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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga på fritids. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Alla elever uppger att de är trygga på fritids. 

Måluppfyllelse 

100% måluppfyllelse 

Analys 

Att ständigt prioritera arbetet med god kamratskap i den fria leken. 

Att personalen ständigt finns med och ser och hör vad som händer. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är detsamma. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Arbetet med de kamratstärkande relationerna 

har gjort att resultatet inte har försämrats. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Samspel i grupplekar 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Enligt enkätundersökningar och intervjuer är 90% av barnen mycket nöjda med allt som händer på fritids. De upplever att 

de får den hjälp de behöver från både lärare och kamrater, att de har roligt och att de har bra kamrater. Resterande 10% 

uppger att de trivs men kan känna sig trötta ibland och att några kamrater är jobbiga. 

  

Måluppfyllelse 

Att fler barn ska samspela i grupplekar och klara problemlösning i grupp. 

  

Analys 

90 % är  acceptabelt och att barnen ibland är lite trötta är inte konstigt. Alla barn orkar inte alltid med de långa dagarna och 

behöver vila, då kan de stora grupperna vara påfrestande. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att samtala med barnen om hur viktigt det är att visa varandra hänsyn och hur olika barns beteende påverkar hela gruppen, 

och göra dessa barn medvetna om deras roll. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som samspelar i 
grupplekar ska öka 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Gruppverksamheten är frivillig och en del 

elever väljer annan aktivitet. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Jämställdhet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har inte märkt någon skillnad mellan pojkars och flickors lekar bortsett ifrån att fler pojkar leker med byggmaterial. 

  

Måluppfyllelse 

Vi upplever att båda könen har lika stort inflytande. 

  

  

Analys 

Vi har inga utpräglade kil el. tjejaktiviteter. De flesta väljer lek efter intresse oavsett kön. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att vara uppmärksamma på ev. förändringar. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner att de kan 

vara den de är. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Kan inte mätas i % 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Många elever och situationer finns 

dokumenterade, för att få underlag för 

kommande arbete. 

Verksamhetens resultatmål: 
Samarbete hem och skola 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Resultat 

Enligt resultat från samtal och enkäter känner sig vårdnadshavare trygga med att lämna sina barn på fritids. 

  

Måluppfyllelse 

Ja vi är nöjda med resultatet. 

  

Analys 

Vi upplever att vi har en mycket bra relation med vårdnadshavarna. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi upplever att våra rutiner för samarbetet  med vårdnadshavarna fungerar bra, och planerar att fortsätta som tidigare, men 

kommer att försöka få vårdnadshavarna att förstå vikten av att vi får information om barnets frånvaro. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vårt arbete med tambursamtal, 

telefonsamtal och café Trollebo. 

  

Övriga kommentarer:  

Personalen upplever att 

vårdnadshavarna har blivit sämre på att 
meddela föränringar i barnens scheman, 

t ex. att meddela ledighet eftermiddagar 

och på loven. Fler vårdnadshavare vill 

också att vi skall skicka eleverna till olika 

aktiviteter, till mor och far föräldrar, 

kamrater mm. Detta skall ske på 

bestämda tider. 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna att de får vara med och bestämma. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

De flesta vårdnadshavarna anser att barnen kan påverka verksamheter mycket. Barnen är nöjda med fritidshemmets regler 

och tycker att de får vara med och bestämma tillräckligt mycke. 

  

  

Måluppfyllelse 

Vi har nått vårt mål. 

  

Analys 

Barnen förstår att de inte kan vara med och bestämma om allt. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta på samma sätt som tidigare. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Enkät 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vårdnadshavarna upplever att barnen 

inte har det inflytande över 

verksamheten som de önskar, detta 
beror delvis på att vi inte kan bedriva 

aktiviteter i flera olika grupper då vi är 

ett begränsat antal lärare. 

Arbete i verksamheten 

Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever inkluderas i helhetsperspektivet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi har bra insyn i varandras verksamheter vilket ger ett helhetsperspektiv på eleverna och deras dag.  

  

Måluppfyllelse 

Målet är inte nått. 

  

  

Analys 

Samarbetet fungerar bra men informationsutbytet kan fungera bättre. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Hitta en tid för gemensam planering och informationsutbyte. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Samtal 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Samarbetet fungerar bra men vi har 

fortfarande inte hittat kanaler för 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

informationsutbyte och gemensam 

planering. 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Verksamheten når sina mål när det gäller trygghet, jämstäldhet och samarbete mellan fritidshemmet och hemmen. 

Andelen elever som samspelar i grupplekar är samma som föregående år (90%). Målsättningen var att det skulle öka. Andelen 

elever som känner att de har ett reellt inflytande är samma som föregående år. Samarbetet mellan skolan och fritidshemmet 

fungerar bra men informationsutbytet behöver bli bättre. 

Vi är nöjda med att både elever och vårdnadshavare känner sig trygga med verksamheten på fritids. 

Bedömningen är att fritidshemmet är jämställt ur ett genusperpektiv. En svaghet är att vi inte har någon metod för att observera 

och dokumentera detta för att kunna vara säkra på resultatet. Detta behöver vi uveckla. 

Sammanfattande analys 

Under året så har konkreta aktiviteter genomförts. Ett exempel är kompisträdet, en annan att skolan och fritidshemmet 

samarbetet kring värdegrundsarbete och stöttat varandras verksamheter. Helhetssynen på elevernas skoldag har varit god. 

Detta ska vi fortsätta med. Verksamheten har anpassat sin verksamhet efter elevgruppens behov. Ett exempel är att anpassa 

vilka tider, och under vilka förutsättningar eleverna är inne och ute. I samarbete med kurator har bemötande och 

förhållningssätt diskuterats. I samarbete med specialpedagog har stimulerande inomhusmiljöer diskuterats och iordningställts. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Utveckla samarbetet med skolans pedagoger så att information kan föras mellan verksamheterna regelbundet. Målet är att 

pedagoger från skolan och fritidshemmet ska kunna ha en stund av en arbetslagsplanering tillsammans varje månad. 

Ytterligare en möjlighet är att skolans specialpedagog deltar i en arbetslagsplanering på fritidshemmet varje månad. 

Verksamheten ska fortsätt att planera konkreta aktiviteter för att skapa trivsel och trygghet samt för att skapa möjligheter för 

eleverna att vara med och bestämma. 


