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Förutsättningar för Fritids och Klubbens
måluppfyllelse

Fritidshemmets organisation och omfattning

Barn och lokaler
Fritidshemmet på KMS har omfattat totalt 121 elever fördelat på Fritids och Klubben

Fritids har elever i förskoleklass, åk 1 och 2. Verksamheten har disponerat en ateljé, tre
klassrum, idrottshallen, skolbibliotek, Gläntan (matsalen), uteklassrum samt skolgården.
Gruppen har bestått av 67 barn varav 31 flickor och 36 pojkar.
Klubben har elever i år 3, 4 och 5. Verksamheten har disponerat bildsal, 2 klassrum, Gläntan,
uteklassrum, idrottshall samt skolgård. Gruppen har bestått av 54 barn varav 23 flickor och
31 pojkar.
Verksamheten har varit fördelad i mindre grupper utifrån val av aktivitet.

Personal
Personalgruppen bestod av 5,2  heltidstjänster fördelade på 8 personer enligt följande; 1
förskolepedagog, 1 grundskolelärare åk F-3, en fritidsledare, 1 resurspedagog, 1 elevassistent
och 2 medhjälpare. Av dessa har 3 dessutom montessoriutbildning. Grundskoleläraren
avslutade sin tjänst i mars och efterträddes under fritidstid av en medhjälpare under
återstoden av terminen. Utöver denna personalgrupp hade elever på fritidshemmet dessutom
tillgång till aktivitet med  bildlärare vissa eftermiddagar i veckan. Under höstterminen hade vi
en idrottslärare som ledde fysiska aktiviteter såväl på skolgård som i idrottshall under tre
em/vecka..

Ledning
Rektor har haft det övergripande ledningsansvaret. Det har funnits en samordnare för
skolbarnsomsorgen.

Skolans specialpedagog har vid regelbundna konferenser lett skolbarnsomsorgens arbete
med värdegrunden och med elever i behov av särskilt stöd

Tillgänglighet
Fritidshemmet har varit öppet 7-17 alla vardagar med undantag av 4 studiedagar under
läsåret. Vi har stängt 4 veckor under sommaren. Vi har haft önskemål om barnomsorg under
studiedagar vilket vi har tillgodosett gemensamt med förskolan. Dock har vi inte fått några
önskemål om barnomsorg under semesterstängning eller före 7 alt efter 17.

På KMS har vi samlad skoldag för barnen i åk 1 och 2. Det innebär att alla elever börjar och
slutar vid samma tid och har en något längre skoldag eftersom skoldagens timmar
kompletteras med 4,5 h fritidstid. Dessa är frivilliga och kan tas bort om barnet inte är på
fritids. Tiden är uppdelad i några arbetspass.
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Vi kallar dessa pass PA (praktiskt arbete). Då kompletteras skolans undervisning med sådant
som inte ryms inom timplanen för de yngsta i grundskolan. Då arbetar vi med bild, slöjd,
konkreta naturupplevelser, grupprocesser och självkännedom. Ofta arbetar vi tematiskt över
längre perioder. Oftast är PA inte kopplat till det som annars sker i klassrummet men under
vissa Pa-pass arbetar vi konkret med det som eleverna lär sig på lektioner. Fritidspersonalen
har även hand om en grupp under skolans veckor med Elevens val.

Gemensamt prioriterade förbättringsområden för
Fritids och Klubben läsåret 2019/2020

- Ökat samarbete mellan fritids och klubb genom åldersöverskridande aktiviteter där
barnen möts i ett gemensamt intresse.

- Ta till vara på personalens olika kompetenser än mer och skapa förutsättningar
utifrån dessa att utveckla vår verksamhet.

Utvärdering
Detta har vi gjort
Vi har under året haft gemensamma eftermiddagsaktiviteter där barn från både Fritids och
Klubben har deltagit. Personal från de båda enheterna har haft gemensamma konferenser på
veckobasis och har då planerat aktiviteter som möjliggjort och gynnat arbetet med de båda
enheternas prioriterade förbättringsområden. Vid dessa konferenstillfällen har det varit
möjligt för personal att planera aktiviteter utifrån barnens önskemål och genom detta
arbetssätt även tagit än mer vara på personalens olika kompetenser då flertalet aktiviteter
lockat både fritids och Klubbenbarn. Under läsåret har vi även haft en pedagog från Klubben
som varit ansvarig för våra PA - ute pass.
Pga Covid 19 valde vi from mars till juli att förlägga vår verksamhet utomhus vilket gjorde
att vissa planerade inomhusaktiviteter fick avslutas till förmån för andra utomhusaktiviteter.
Vi valde att använda vårt uteklassrum som samlingspunkt för alla Fritidshemmets elever och
arrangerade där pyssel, spel och lugnare aktiviteter.

