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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Genom lokalbytet med fritidsgården, har vi kunnat anpassa och hålla samman verksamheten, så 

att det fungerat bra, att bedriva tillsynen i en barngrupp. 

I vårt värdegrundsarbete har vi regelbundet visat de kompisfilmer som producerats av UR. 

I början av höstterminen startade vi ett mångkulturellt projekt. 

 

1.1 Barn  

 
Avstämningsdatum 15/10 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet inskrivna barn 61 60 57 60 

Antalet avdelningar 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 

976,2 989,45 942,38 992,18 

Genomsnittligt barnantal per grupp     

Avstämningsdatum: 15/10 

Kommentar/analys: 

Elevantalet på Länghemskolan och det antal barn som väljer att gå på 

fritids är ganska konstant över åren. 

1.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet årsarbetare 3,71 3,76 3,71 3,38 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i 

fritidshemmet 

16,44 15,96 15,36 17,75 

Andel årsarbetare med pedagogisk 

högskoleutbildning i fritidshemmet 

2,11 2,01 2,96 1,7 

Antal personal i fritidshemmet med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

    

Kommentar/analys: 



 

4 

För att klara att hålla den totala budgeten för området har jag tvingats att göra neddragningar i 

antalet tjänster på Trollebo. Antalet barn per årsarbetare har stigit och vi ligger nu på samma siffror 

som övriga fritidshem i kommunen. En av styrkorna på Länghemskolan har varit att 

fritidshemmets personal i stor utsträckning kunnat arbeta tillsammans med skolans personal under 

skoldagarna. Detta har nu blivit svårare och fler pedagoger i skolan har tjänster som även 

innefattar arbete i fritidshemmet. Tack vare gott samarbete och  en helhetssyn på skoldagen kan vi 

fortfarande ha en organisation som möjliggör att fritidspersonalen kan fungera som resurs under 

delar av skoldagen.  

1.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma (exkl. 

lokalkostnader) 

28,57 31,72 32,32 30,96 

 
Resultat: 

Kostnaden på Trollebo är jämförbar med övriga jämförbara fritidshem i kommunen. 

Analys: 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

 

1.4 Materiella resurser 

 
 
Sammanfattande resultat: 

Våra lokaler är väl tilltagna och fräscha, med tillgång till aula, idrottshall och andra klassrum.  

Lokalerna är i gott skick. 

Utemiljön innehåller en stor skolgård, med gräsytor och div. planer för olika lek- och 

idrottsutövande samt lekplats med gungor och klättertorn. Den aktivitetsbana som byggdes i slutet 

av vårterminen har berikat lekmiljön ytterligare. 

Analys: 

Den stora lokalytan gör det möjligt att inreda med bra lösningar för olika former av lek och 

gruppverksamheter. De övriga disponibla lokalerna är ett mycket positivt bidrag till möjligheten 

att göra bra verksamhet. 

Skolgården inbjuder till varierade lekar och idrottsutövande och med den nya aktivitetsbanan finns 

stora möjligheter till fysisk aktivitet och motoriska övningar. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 
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Att söka ytterligare ekonomiskt stöd från Leader Sjuhärad, för att utveckla området vid 

aktivitetsbanan, med multihus och grillplats samt eventuellt göra något åt markytan. 

 

2 Arbetet i fritidsverksamheten 

2.1 Normer och värden 

2.1.1 Våra prioriterade mål inom normer och värden (Lgr11 2.1): 

Eleverna skall känna sig trygga på fritids 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet. Varje mål redovisas för sig: 

Vi skall fortsätta arbeta, som tidigare, men kommer också att ha kompissamtal i mindre grupper. 

Vi kommer att arbeta med språk, kommunikations- och värderingsövningar. 

Vi arbetar igenom skolans ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” så att den blir en 

del av vår verksamhet.  

Resultat: 

Utöver det fleråriga arbetet med relationsstärkande aktiviteter i olika former, har vi genomfört 

sporadiska löpande kompissamtal. 

Då vi har en handfull elever, som kräver mer av ovanstående insatser, förekommer det tyvärr 

tillfällen då ett fåtal barn upplevt att alla inte är snälla. Detta framkommer även i enkätsvaren. 

10 % av barnen uppger att de vid något tillfälle upplevt att någon inte varit snäll. Ingen uppger 

dock att de känt sig otrygga. 

 

Måluppfyllelse: 

Arbetet har gett ett gott resultat, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. 

