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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna trivs på Limmaredskolans fritidshem 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat  

98 % av eleverna uppger att de trivs 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Vi är uppmärksamma över våra elevers intressen och tillgodoser dem i möjligaste utsträckning, genom exempelvis vara 

lyhörda över vad de vill göra på sin fria tid hos oss. Material är organiserat så att det är tillgängligt och rummen är 

iordningställda för olika aktiviteter, bygglek, målning, dramatisering, pyssel, läsa, skriva och vila. 

Vi erbjuder varje vecka minst en större planerad aktivitet ofta något skapande som t.ex. snickra, måla, baka. 

Vi har "torsdagsklubb" Då de äldre eleverna får möjlighet att själva tillsammans med pedagog göra för dem speciellt intressanta 

saker som de är med och planerar t.ex. grilla ute, göra mellanmål, leka gemensamma samarbetslekar, bio. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som uppger att de trivs 98 % 100 % 98 %  

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna är trygga på Limmaredskolans fritidshem 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

98 % av eleverna känner sig trygga 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Hela skolan arbetar för att följa Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (bifogad) 

På fritidshemmet grundläggs fasta rutiner, tydliga regler och pedagogerna strävar efter att vara goda förebilder 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som uppger att de är trygga 98 % 100 % 98 %  

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna visar respekt och omsorg om närmiljön (2:1 Normer och värden s.12 Lgr 11) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Eleverna har förståelse för att deras val har betydelse för både deras egen men även för andra människors och djurs hälsa och 

välmående Eleverna visar i aktiv handling att de är rädda om miljön. De slänger skräp i papperskorgar. Sorterar och använder 
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skolans kompost. De är aktsamma om allt som växer och allt levande. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Arbetet som fritidshemmet bedriver tillsammans med skolan ger resultat. Eleverna upplever att fritidshemmet och skolan 

hänger samman. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som visar respekt och 
omsorg om närmiljön 

100 % 100 % 100 % 
 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Pojkar och flickor har lika rätt och möjligheter 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

90 % De flesta tycker att de har lika möjligher oavsett kön 

Måluppfyllelse 

God men ej 100 % 

Analys 

Vi reflekterar återkommande kring ett normkritiskt förhållningssätt: 

Hur används rummen, gården idrottshallen? 

Var leker barnen? 

Med vad leker barnen och vad ger det för signaler i förhållande till kön och jämställdhet? 

Med vem/vilka leker eleverna? Leker flickor och pojkar tillsammans? När behöver flickor/pojkar få leka själva? 

Var befinner jag mig som pedagog? 

Hur bemöter jag eleverna? Vilka ord och uttryck använder jag? 

Vid gruppindelningar utgår vi från syftet med aktiviteten när vi delar upp barnen oftast blir det då blandade grupper. 

Vid frukost och mellanmål placerar vi ut eleverna medvetet vid borden då vi blandar både ålder, flickor och pojkar. 

Fritidshemmets regler gäller alla elever. 

Vi är väl medvetna om att detta inte är ett enkelt område och att vi själva påverkar och påverkas, både  medvetet och omedvetet 

av allt som finns runt oss. Viktigt blir att fortsätta reflektera och lyfta detta återkommande bland oss i personalen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta vårt arbete med med att utveckla ett normkritiskt arbetssätt 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever att de har 
lika rätt och möjligheter oavsett kön 

90 % 100 % 90 % 
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Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna har ett stort inflytande över sin fria tid i verksamheten 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

Ungefär 50 % av eleverna upplever att de har ett stort inflytande. 

Resultatet är osäkert: Frågor som ställts i samband med elevintervjuer har en något otydlig koppling till målet. 

Måluppfyllelse 

Låg 

Analys 

Vi behöver klargöra vad vi menar med stort inflytande, definiera målet. Hur ska inflytandet visa sig i verksamheten då målet är 

nått? Vad kan eleverna ha inflytande över? I dag är frågan för vid för att vi ska kunna mäta och se något resultat. 

Idag tolkar eleverna det som att bestämma utifrån var och ens individuella intresse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se över vad vi själva menar med stort inflytande och klargöra detta för eleverna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever att de har 

stort inflytande över sin tid i verksamheten 
50 % 90 % 55,56 % 

 

Arbete i verksamheten 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Fritidshemmets arbete med "Andel elever som visar respekt och omsorg om närmiljön" har nått 100% utfall. 

Trivsel och trygghet visar också bra resultat (98%) men vi är inte nöjda med mindre än 100%. 

"Eleverna har stort inflytande över sin fria tid i verksamheten", har endast 50% av eleverna upplevt. 

Sammanfattande analys 

En stabil personalgrupp som trivs tillsammans återspeglas på elevernas trivsel. 

Pedagogerna har lagt ett idogt arbete i att få eleverna att känna respekt och ansvar gentemot miljön. Man har t. ex. samlat och 

sorterat skräp och haft temaarbeten om djur och natur. 

Enkätundersökningens fråga om eleverna känner att de har inflytande i verksamheten visar inte på ett bra resultat. Kanske 

förstår eleverna inte frågan fullt ut? 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Fortsätta arbetet med elevernas trivsel. 

Tillsammans med eleverna definiera vad ordet "inflytande" innebär. 

Fortsätta utveckla samarbetet med skolan när det gäller t.ex. praktisk matematik. 

Fortsätta stödja eleverna med annat modersmål så att de även  på fritidstid får möjlighet till språkträning. 


