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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
Lingonboda Fritids består av en avdelning som delas vid flera tillfällen i veckan för att minska 
barnantalet i grupperna och nyttja lokalerna på ett bättre sätt. Antalet inskrivna barn har varierat 
mellan 55-69 barn. 

Öppettiderna är kl. 5.45 (nästan alla dagar) - kl.17.15. Alla måltider äts i skolans matsal. 

Vi är 2 förskollärare på 100% och en barnskötare på 80%, som studerar till förskollärare på 
fredagar. Förskoleklassen täcker upp 35%,  1 eftermiddag och 1 öppning i veckan under 
hösten/våren. Under hösten hade vi en resurs på 50% som finansierades av statliga kvalitetspengar. 

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
Veckoplanen ser ut:                måndag - utevistelse/ lärande lek/tema  
                                      tisdag  - idrottshallen/utevistelse/tema 
                 onsdag - tema/planerad aktivitet 
                 torsdag-  torsdagsklubb ( år 2-3), 
                 År F-1 tillsammans 
                 fredag - Lärande lek 

 

På morgonen öppnar en personal  och nästa kommer 7:00 , då vi kan ha 20- 30 barn som ska äta 
frukost. På eftermiddagen är vi tre personal fram till kl. 15:00. Det är flest barn mellan 12:45- 15:00. 
Under skoltid samverkar fritidspersonal i förskoleklass. En förmiddag i veckan har vi avsatt för 
planering och en av de förmiddagarna i månaden har vi konferens tillsammans med rektorn. 

På fritids arbetar vi efter Lgr 11 där vi erbjuder  organiserad verksamhet, men barnen får själva 
välja vad de vill delta i. Många barn väljer lärande lek.  

 

 

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
Det vi särskilt minns under året är att vi haft en stor förskoleklassgrupp som började på hösten, där 
flera  av barnen är i behov av särskilt stöd. Under vårterminen är barnet lite mer självständigt men 
behöver hjälp vid alla toalettbesök och på- och avklädning.  Vi har under året fått 4 nyanlända barn 
som inte kunde det svenska språket när de kom till oss.  Trots detta anser vi att barngruppen har 
utvecklats till att vara lugn, trygg och harmonisk hos oss.  

De planerade aktiviteterna under hösten har varit höstträd, pappersvikningar, stenfigurer och bild 
och form. Under våren har vi haft tema om svenska fåglar kopplat med årstiderna. Barnen har då 
fått göra egen fågelmat, tillverka fågelholkar, skrivit fakta om olika arter, målat stilleben i olika 
målartekniker, lyssnat på fågelläten, tillverkat fåglar i trolldeg, målat konstgjorda fågelägg m.m. 
Under hela temats gång har vi haft 22 uppstoppade fåglar i en utställning på avdelningen.  
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Barnens lärande lek har fått ta en stor plats i verksamheten, där rolleken har varit ledande, några 
exempel på dessa är affär, restaurang, spa, skola och teater m.m. Dans, musik och uppträdande har 
varit mycket populärt. Då både vi personal och barn har blivit inbjudna på föreställningar.  

 

Många av de stora aktiviteterna sker på loven tillsammans med de andra fritidshemmen i 
kommunen, exempelvis innebandyturnering på höstlovet och sommarfest, då vi har hela dagen till 
vårt förfogande. 

På sportlovet åkte vi med 19 barn till Nittorps ishall med Limmareds byalag. En dag var vi i skogen 
och grillade hamburgare, de var en dag vi alla kommer att minnas för det var mycket kallt och snö. 
Vi bakade tunnbröd i en gammal stuga med tre damer från hembygdsföreningen.  

 

På påsklovet promenerade vi till Ösjön och grillade. Vi hade även en fritidsfest där alla barn var 
inbjudna där 49 av 69 barn kom. Barnen fick börja med att mingla, sedan gå en tipspromenad där 
barnen fick delta i olika lekar för att få fram svaret på tipsraden. Ex. Vem är vigast, där fyra barn 
fick tävla i limbo. Festen avslutades med disco. Under hela veckan påskpysslade vi egna påskägg 
av papper och målade påskmotiv på disktrasor. Vi gick även till en lekplats där vi fikade och lekte 
tillsammans.  

 

 

 

 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

 

Beskriv kortfattat hur ni genomför ert kvalitetsarbete. 