 

Analys  

Med de individer, som finns i gruppen skulle fler ha upplevt obehag, mycket oftare, om inte arbetet 

med ”att vara en bra kompis” pågått kontinuerligt.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Kontinuerliga kompissamtal i form av attityd- och värderingsövningar. Fler intervjuer och 

enkätundersökningar.  
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2.2 Utveckling och lärande 

2.2.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

Eleverna skall utifrån ålder och mognad samspela i grupplekar och klar problemlösning i grupp. 

Eleverna agerar i enlighet med Läroplanens värdegrund samt skolans och fritidshemmets ”Plan 

mot diskriminering och kränkande behandling” 

Elever i behov av särskilt stöd ska få det. 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Att aktivt delta i elevernas aktiviteter så att vi kan utmana och stötta dem i tanke och handling 

samt att möta varje elev på deras nivå. 

Fokusera på fysiska och sociala aktiviteter.  

Gruppstärkande lekar och problemlösning.  

Kompissamtal kontinuerligt. 

Kompetensutveckling och handledning. 

Resultat: 

Enligt enkätundersökningar och intervjuer är 90 % av barnen mycket nöjda med allt som händer på 

fritids, att de får den hjälp de behöver från både lärare och kamrater, att de har roligt och är bra 

kamrater. 

Vissa av de elever som på olika sätt är i behov av särskilt stöd, har utvecklats positivt under året. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Det årets barngrupp haft störst behov av att bli bättre på, är kamratskap och social kompetens.  

De behöver också lära sig att vara rädda om varandra, våra och andras saker. 

Några har problem med självkontrollen, blir lätt arga och låter ilskan gå ut över kamrater, några 

uppför sig illa i matsituationen, några vill gärna förstöra både saker och för andra barn som leker. 

Det har också varit problem med uppförandet i t.ex. samlingssituationer.  

Med tanke på de problem vi stått inför, har verksamheten fungerat relativt bra.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att aktivt bedriva undervisning med film och efterföljande diskussioner om hur man är en bra 

kompis. 

Samtala med barnen om, att vara snälla och rädda om varandra . 

Ändra på rutinerna kring matsituationerna och utnyttja alla borden för att få färre barn vid varje 

bord.  

Samlingarna kommer att minimeras och ske i mindre grupper. 
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2.3 Jämställdhet mellan flickor och pojkar 

2.3.1 Våra prioriterade mål för 12/13:  

Flickor och pojkar har ett lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.  

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Observera och analysera. Studera skriften ”Genuspedagogik”. 

Resultat: 

Vi har inte märkt några skillnader mellan pojkars och flickors lekar. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har inga utpräglade ”kill-” eller ”tjej-” lekar. De flesta väljer lek efter eget intresse oavsett kön. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att vara uppmärksamma på eventuella förändringar. 

 

2.4 Elevers ansvar, delaktighet och inflytande 

2.4.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

Att eleverna skall känna sig delaktiga, ha inflytande på verksamheten och att lära sig att ta ansvar. 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Gemensamt sätta upp ordnings- och trivselregler. 

Sätta ord på att vi utgår från ett demokratiskt arbetssätt och förklara vad ordet demokrati betyder. 

Genom samtal ta reda på vad eleverna vill göra och vad de är intresserade av. 

Resultat: 

Eleverna är nöjda med fritidshemmets regler. 

Enligt enkätsvaren anser 90 % av eleverna att de får vara med och bestämma tillräckligt mycket.  

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Mycket av elevernas missnöje med att personalen bestämmer för mycket, beror på att elevernas 

önskningar inte är lämpade för skolmiljö samt att personalen måste se till elevernas trygg- och 

säkerhet. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi vill visualisera för barnen t.ex. hur mycket pengar vi har att handla material för och låta dem 

vara med och bestämma vad vi ska köpa. 

Uppmärksammar eleverna om samhällets sociala koder.  
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2.5 Kulturell mångfald 

2.5.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

Att ge eleverna ökad kunskap och insikt om att människor lever på olika sätt, både inom Sverige 

och i andra länder. 

2.5.2         Åtgärder/insatser för att nå målen: 

I början av höstterminen, startade vi arbetet med ett mångkulturellt projekt.  Bl.a. läste vi sagor och 

berättelser, framförde rollspel. Barnen målade flaggor och bakade kakor efter recept från andra 

länder, räknade till 10 på olika språk. 

Resultat: 

Utifrån samlat material och elevernas tankar, genomförde vi en föräldrakväll på temat, där barnen 

fick möjlighet att visa vad vi arbetat med under året. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Genom vernissage och uppvisningar på vårens föräldrakväll framgick att eleverna fått viss insikt i 

olika kulturer. 

 

2.6 Samarbete 

2.6.1 Samarbete mellan fritidshem och hem 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 
Att föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn på fritids. 

