning, har varit inne och täckt för två pe-
dagoger som varit deltidsföräldralediga. 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

Personalens förbättringsåtgärder  

Pedagogerna har gett förslag på lekar i gymnastiksalen för de äldre eleverna. 
Eleverna har sedan fått välja om de velat vara med eller inte. På den första de-
len av läsåret har pedagogerna styrt aktiviteterna i idrottshallen för de yngre ele-
verna. När barnen har lärt sig alla lekar så har de själva fått ge förslag på tre 
olika lekar och utifrån dessa tre lekar så fick de rösta. Detta har lett till att in-
tresset har ökat. Många flickor har valt att delta när det är aktiviteter som passar 
dem. 

De yngre eleverna har fått pyssla varje vecka och pysslet förnyas var fjortonde 
dag. 

Under hösten gjorde vi lite experiment med eleverna men sedan har det avtagit 
på grund av att det har varit svårt att hitta lämpliga experiment. Vi har i alla fall 
lyckats göra såpbubblor. 

Vi har inte lyckats med vår förbättringsåtgärd att prata mer om olika länder i 
den mån som vi hade tänkt oss. 

De yngre eleverna har samlingar varje dag där man försöker lyssna vad eleverna 
önskar göra på fritids. De äldre eleverna har en brist på samtal i helgrupp vilket 
gör det svårare att lyssna in alla elever.  

Vi har utökat våra drop in-tillfällen till att även gälla under slutet av vårtermi-
nen. 

De yngre eleverna som kommer att börja på Andromedas fritids efter somma-
ren har varit med på två utflykter med de äldre eleverna för att de ska lära känna 
varandra bättre och för att underlätta för eleverna att byta avdelning. 

Vi har aktivt försökt att vara med på aktiviteter som skett i närområdet för att 
se vad föreningslivet har att erbjuda. Besök av teaterpedagog, bowling, modell-
flyg, fotboll, kulturföreningen Berget för att nämna några. 
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3 Året i verksamheten  
 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

På Pegasus avdelning började vi läsåret med 2 nya pedagoger. Under läsåret 
valde 2 pedagoger att vara föräldralediga på deltid och 1 vikarie tillsattes. 

Under våren var en pedagog på Andromeda långtidssjukskriven 3 månader.  

De äldre barnen börjar dagen med samling och information till åk 2 om vad 
som kommer att erbjudas under dagen. Vi har även en tavla där det står vilka 
aktiviteter som kommer att hända på fritids under hela veckan. På den kan de 
äldre eleverna som slutar senare på dagarna få samma information som de i åk 
2. Det är schematekniskt svårt med storsamling bland de äldre eleverna. 

De yngre har samlingar med alla, alla dagar. Under samlingen presenteras da-
gens aktiviteter och alla elever har möjlighet att komma till tals. De yngre ele-
verna har även en informationstavla där hela veckans aktiviteter finns upp-
skrivna. På denna tavla presenteras även vilken personal som öppnar/stänger 
på fritids under den specifika veckan. 

För att skapa kontinuitet i verksamheten har vi vissa aktiviteter som alltid ligger 
på samma veckodag t.ex. gymnastiksalen på tisdagar och onsdagar. På Fritids-
hemmens dag har bägge avdelningarna haft roliga lekar tillsammans på kapellet 
och grillat hamburgare ute på gården. På lov har vi på de båda fritidshemmen 
haft gemensamma aktiviteter. På sportlovet hade modellflygklubben en dag i 
Stora Vallahallen där vi fick prova på att flyga modellflygplan. Under påsklovet 
har vi haft gemensam aktivitetsdag i Stora Valla för alla fritidshem i Degerfors 
kommun. 

Mellanmålet äter de yngre eleverna på nästan samma tid varje dag medan de 
äldre eleverna äter i omgångar på olika tider på grund av hur de slutar skolan. 
Som vanligt hjälps vi i personalen åt med öppningar och stängningar. I år har vi 
haft många elever som har slutat sent på dagen vilket har gjort att vi har fått 
lägga om våra arbetstider för att kunna vara mer personal under senare delen på 
dagarna.  

 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 

  



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
6(17) 

 

Kvalitetsrapport Bruksskolan Fritidshem 

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          

Skriftlig varning          

Omhändertagande av föremål          

Ingen av ovanstående disciplinära åtgärder har vidtagits gällande Bruksskolans 
fritidshem. 
 