Vilka underlag och rutiner används för att ta fram kvalitetsredovisningen 

Vi har dokumenterat genom att ta digitala bilder på verksamheten, som vi hänger upp på väggarna 
tillsammans med citat från vår läroplan. De digitala bilderna byter vi ut med jämna mellanrum. Vi 
hänger även upp kort från vår dagliga verksamhet så föräldrar kan se vad vi gör. Vi dokumenterar 
även skriftligt kontinuerligt vad som sker i verksamheten.  

 

Vi har under våren skickat ut en föräldraenkät till varje familj där vi har frågat om hur bland annat 
trivseln och vårt bemötande mot föräldrarna är. Av 54 föräldrapar fick vi tillbaka 26 st. svar. 
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3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 
föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 
som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Ge exempel på åtgärder som vidtagits för att höja måluppfyllelsen och resultaten av dessa. 

 
Vi har jobbat mycket med att stötta och hjälpa de barn som krävt mycket vuxenkontakt att våga ta 
sig in i och delta i den lärande leken. Vi ser att en del av dessa barn har blivit gladare och 
självständigare. 
 
 

4 Förutsättningar 

 

4.1 Barn  

 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet inskrivna barn 73 77 59 67 

Antalet avdelningar 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 
vecka 

921 940 820 1024,25 

Genomsnittligt barnantal per grupp     
Avstämningsdatum: 15/10 

Kommentar/analys: Under hösten -10 har vår barngrupp varit stor men lugn och harmonisk vilket 
har bidragit till att vi har sett alla barn. Under våren -11 har vi fått många nya barn som har krävt 
mycket vuxenkontakt och konfliktlösning. Vi känner att barngruppen har blivit lite oroligare än i 
höstas.  

 

4.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet årsarbetare  3,15 3,15 3,17 
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Antalet inskrivna barn per årsarbetare i 
fritidshemmet 

28 24 19 21,14 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i fritidshemmet 

2,0 2,35 2,35 2,37 

Antal personal i fritidshemmet med 
specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 p 

0 1 1 1 

Kommentar/analys: Vi har många inskrivna barn per årsarbetare, detta för att vi aldrig nekar till 
nya barn som behöver plats på fritids. Vi tycker att vi har ett bra stöd från vår rektor om det blir för 
många barn i gruppen, då hon hjälper oss med de resurser som behövs.  

 

4.3 Ekonomiska resurser 

 
 2007 2008 2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma (exkl. 
lokalkostnader) 

29,95 27,11 32,69 33,72 

 

 
 

4.4 Materiella resurser 

 
Respektive arbetslag genomför en självvärdering som bygger på BRUK enligt följande: Först 
genomförs en individuell bedömning som utgör underlaget till arbetslagets gemensamma 
bedömning. För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK 

 
 
I vilken utsträckning  alla elever har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel , skolbibliotek 
läromedel , och annan ändamålsenlig utrustning. 

Resultat: 
      
 
 
 1 2 3 4 5 6 

Fritidshemmets lokaler, inredning och utrustning stöder och 
stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet anpassad efter såväl 
det enskilda barnets som barngruppens behov  

    X  

Värdera enligt följande skala: 
1. Egenskapen kännetecknar inte alls vår verksamhet 
2. Inledande diskussioner om hur vi ska nå detta har inletts 
3. Vi, personalen har enats om hur vi ska nå detta 
4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 
5. Verksamheten kännetecknas till stor del av detta 
6. Denna egenskap kännetecknar vår verksamhet 
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Våra lokaler är säkra och i gott skick      X  

Utemiljön stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet 
anpassad efter såväl det enskilda barnets som barngruppens behov  

    X  

Utemiljön är säker och i gott skick     X   

 
Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor) : Våra lokaler är färgglada, varma och inbjuder 
till lärande lek. Vi har temainriktat våra rum så som spelrum, bygg- och lekrum, målarrum med 
snickarmöjligheter. Vårt mysrum har vi förändrat genom att köpa in dockor, köksredskap och en 
köksbänk med tillbehör. Vårt allrum är till för lugna aktiviteter, till exempel spela sällskapsspel, 
rita, måla och lyssna på sagor.  

 

Analys: Vi tycker att vi har bra och fina lokaler med många rum som enkelt går att anpassa efter 
barnens behov. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi observerar och diskuterar med jämna mellanrum med barnen 
vad de gör, under sin lärande lek. Vi ser då deras intressen och behov och försöker anpassa 
rummen efter dem. 

 

 
 

5 Arbetet i verksamheten 

 

5.1 Normer och värden 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever/barn blir sedda och respekterade.(redovisas årligen) 

Alla elever/barn känner trygghet, tillit och trivsel.(redovisas årligen) 
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5.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

• Vi ska skapa en trygg miljö för barnen. 