Att vi ska vara tillgängliga och öppna för samtal. 

  
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Föräldramöte tillsammans med skolan vid höstterminens början där föräldrarna ges tillfälle att 

komma med åsikter och önskemål om verksamheten. 

Under tidig vår arrangerar vi ”drop in fika” för föräldrarna, då ber vi dem också att besvara vår 

föräldraenkät. 

I slutet av läsåret bjuds föräldrarna in för att visa vad vi gjort under året.  

Resultat: 

Genom svar från föräldraenkäterna framkommer att 98 % anser att de har en mycket bra kontakt 

med fritidshemmet. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi är mycket nöjda med resultatet och upplever själva att vi har en mycket bra kontakt med 

föräldrarna. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 
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Vi upplever att våra rutiner för föräldrasamarbetet fungerar bra och planerar att fortsätta som 

tidigare. 

2.6.2 Samarbete med förskola, förskoleklass och skola 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 
Att all verksamhet utgår ifrån ett helhetsperspektiv. 

Informationsflödet kan förbättras. 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Att all personal är delaktig i varandras verksamheter.  

Resultat: 

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

dag. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Samarbetet fungerar bra men informationsutbytet kan bli bättre. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Hitta en tid eller lösning för gemensam planering och informationsutbyte. 

 

2.7 Redovisning av arbetet för barn i behov av särskilt stöd. 

2.7.1 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 

behöver? 

Vi har god förståelse för barns olika behov av stöd men kan ha svårt för att räcka till både ifråga om 

tid och kunskap. Önskvärt vore att ha mer tid och kunskap för de barn som behöver det. 

Eleverna får inte alltid den hjälp de behöver trots att vi försöker så mycket vi kan. En del elever 

utöver de som har personlig assistent i skolan önskar vi att vi kunde ge mer tid och anpassning.  

 

2.7.2 Bedömning av hur väl fritidshemmets arbete för barn i behov av 

särskilt stöd ger resultat. 

De barn som i skolan har assistenter har utvecklat sin självständighet på ett positivtsätt, men då vi 

genomför speciella aktiviteter kan de hamna utanför då vi inte har möjlighet att hjälpa så mycket 

som krävs. 

För en grupp elever med olika typer av speciella behov finns inte de önskvärda resurserna vilket 

gör att många problem kvarstår. 
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3 Rektors helhetsbedömning 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Trollebos arbete genomsyras av ett arbete mot målen under Normer och värden i läroplanen. 

Under året har pedagogerna varit engagerade i att skapa struktur och innehåll som främjar trivsel 

och trygghet. I arbetet har pedagogerna involverat skolans kurator som besökt verksamheten vid 

ett flertal tillfällen och haft handledande samtal. 

Fritidshemmets pedagoger stödjer skolan genom att sträva efter samarbete och att vara insatt i 

skolans arbete. Pedagogerna arbetar kompensatoriskt genom att erbjuda fritidsbarn i behov av 

särskilt stöd träning i mindre grupp med anpassade aktiviteter. Under skoltid finns tillfällen då 

fritidshemmets personal planerar och genomför stödjande insatser. När det gäller 

informationsflödet om skolans arbete till fritidshemmets personal så är önskan att denna ska kunna 

utvecklas ännu mer så at personalen är mer insatta i vad skolan gör och lättare får tillgång till 

informationen. 

Personalen lyfter själva ett behov av att få utökade kunskaper om hur de kan arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd samt ett behov av att få bättre kunskap om hur de kan arbeta med det sociala 

samspelet i gruppen. Detta är ett angeläget utvecklingsområde både för att nå bättre 

måluppfyllelse men även för att öka personalens tillfredsställelse med den egna insatsen. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi kommer att fortsätta arbetet mot målen under Normer och värden för att utveckla metoder och 

förhållningssätt som förebygger oro i gruppen och skapar bättre möjligheter att nå längre mot 

målen.  I detta arbete ser vi kurator som en resurs men vi behöver även hitta andra sätt att fördjupa 

kunskaper och hitta fungerande metoder. 

Vi kommer att försöka hitta former för att diskutera skolans löpande arbete tillsammans med 

pedagogerna i skolan. 

För att få kunskap om hur pedagogerna kan stödja elever i behov av särskilt stöd behöver vi 

utveckla ett samarbete med grundsärskolans personal. 

Vi behöver även finna former för hur vi utvecklar vår kunskap om och metoder för hur vi arbetar 

förebyggande och främjande för att skapa ökad social kompetens och därmed ökad trygghet och 

trivsel i hela gruppen.  

 
Magnus Klyver   Länghem, 2013-08-08 

Rektor 

 

 