Analys
Genom våra riktade insatser där vi ökat samarbete mellan Fritids och Klubb upplever vi ett
mer öppet klimat där barn möts utifrån intressen mer än ålder. De sociala konstellationerna
har förändrats från att vara åldersindelade till att möta intresse/behov. Vi ser att barnen är
tryggare både med varandra och med personalen på de båda enheterna. Klimatet i
personalgruppen har blivit mer positivt då vi försöker att ta vara på varandras intressen och
kompetenser och införliva dem i verksamheten. Vi ser också att barnen uppskattar detta då
barn och vuxna möts i ett gemensamt intresse som mynnar ut i olika aktiviteter.
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Vårt uteklassrum blev det nya Fritids och Klubbenrummet där barnen erbjöds valbara
aktiviteter vilket har fallit väl ut.

Fritidshemmets uppdrag
● Komplettera utbildningen i förskoleklass och skola.
● Stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda meningsfull fritid och

rekreation.
● Helhetsperspektiv på eleven samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

(14 kap. 2§ Skollagen)

Detta har vi gjort
“Vi vet genom forskning (jfr Carlgren, 2011; Gardener, 1999; Marton & Booth, 2000; Nooro,
2011) att det är viktigt att eleven möter kunskaper på flera olika sätt, i flera olika
sammanhang och miljöer och genom olika metodiska angreppssätt om kunskaperna ska
fördjupas och bli hållbara. Då stärks elevernas kompetenser och förmågor”

(Pihlgren 2017, 39)

Vi kompletterar skolan på olika sätt, innehållsmässigt och tidsmässigt enligt Lgr 11. Genom
att arbeta praktiskt med ämnen som är aktuella i klassrummet i vår Praktiskt

4



Arbete-verksamhet ( PA) sker konkreta kopplingar till ämnen de läser i klassrummen. Det
finns dock önskemål om ett ökat samarbete mellan skola - fritids för PA skapa.

PA-verksamheten bedrivs i årskurs 1-2 och bildar tillsammans med skolans timplan en slags
Samlad skoldag. PA-verksamheten är uppdelad på två grupper, PA Skapa och PA Ute.

PA Skapa
Elever får tillsammans med fritidspersonal möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt
intresse för att skapa med olika material och tekniker. Elever utforskar också digitala
skapande aktiviteter och applikationer och utvecklar därmed  förmågor inom dessa områden.
Eleverna har bl.a arbetat med;  grundfärgerna, blanda färger, nyanser, gråskalan,
positiv/negativ, stöppling, oljepastell, akvarell, klippa, måla av, rörelse och människokroppen.
Med lärplattor har de fotograferat, redigerat bilder samt skapat sagor och presentationer. När
den gemensamma uppgiften har blivit färdig har det funnits utrymme för fria aktiviteter som t
ex pärla, sy och konstruera.

PA Ute

Under läsåret har åk 1 och 2 varit indelade i 4 grupper som varje vecka har haft ett tillfälle
med Pa-ute. Det har varit åldershomogena halvklasser.

Vi har jobbat utifrån den äventyrspedagogiska metoden som inte bara ger en upplevelse utan
är en metod för att lära sig viktiga saker inte bara inom ett ämne utan också om sig själv och
den grupp man tillhör. De har fått träna på problemlösning i grupp och pröva egna och de
andras idéer.

Leken har varit en viktig del där eleverna har getts möjligheten att bearbeta intryck, pröva sin
identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.
Under leken har eleverna fått möjligheten att utveckla tilltro till sig själv samt förmågan att
hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Rörelseglädje och fysiska aktiviteter och vistelse i naturen har varit en viktig faktor under
pa-ute lektionerna där vi även pratat om och jobbat med ämnen såsom friluftskunskap,
allemansrätten m.m

Utomhusmiljön är rik på möjligheter med olika naturtyper såsom en damm, granskog,
lövskog, våtmark och berg. Elever har fått träna sina sinnen; lyssnat, känt, luktat och tittat på
olika saker i miljön med hjälp av lekar och utmaningar av olika slag.  Hur man klär sig och
beter sig i naturen för att må bra och hur man tar hänsyn till allt liv har betonats.  Det har
skett genom lekar, korta lektioner och övningar. De olika årstiderna har eleverna fått lära sig
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uppleva med alla sinnen.