 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 0 2 2 

Kommentar: Upprättade kränkningar har utretts, följts upp och rapporterats 
till huvudman i enlighet med kommunens rutiner kring likabehandlingsarbete. 

 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? 

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

Personalen ska vara goda förebilder. 

Vi presenterar likabehandlingsplanen för personal, elev och vårdnadshavare via föräldramöte. 

Förväntansdokument delas ut i samband med föräldramöte. 

Vi försöker skapa gruppkänsla genom olika aktiviteter. 

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

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 
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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. 

Regler på skolan gäller alla, vuxna och barn. 

Vid personals frånvaro täcker den ordinarie personalen upp så långt som möjligt, så inte vi-
karier behöver arbeta ensamma i elevgrupper. 

Utveckla vårt arbete med bildstöd/tecken som stöd. 

Noggrann förberedelse i all vår verksamhet.  

I samband med APT behandlas även likabehandlingsfrågor. 

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

Organiserade rastaktiviteter. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi har delat upp eleverna i mindre grupper för att de ska lära känna varandra 
och skapa trygghet.  

Vi planerar aktiviteter för att stärka gruppkänslan. De yngre eleverna har sam-
ling varje dag klockan 13.00 där de går igenom vad som händer under dagen. 
De yngre eleverna har även tittat på Pelle Svanslös och efter varje avsnitt har de 
diskuterat om värdegrund utifrån det de har sett. De äldre eleverna slutar vid 
olika tider varje dag vilket gör det svårare att ha en gemensam samling. Därför 
behöver aktiviteterna för de äldre vara sådana att de stärker vi-känslan.  

De yngre eleverna har tillsammans med pedagoger haft helgprat i storgrupp, där 
alla elever får möjlighet att komma till tals. Detta har de gjort för att få mer ge-
menskap i gruppen och kunna våga prata i större grupper.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Målet för de yngre eleverna är att även kunna känna trygghet i storgruppen. 

• Vi vill att de äldre eleverna kan känna vi-känsla trots svårigheter med att få 
till gemensamma samlingar 
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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 
 

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 mång olika uttrycksformer såsom språk, 
bild, musik, drama och dans samt utvecklat kännedom om sam-
hällets tjänster. 

Hur når vi målen: 
Vi arbetar med frågan ”varför” i fokus. 

Fritidshemspedagogiken ska knyta an till lärande och utveckling. 

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

Fritidshemmet ska vara delaktiga i upprättandet och utformningen av extra anpassningar 
och särskilt stöd enligt rutinpärmens riktlinjer. 

Fritidshemmens lagledare ska delta vid planering inför klass- överlämnande och elevkonferen-
ser för att möjliggöra fritidspersonalens deltagande på dessa konferenser vid behov. 

Utomhuspedagogik ska stimulera till lust och lärande. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi har jobbat mycket med dans och rörelse och eleverna har haft möjligheter till 
att skapa och utrycka sig med olika material. 

Fritidshemmen har haft flera olika utomhusaktiviteter. Det har varit skridskoåk-
ning och pulkaåkning under vintern och skogsutflykter under hösten och våren. 
Dessa utomhusaktiviteter gör vi för att vi vill erbjuda utevistelse och fysiska ak-
tiviteter under olika årstider, samt att vi vill visa eleverna vilka olika naturmiljöer 
som det finns i Degerfors. 

De yngre eleverna har gått till gymnastiksalen en gång i veckan, delade i två 
grupper. Den grupp som var kvar har då haft pyssel. De äldre har gått två olika 
dagar, en dag med styrd aktivitet och en med valfri aktivitet. Det har vi gjort 
därför att vi vill att fler ska vilja vara med och röra på sig. 
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När vi har delat grupperna så ger det mindre konflikter, en bättre översyn över 
vad som händer i lekarna och att eleverna vågar prova nya saker. När vi uppre-
par lekarna många gånger så blir eleverna tryggare med vad de ska göra och har 
lättare att följa reglerna.   