Eftermiddagsverksamheten
Det är viktigt att personalen
- utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids och
innehållsmässigt
- erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och
utgår från barnens behov och intressen
- förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och
emotionella utveckling.

(ur Allmänna råd för fritidshem )

En stor del av Fritidshemmets eftermiddagsverksamhet är valbar. Framförallt gäller det
aktiviteter och  olika sätt att utföra dessa. Vi försöker tillgodose barnens önskemål gällande
aktiviteter som de önskar göra. Vid utomhusvistelse väljer de var de vill vara på skolgården
och vad de vill göra där. Egna initiativ vad det gäller lek uppmuntras alltid. Under året har vi
fortsatt med dagliga rastaktiviteter.
Nytt för i år är att barnen varit indelade i sin årskull (samma indelning som under skoldagen)
vid de valbara aktiviteterna dels för att få mindre grupper men också för att skapa trygghet
och kontinuitet.

Vi har valt att avgränsa oss utifrån våra specialkompetenser/intressen för berika
verksamheten och ge mer kvalitativt innehåll. Det pedagogiska  syfte med detta är att öka
välbefinnande och skapa trygghet hos både barn och vuxna.

Fram till mars har vi haft tillgång till idrottshallen 2 eftermiddagar i veckan där barnen har
fått prova på olika idrottsaktiviteter och organiserade lekar.

Uteklassrummet har blivit den naturliga samlingspunkten vår våra barn där det alltid funnits
personal som tagit emot och aktiviteter som anordnats.

Vi har periodvis under året haft sagoläsning i skogen alt uteklassrum , 2 - 3 ggr/veckan.
Under höst och vintertid  användes  även “ Lugna rummet” för läsning, massage och mysrum

Mellanmålet har anpassats efter gruppens och individens behov för att tillgodose behovet av
rekreation och gemenskap. Förskoleklassen äter i sitt hemklassrum och årskurs 1 till 5  äter
klassvis i Gläntan.
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Analys

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. I undervisningen ska eleverna
erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och
lärande.

(Lgr 11)

Vi ser att barnen uppskattar vår samlade skoldag. De får uppleva naturen, arbeta praktiskt
med bild och skapande, digital integration - användandet av digitala redskap som socialt
medie samt att konkret arbeta med några av de ämnen som även läses ihop med läraren.
Många gånger ger även vårdnadshavare positiv respons på vad barnen gör under PA-tiden.
Så vi vill absolut fortsätta med samlad skoldag.

Då vi har minskat grupperna vid mellanmålet upplever vi att vi skapat bättre förutsättningar
för återhämtning för barnen och de får goda möjligheter att mötas i dialog kring dagens
händelser. Vi har valt att låta Förskoleklassen äta i sitt klassrum under hela läsåret då vi
upplever att det är lugnare och tryggare för dem. År 1 och år 2 har suttit klassvis med fasta
platser i Gläntan pga olika sluttider vissa dagar. Under årets varmare månader äter åk 1 och 2
sitt mellanmål utomhus, detta görs omväxlande med en klass i taget.
Vi har ett grundläggande veckoschema där vi satt dagliga fasta aktiviteter. Med detta schema
upplever vi att barnens trygghet ökar genom deras möjlighet till konkreta val av aktiviteter.
De känner också trygghet i att veta när, var och hur aktiviteter sker.  Informationen om de
olika aktiviteterna presenteras vid mellanmålet och anslås på anslagstavlan i ytterhallen.
Vi har även valt att annonsera vårt schema på vårt Instagramkonto för att än mer involvera
och förtydliga vår verksamhet för vårdnadshavare. Vi ser att dessa informationskanaler skapat
trygghet och en mer tydlig struktur på vår verksamhet.
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Vårt val att dela upp aktivitetsgrupperna i mindre grupper har fallit väl ut, vi upplever att
barnen är tryggare och är mer benägna att prova på nya saker.

Idrottshallen är en bra komplettering till våra fritidslokaler. Nytt för i år är att vi har 3 fasta
grupper som rullar på ett schema 2 em/veckan. Denna uppdelning och information om vilken
aktivitet som gäller ser vi skapar trygghet hos barnen. Iom utflyttningen av vår verksamhet
slutade vi även att nyttja idrottshallen i mars men anordnade likvärdiga aktiviteter utomhus
vilket uppskattades mycket av de barn som vanligtvis söker idrottshallen.

Sagostunden i skogen/uteklassrummet är mycket omtyckt av barnen speciellt de yngre. 2 - 3
ggr/veckan samlas barnen kring en kapitelbok och där ges möjlighet till rekreation.  Vi ser att
det finns ett stort behov av att hitta möjligheter till avkoppling och att Lugna rummet fyller en
stor funktion i detta avseende.

Tänkbara utvecklingsområden
Att ge mer utrymme för rekreation och möjlighet till lugn och ro.
Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att
erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.

(Lgr 11)

Utveckla den digitala kompetensen än mer i form av nätetikett och källkritik.
Skapa en “Ipad manual” för oss pedagoger.
Undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att
använda digitala verktyg och medier för kommunikation samt säker och ansvarsfull
kommunikation även i digitala sammanhang.

(Lgr 11)

Normer och värden
Det är viktigt att personalen
- aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är
en integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveck ling och kopplar
samman det med hur barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande
- strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med
att olikheterna i gruppen ses som en tillgång.

(ur Allmänna råd för fritidshem)

Detta har vi gjort
Fritidshemmet arbetar mycket med sociala relationer och konflikthantering.
Som vanligt låg fokus under hösten att arbeta ihop de olika klasserna men även att arbeta
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ihop fritidsgruppen.

Vi har fritids- och Klubben-råd i respektive samling. Det finns periodvis en önskelåda där
barnen lämnat in frågor och önskemål som sedan har tagits upp i de respektive samlingarna.
Frågor som bla tagits upp är mellanmålet, uteleksaker, Kingregler. Barnen  har mycket bra
tankar som vi pedagoger kan omsätta i verksamheten.

På lunchrasterna arrangerar vår äventyrspedagog rastaktiviteter med syfte att stödja
utvecklingen av barnens värdegrundsuppfattning och sociala samspel samt att berika deras
lekbank. Fritidslärare har frekventa samtal med grupper och individer kring konsten att
praktisera gällande normer och värden.
Under året har skolbarnsomsorgen fortsatt arbetet med dagliga rastlekar även på
eftermiddagarna för att öka elevers trygghet, glädje och sociala kompetens.

Analys
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna
tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och
pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta
tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin
förståelse för olika sätt att tänka och vara. Lgr 11

Nu är rastskoj en naturlig del av vår verksamhet. Eleverna efterfrågar kontinuerligt rastskoj.
Vi ser att det gynnar barnen som har behov av stöd men också som bro mellan eleverna i f-2
och 3-5. Det blir en gemensam träffpunkt speciellt under höstterminen.

Vi har lyft frågan om vår utemiljö i samlingar för att öka barnens medvetande om vårt
gemensamma ansvar för utemiljön och våra leksaker. Vårt lånesystem i Grönan fungerade till
en början mycket bra men intresset avsvalnade under vinter och snöperioden och vi valde att
avveckla detta system. Vi ser dock att det finns ett behov och en önskan hos barnen av
struktur och ordning i vår förrådsbod Grönan vilket gör att vi har ett kontinuerligt
värdegrundsarbete gällande att barnen ska känna eget ansvar för vår utemiljö och Grönans
leksaker.

Vi har fastställt och tydliggjort regler för King, pulkabacke och fotboll. Spelet och klimatet
har blivit bättre, trevligare och tryggare med regelverken. Tydliga konsekvenser som skapar
trygghet. Det har uppkommit önskemål från barnen att det ska finnas gemensamma regler
även för t ex Capture the flag, Fia med knuff, bandy m fl. Vi upplever att klimatet är
periodvis hårt mellan barnen med ett hårt språk. Vi har haft nära dialog med berörda
vårdnadshavare. Det har givit goda resultat men vi kommer fortsätta arbeta med det.
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Tänkbara utvecklingsområden
Arbeta mer aktivt med hur barnen använder ord och försöka få dem att förstå att ord kan såra.
Acceptans för olikheter. Tydliga spelregler för fler aktiviteter. Gemensam struktur och
ordning i Grönan.