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi kommer att ta upp mer om olika länder, andra språk och lekar ifrån olika 

länder med de yngre eleverna. 
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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 
med mera. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vid en del aktiviteter vill vi att alla försöker att delta. Men i de flesta andra akti-
viteter så kan eleverna välja om de vill delta eller inte. När vi går till gymnasti-
ken har vi ofta bestämt lek i förväg och berättat den för eleverna. Sedan får de 
välja om de vill följa med till gymnastiksalen och göra den leken. Fördelen med 
det är att de som följer med är motiverade och intresserade av just det som er-
bjuds. Vi tar hänsyn till elevens behov av aktivitet och vila efter en, för många, 
lång dag i skolan. 

De yngre eleverna har fått rösta om vilka lekar de skulle vilja leka i gymnastiksa-
len. Genom detta har de yngre lärt sig om demokrati och att acceptera utgången 
utav demokratiska röstningar. Under terminens gång kom vi fram till att det är 
bra att dela eleverna i två mindre grupper efter ålder.  De äldre har haft fem-
kamp ute på kapellet. De äldre eleverna fick prova på att leda femkampen men 
det var personalen som hade planerat dem. Eleverna tog uppgiften på allvar 
och lyckades bra, de tyckte det var roliga aktiviteter. Problemet var att en del 
elever skulle ha mellanmål mitt i aktiviteten på grund av att de kom tillbaka 
ifrån modersmålsundervisning. 

  ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi ska hjälpa eleverna med att bli bättre på att ta ansvar för att plocka un-

dan och städa efter sig när de har lekt med saker.  
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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 Bruksskolans fritidshem har in-
kommit 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? 

Tydlig information om våra styrdokument och syftet med vår verksamhet. 

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

Vi samverkar med föräldrar genom olika kontaktvägar. 

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 
Under höstterminen-17 gjordes en fritidsenkät som visar att föräldrarna känner 
sig trygga och nöjda med verksamheten på fritids. Vad som brister från oss till 
dem är informationen. Vi fick in många svar på enkäten. Vi tror att detta beror 
på att vi lämnade ut den i samband med höstlovslappen. Vi lämnade den per-
sonligt och visade dem var de skulle lämna svaren. Vi förklarade även att den 
var anonym. 

Vi har haft drop-in för föräldrarna i december och planerar att ha ett till innan 
vårterminen är slut. Elever och föräldrar uppskattar möjligheten att kunna sitta 
och prata med oss. Vi fick även god uppslutning på drop-in-fikat. Att eleverna 
fick bjuda på pepparkakor som de själva hade bakat tror vi bidrog till högt del-
tagande av föräldrarna. Det kan även ha påverkat att tidpunkten för fikat låg 
nära jul. 

Antal klago-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Fritidshem 1  1 0 0 0 0 0 0 
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 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Vi försöker nå ut bättre med information till föräldrarna. 
• Vid drop in-fika bör vi se till att all personal är med 
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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 möten för lagledare med rektor. 

På lov har fritidshemmen viss gemensam verksamhet och gemensamt lovschema upprättas för 
verksamheten. 

Vi ska delta vid överlämningar på våren till blivande klasslärare. (Gäller förskoleklass.) 

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

Fritidspersonal genomför organiserade rastaktiviteter under skoltid. 

Samverkan med skolan genom skolfritids, Kometen. 

Samverkan vid övergången från Pegasus till Andromeda. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi har haft gemensamma aktiviteter mellan Andromeda och Pegasus fritidsav-
delningar. Det har fungerat bra och vi ser att det har legat rätt i tid att ha de ge-
mensamma aktiviteterna under vårterminen. Eleverna, speciellt de yngre, har 
tyckt det har varit roligt. En del av de äldre har utvecklat sin ansvarstagandeför-
måga.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi ska ha inskolning utav nya fritidselever som kommer ifrån förskolan. 
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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. 

Vi gör studiebesök runt om i kommunen, exempelvis biblioteket. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi har haft en gemensam dag med övriga fritidshem i kommunen under en akti-
vitetsdag i Vallahallen och Stora Halla under påsklovet. I stort gick det bra men 
på grund av problem med vädret så fick Strömtorp komma senare och åka tidi-
gare än planerat. Detta medförde stress vid vissa aktiviteter, exempelvis bow-
ling. Allt detta gjorde att även andra fritids fick svårt att hinna med det de 
skulle. 