Jämställdhet mellan flickor och pojkar

Det är viktigt att personalen
- reflekterar över sitt eget förhållningssätt till manligt och kvinnligt och diskuterar hur den
pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet
- aktivt arbetar för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i
verksamheten.

(ur Allmänna råd för fritidshem)

Detta har vi gjort
Vi arbetar aktivt med att få flickor och pojkar att leka tillsammans i samma lekar. Vi
uppmuntrar till aktiviteter  både inomhus och utomhus som lockar alla såsom King, Capture
the flag, kiosken, modellera, tillverkning av spel och leksaker, kojbygge, bakning etc.

Analys
Det medvetna upplägget har blivit en naturlig del av vår verksamhet och vårt förhållningssätt.
Vi utgår från individ och intresse snarare än kön. Utmaningen är att i alla lägen behålla det
könsneutrala förhållningssättet hos alla inblandade.
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Barns delaktighet och inflytande
Det är viktigt att personalen
-  aktivt arbetar för barns rätt till ansvar, delaktighet och inflytande i
verksamheten utifrån erfarenhet, ålder och mognad
- tydliggör för barnen sambanden mellan delaktighet, inflytande över
och ansvar för fattade beslut. (ur Allmänna råd för fritidshem )

Detta har vi gjort
Vid skoldagens slut lämnar grundskolepedagogen över gruppen till fritidspersonalen som
informerar sig om vilka barn som är kvar på fritids/Klubben under eftermiddagen.

Barnen är till en stor del styrda under sin skoldag. På eftermiddagarna har barnen själva fått
välja vad de vill göra tex spela spel, skapa, leka utomhus, undersöka dammen. Planerade
aktiviteter utifrån barnens önskemål har presenterats vid mellanmålet och barnen har då fått
möjlighet att välja om de vill deltaga eller ej. Det har funnits personal som tipsar om
aktiviteter för dem som inte vetat vad de vill göra. De yngre barnen har varit indelade i
s(samma som under skoldagen)för de valbara aktiviteterna för att skapa trygghet och struktur.

Vi har under året uppgraderat och förtydligat vårt fritidsförråd Grönans betydelse och
funktion. Grönan har blivit en naturlig samlingspunkt och trygghet för barnen. Rastskoj utgår
därifrån och det finns alltid en vuxen placerad där. Under året har barnen varit med och
tillverkat leksaker och spel som används utomhus.

Vi har haft några fritidsråd i mindre omfattning, i respektive fritidssamling. Det finns en
önskelåda där  barnen lämnat in frågor och önskemål som sedan har tagits upp i de respektive
samlingarna. Frågor  som bla tagits upp är mellanmålet, uteleksaker, kingregler, förslag till
lekar, lovaktiviteter. Vi har låtit barnen komma med förslag på hur vi ska ta hand om vårt
material. Barnen  har mycket bra tankar som vi pedagoger kan omsätta i verksamheten.

Vi har haft aktiviteter där vårdnadshavare och syskon bjudits in och där våra barn har varit
delaktiga genom att planera, förbereda och genomföra aktiviteten.

Analys
I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med
demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva
inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att
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utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett
konstruktivt sätt.

(Lgr 11)

Vi har under året inte haft kontinuerliga Fritidsråd pga rådande omständigheter. Vi har dock
inför större händelser involverat barnen i processen genom att de fått lämna önskemål och
varit delaktiga i de slutliga besluten.  Under året har det varit Rastråd och vi ser att många av
de frågor som uppstår i verksamheten bearbetas där. Vi har även arbetat med de fritidsfrågor
som kommit upp på Lilla Ekbackens elevråd.
Ett sätt att försöka få barnen att ta än mer ansvar för vårt material var att ge uppdrag att få in
en liten slant genom vårt Glöggmingel. Vi visade barnen att deras arbete med förberedelser
och genomförande resulterade i att vi kunde köpa in lite utomhusleksaker som de önskade bla
spadar, hinkar, hopprep och darttavlor.

Uppfräschning och påfyllning av uteleksaker i Grönan har varit var mycket uppskattat hos
barnen. De har varit delaktiga i att städa och hålla ordning. Vi ser nu att vi behöver bättra på
med färg både invändigt och utvändigt samt utforma ett nytt förvaringssystem.

Tänkbara utvecklingsområden
Tydliggöra planerade aktiviteter genom att informera vid mellanmålet, informera på
anslagstavlan i hallen samt sätta upp ett årshjul för Fritids/Klubben i hallen.
Utveckla rutiner och strukturer för vårt Fritidsråd än mer.
Involvera barnen än mer i att vara delaktiga i ledning av aktiviteter såsom rastskoj.

Ett mångkulturellt fritidshem
Det är viktigt att personalen
- fortlöpande reflekterar över sina värderingar och föreställningar om
kulturella och språkliga olikheter,
- strävar efter ett arbetssätt där man betonar olika kulturers lika värde
och ser språklig och kulturell mångfald som en tillgång
- ser till att arbetet med att stödja barns språkliga och kulturella identitet
integreras i den dagliga verksamheten.

(ur Allmänna råd för fritidshem)

Detta har vi gjort
PA Skapa har arbetat med språkets utveckling och arbetat med olika språk, kulturer och
historia främst Japan och Asien där vi tagit hjälp av elev och mormor med asiatisk bakgrund.
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Intressant är att vi i övrigt inte kan komma på något som vi gjort medvetet och specifikt för
att följa Läroplanen eller följa de Allmänna råden inom detta område.

Analys
Vi arbetar självklart med att stödja barn språkliga och kulturella identitet likaväl som vi vill
förmedla en positiv syn på mångkultur och mångfald. Arbetet med de olika språken har
berikat och skapat ett stort intresse hos våra barn. Arbetssättet är att vara goda förebilder och
att i stunden bemöta barnens frågor och attityder.

Vi saknar en uttalad strategi och har inte verbaliserat vårt arbete inom detta område. Det
skulle kunna vara en förklaring att vi verkar i ett mycket homogent närsamhälle och att vår
vardag på fritidshemmet är långt ifrån mångkulturell.

Tänkbara utvecklingsområden
Vi vill satsa på att använda den kulturella mångfald som finns inom vår egen enhet.
Vi vill använda vårdnadshavare, elever och hemspråkslärare än mer i detta arbete.
Vi tänker oss att kunna dyka ner i olika kulturer genom tex. lekar, dans, folksagor, musik, och
mellanmål än mer. Våra PA-pedagoger skulle kunna ta in ett multikulturellt perspektiv på
sina aktiviteter.

Särskilt stöd
Det är viktigt att personalen
- arbetar utifrån ett synsätt som innebär att stödbehovet för barn i behov
av särskilt stöd ses i relation till omgivningen och den miljö som barnet vistas i
- samarbetar med förskoleklass och skola så att olika kompetenser ge mensamt bidrar till en
bild av hur barnet fungerar i olika sammanhang,  något som bör utgöra underlag för
adekvata stödinsatser,
- samarbetar med förskolan för att underlätta övergången mellan för skola och fritidshem,
- vid planering av insatser för barn i behov av särskilt stöd är lyhörd för
vårdnadshavares synpunkter,
- genom uppföljningar och utvärderingar tydliggör vilka faktorer som har påverkat arbetet
med barn i behov av särskilt stöd och om stödre surserna är adekvata och tillräckliga
- tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare dokumenterar, följer upp och
utvärderar stödinsatserna.

(ur Allmänna råd för fritidshem )

Detta har vi gjort
Vid misstanke om att barn far illa eller är i behov av särskilt stöd inom något område följer vi
skolans rutiner. Vi har haft schemalagda elevkonferenser där specialpedagog har bjudits in för
att lyfta ev farhågor, handledning getts  och åtgärder bestämts.
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Teamet kring elever med särskilda behov har schemalagda konferenser för planering,
handledning och uppföljning tillsammans med specialpedagog.
Vi har haft extra stöd och handledning kring elever med särskilda behov. Vi har gjort
anpassningar i material och aktiviteter för barnen t ex bildschema.
Vi har överlämnandekonferens med förskolan. Där går vi igenom alla barn, såväl
kunskapsmässigt som socialt.

Analys
Att vi har ett nära samarbete i arbetslaget med lärare och specialpedagog är bra för vi får en
helhetsbild av barnen. Vi är många som ser olika sidor av barnen, deras starka sidor och vad
de behöver mer stöd i. Dock kan detta samarbete utökas än mer då det periodvis har varit fler
barn i behov av stöd.
Vi har förbättrat situationen för våra elever med behov av särskilt stöd genom anpassning till
verksamheten för varje individ. Vi talar mycket om vårt eget förhållningssätt till dessa elever.