De äldre eleverna har haft besök utav en teaterpedagog som inspirerade en del 
elever till att börja på teater på sin fritid. Det vi kommit fram till är att det kan 
vara bra när föreningar kan komma ut till oss och informera om sin verksam-
het. De yngre eleverna har varit på utflykt till Berget där de grillade korv och 
lekte i lekparken och i skogen. Det vi kommit fram till är att det är svårt att gå 
med så många elever till Berget. Bergets lekplats är inte anpassad till så många 
elever. 
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11 Rektors slutord  
På Bruksskolan bygger vi vår verksamhet utifrån Vår pedagogiska grundsyn. 
Tanken är att bedriva en inkluderande verksamhet med en tydlig och välplane-
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. 

Kvalitetsutveckling och fortbildning har skett via GKU, kommungemensam 
kvalitetsutveckling för fritidshem, som är ett omtyckt forum där pedagoger på 
kommunens alla fritidshem träffas och arbetar med utveckling av våra fritids-
hem. Kommande läsår kommer vi knyta GKU:n till kommunens satsning på 
Specialpedagoglyftet där samtliga undervisande lärare för åk 1-9 ska ingå. De 
specialpedagoger som handleder grupper i lyftet kommer även få en aktiv roll i 
GKU. Detta för att främja en likvärdig skola i kommunen. 

Vi har under året gått utbildning i Fritidspedagogik via RUC i Karlstad för 
andra året i följd. Detta gör att merparten av kommunens fritidshemspersonal 
nu har genomfört fortbildningen.  

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. 

För att lyckas bedriva en verksamhet som kan anses vara inkluderande och till-
gänglig för alla elever behöver vi även maximera användandet av alla skolans 
professioner. Jag tänker då främst på våra studiehandledare för att öka våra ny-
anlända elevers möjlighet till en utvecklande och tillfredsställande tillvaro på fri-
tids men även på vår nya profession, socialpedagogen, för att nå fram till alla 
elever i svårigheter på bästa sätt. 

Framtiden för Bruksskolans fritidsverksamhet ser ljus ut då vi kan stoltsera med 
endast tillsvidareanställd personal där fördelningen mellan män och kvinnor är 
50/50 vilket i sig är ganska unikt. Fördelen med att ha en stabil organisation är 
att vi kan fokusera helt på att, än mer, förbättra verksamheten. Fokus kommer 
ligga på att få till en tydligare kommunikation mellan verksamheten och vård-
nadshavarna där huvudutmaningen är att nå fram till de vårdnadshavare som 
inte pratar svenska. Vi kommer även jobba vidare kring en ökad samverkan 
mellan skola och fritids för att få till en smidig övergång för eleverna mellan 
verksamheterna. 
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12 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 
 Personalens förbättringsåtgärder 

12.1.1 Normer och värden 
• Målet för de yngre eleverna är att även kunna känna trygghet i storgruppen. 

• Vi vill att de äldre eleverna kan känna vi-känsla trots svårigheter med att få 
till gemensamma samlingar. 

12.1.2 Kunskaper 
• Vi kommer att ta upp mer om olika länder, andra språk och lekar ifrån olika 

länder med de yngre eleverna. 

12.1.3 Elevernas ansvar och inflytande 

• Vi ska hjälpa eleverna med att bli bättre på att ta ansvar för att plocka un-
dan och städa efter sig när de har lekt med saker 

12.1.4 Skola och hem 

• Vi försöker nå ut bättre med information till föräldrarna. 
• Vid drop in-fika bör vi se till att all personal är med 

12.1.5 Övergång och samverkan 

• Vi ska ha inskolning utav nya fritidselever som kommer ifrån förskolan 

 

 Rektors förbättringsområden 
• Utveckla informationsflödet från fritids till vårdnadshavare genom att till-

handahålla information på fler språk än svenska. 

• Ökad samverkan mellan förskoleklassen – åk 1-2 – fritids för att optimera 
den dagliga övergången från skola till fritids. 

• Förbättra kommunikationen mellan vårdnadshavare och fritids. 

• Alla pedagoger ska utgå från Vår pedagogiska grundsyn och ha ett, i grun-
den, lågaffektivt elevbemötande. 

• Genomförda fortbildningsinsatser, exempelvis RUC:s Fritidshemspedago-
gik, ska följas upp för att kunna ge bestående avtryck i verksamheten. 

• Utveckla socialpedagogens roll i verksamheten. 
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