Tänkbara utvecklingsområden
Att  öka vår medvetenhet hur vi ska hantera tillbud som uppstår.
Att utöka samarbetet med specialpedagog och berörda lärare ang barn i behov av särskilt stöd

Samarbete mellan skolbarnomsorg och hem
Det är viktigt att personalen
- skapar ett nära och förtroendefullt samarbete med barnets vårdnadsha vare om
barnets individuella utveckling och lärande och diskuterar på vilket sätt fritidshemmet
kan bidra till att barnet trivs, lär och utveck las,
- använder kontakten med barnets föräldrar till att föra samtal om bar nets trivsel,
lärande och utveckling
- tar hänsyn till vårdnadshavares olika möjligheter att delta i och påverka
verksamheten genom att se till att det finns olika former och forum för
inflytande och samverkan.

(ur Allmänna råd för fritidshem )

Detta har vi gjort
Vid starten av läsåret har alla familjer fått ett häfte Välkommen till Fritidshemmet och
Klubben där verksamheten presenteras för föräldrarna. Häftet finns även på skolans hemsida
och på Schoolsoft.
Fritidspersonalen deltar i skolans föräldramöte på höstterminen, dels i den allmänna
informationen i Gläntan men också med en representant i varje klass. Vi uppmuntrar
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vårdnadshavare att kontakta oss vid alla sorters funderingar, små som stora, över egna barnet
eller verksamheten. Vår övertygelse är att det allra bästa för våra elevers utveckling och
välmående är när hem och skola hyser förtroende för varandra och samarbetar för barnets
bästa, för detta är en god kommunikation A och O.

Vi har ett Instagramkonto för våra elevers vårdnadshavare med syfte att ge inblick i barnens
vistelse på fritids och Klubb. I inläggen strävar vi efter att visa olika inslag i vår verksamhet
samt att koppla dessa till de förmågor och kunskaper som Lgr 11 tillskriver som uppdrag för
fritidshemmet.

Analys

Det är viktigt att personalen i fritidshemmet informerar elev ernas vårdnadshavare om
fritidshemmets syfte och mål, samt hur personalen i fritidshemmet konkretiserar målen i det
peda gogiska arbetet.

(ur Allmänna råd för fritidshemmet)

Att ha en fritidspersonal  knuten till varje klass har känts positivt och vi tror att det blivit
tydligare för alla parter om vem som ansvarar för vilka barn. Vårdnadshavare vet vem de ska
vända sig till.
På höstens föräldramöte hade vi en genomgång av Lgr 11 för vårdnadshavare där vi bla
belyste Fritidshemmets mål och syfte och hur vi arbetar för att konkretisera dessa. Vi ser att
det finns intresse från vårdnadshavare att vi än mer förtydligar vårt uppdrag.
Vårdnadshavare uttrycker glädje och tillfredsställelse över att kunna ta del av sitt barns liv på
Fritids/Klubb genom att följa våra Instagramkonton. Flera har givit uttryck för att detta
öppnar upp för bra samtal där hemma om vad barnet gör och hur det har det under dagarna
hos oss.
Då vi träffar merparten av våra vårdnadshavare i åk F-2 så gott som dagligen upplever vi att
vi har en många gånger god och tät kontakt. I äldre årskurser är det annorlunda men vi
upplever att ömsesidig kommunikation kommer till stånd vid behov och fungerar väl.

Tänkbara utvecklingsområden

Vi önskar att en del av utvecklingssamtalet är avsatt för info från fritidshemmet för att ge
eleverna och deras vårdnadshavare ett “Hela barnet - hela dagen” perspektiv.

Samarbete med andra verksamheter
Det är viktigt att personalen
- skapar bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga utveck ling och lärande
genom samarbete med andra verksamheter såsom förskola, förskoleklass och skola,
- i samarbetet med förskola, förskoleklass och skola utgår från barnens
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behov och intressen
- samarbetar med förskola, förskoleklass och skola för att skapa kontin uitet och för att
underlätta övergångar mellan olika verksamhetsformer.

(ur Allmänna råd för fritidshem )

Detta har vi gjort
Vi delar skolgård med förskolan så vi möts ofta utomhus. Samordnare för förskolan och
fritids/klubben har haft gemensamt sk BO-möte ( barnomsorgsmöte ) en gång i månaden. Där
diskuteras gemensamma och/eller olika regler samt vi delger varandra viktig information
kring de olika verksamheterna.

Personal från fritidshemmet medverkar på både Driftkonferens och Elevkonferens 1gg/v och
förmedlar sedan adekvat information till övrig fritidspersonal.
Samordnare för fritids/klubben har samverkansmöte med F- 2 samordnare 1gg/v.

Den blivande förskoleklassen började inskolning i små grupper veckan innan midsommar.
Barn från bärbacken har tidigare varit med på olika aktiviteter utomhus såsom fotboll och
King. Regler har då anpassats för skapa bättre  förutsättningar och relationer mellan barnen.
Vi har ett ökat samarbete fritids och klubben emellan då en av personalen är verksam i båda
enheterna. Inför loven har vi i samplanerat och gemensamt utfört aktiviteter.
De blivande 3:orna som ska börja på klubben har varit på inskolning vid ett tillfälle under
våren. Övergången från fritids - klubb skedde veckan innan midsommar.

Analys
Integration och samverkan mel lan fritidshemmet och skolan är viktigt och det tydliggörs i
skol lagen där det framgår att utbildningen i fritidshemmet ska  kom plettera utbildningen i de
olika skolformerna, både tids  och innehållsmässigt.

(ur Allmänna råd för fritidshem )

Eftersom vi är en liten skola och vi delar utemiljö med alla verksamheterna  är det positivt att
träffas i Barnomsorgs-möte. Då får vi möjlighet att diskutera, fråga och förklara
verksamheterna.

Inskolningen av blivande förskoleklass löpte väl ut. Två pedagoger från förskolan följde till
en början med gruppen och var sedan tillgängliga för fritids då två ordinarie fritidspersonal
avsattes för förskoleklassbarnen. På så sätt blev det övergången smidig och barnen skolades
in med en för dem känd pedagog som slussade in dem vidare till den nya fritidspersonalen.

Under senare delen av vårterminen har år 2 varit på inskolning på klubben. Vi gjorde ett
schema där barnen gavs möjlighet att vara på klubben vid ett tillfälle samt vid olika
aktiviteter..
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Vid sommarlovets start flyttade elever i åk 2 över till Klubben. Vi har utvärderat det här med
barnen. Överlag har de varit mycket nöjda med att få vara där och de har uppskattat Klubbens
aktiviteter. Vi ser att många av dem har “vuxit” av att få vara där. Några har hittat nya
kompisar bland de äldre barnen, särskilt under lovens verksamhet.
Sammanslagning av Fritids och Klubb har utmynnat i ett gemensamt “sommarfritids” där
barnen från båda grupperna har mötts över åldersgränserna. Vi ser en positiv utveckling då
barnen inte lika längre är så åldersinriktade utan att de möts i gemensamma intressen. De
äldre blir än mer positiva förebilder för de yngre.

Systematiskt kvalitetsarbete
Det är viktigt att personalen

● bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna och skolenhetsnivå.
● sys tematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i

förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar
utbildningen.

● dokumenterar det systematiska kvalitetsarbetet. Dokumentationen gör det möjligt att
regelbundet stämma av att kvalitetsarbetet leder till en ut veckling mot målen.

(ur Allmänna råd för fritidshem)

Detta har vi gjort
Vi har Fritids- och Klubbenkonferens 1h/v där vi informerar, planerar och utvärderar vår
verksamhet. Inför konferensen finns en utlagd dagordning med aktuell information dels för
Fritids/Klubben men också för hela F -5, aktivitetsschema för kommande 2 v, årshjul,
utvärdering.
Vid behov har vår specialpedagog bjudits in för handledning.

Analys
Vi behöver bli än mer strukturerade på våra konferenser. Vi hamnar ofta i praktiska frågor, vi
eftersöker mer pedagogiska diskussioner.  Vi ser över vårt utvärderingsverktyg, dvs revidera
och utveckla det så att det blir mer lättarbetat och tillgängligt.

Tänkbara utvecklingsområden
Utveckla vårt utvärderingsdokument.
Strukturera om vårt konferenssystem.
Än mer belysa vårt pedagogiska arbete och koppla det till Lgr 11 samt aktuell forskning.
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Fritidshemmets gemensamt prioriterade
utvecklingsområden för 2020/2021

● Tillsammans med våra elever arbetar vi för att värna om vår utemiljö,
därmed verkar vi för att hålla, behålla och utveckla vår skolgård som
miljö för lärande och rekreation.

● Vi säkerställer våra rutiner för Fritidsråd och Klubbenråd.
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