• Vi skall arbeta för allas lika värde, såväl genus och kulturell mångfald. 

• Vi skall sträva efter en fortsatt positiv anda och ha roligt tillsammans.  

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig:  

• Barnen skall alltid känna att vi vuxna finns tillhands och stöttar och ställer upp för dem, de 
ska kunna lita på oss. Barnens skall även känna att vi har empati för dem.  

• Vi ska prata mer med barnen om våra olikheter och likheter och lyfta att vi alla har olika 
förutsättningar med oss från födseln.  

• Vi tar vara på barnens tankar, kreativiteter och idéer vilket bidrar till ett lustfyllt lärande.  

 

Resultat:  25 st. har svarat att de trivs bra eller mycket bra på fritids och en har inte svarat. 19 st har 
svarat att personalens bemötande är mycket bra och 6 st har svarat bra och en tycker att vårt 
bemötande är acceptabelt.  

Vi stöttar barnen i deras lärande lek och fria tid i verksamheten genom att ofta erbjuda barnen olika 
aktiviteter som vi deltar i. Vi utvärderar och reflekterar kring vårt förhållningssätt. Vi arbetar 
ständigt med att alla barn skall få vara med i gemenskapen och att alla är delaktiga, samt allas lika 
värde.  

 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?):  Vi ser att barnen har fått en större förståelse för den mångkulturella barngrupp vi har. 
De nyanlända barnen har accepterats bra i gruppen. Tryggheten i gruppen känns god, det beror på 
att vi är lyhörda och löser konflikter som uppstår med detsamma. Detta gör att barnen är väl 
medvetna om vad som är rätt och fel.  

 Vårt tema med fåglar har bidragit till att barnen har varit nyfikna och intresserade av att delta i 
aktiviteter vilket har lett till att vi har haft det lustfyllt och roligt tillsammans.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: Då vi vet att gruppen till hösten kommer att bli stor och flera barn 
är i behov av särskilt stöd behöver vi lägga stor vikt på att fortsätta arbeta med trygghet och en bra 
gemenskap. Detta kommer vi att göra genom att dela barnen i små grupper under flera tillfällen i 
veckan. En idé vi har är att vi en dag i veckan delar in barnen i tre grupper, där vi erbjuder 
exempelvis bygglek, skapande och spel. Varje pedagog kommer att medverka och ansvara för en 
aktivitet.  

      
 
 

5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

(Fungerar planen som ett verktyg för att förebygga och förhindra 
diskriminering eller annan kränkande behandlig?) 

 
Resultat: : Likabehandlingsplanen är ett verktyg som vi tittar igenom med jämna mellanrum på vår 
gemensamma planering.  Arbete pågår. Vi arbetar med detta flera gånger i veckan med vår 
barngrupp. Under våren har vi tyvärr fått skriva en handlingsplan, då ett barn har känt sig kränkt 
av två andra. Uppföljning har skett och enligt alla tre barnen har kränkningarna upphört.  

 

Analys: Vi blir mer lyhörda för diskriminering och annan kränkande behandling när vi läser 
igenom vår likabehandlingsplan och ser det dagligen i vårt arbete.   

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi kommer att fortsätta med att vara lyhörda för vår 
mångkulturella barngrupp.  

 

 

5.1.3 Värdera enligt BRUKskalan  
( se sid.2) 

 
Självvärdering enligt BRUK. För en mer omfattande bedömning hänvisas 
till BRUK  

1 2 3 4 5 6 

Vi i fritidshemmet arbetar för att skapa en trygg social miljö som är fri från all 
form av kränkande behandling  

     X 

Vi i fritidshemmet förankrar genom vårt  förhållningssätt och arbetssätt 
grundläggande normer och värden hos barnen  

    X  
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Vi i fritidshemmet respekterar andras egenvärde      X 

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor ): Vi har ett gemensamt synsätt för att skapa 
trygghet för barnen, och hur vi ska skall arbeta med allas egenvärde. Vårt gemensamma synsätt 
bidrar till en tryggare grupp.  

 

Analys: Genom att vi diskuterar aktivt med varandra och har samma värderingar skapar vi ett 
gemensamt förhållningssätt.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi kommer att fortsätta vara konsekventa med vårt gemensamma 
synsätt. Vi kommer även att fortsätta vara lyhörda och försöka förhindra kränkningar.  

 

      
 
 
 

5.2 Utveckling och lärande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever/barn får den hjälp de behöver. .(redovisas 2009 och 2011) 

Alla elever/barn möts på rätt nivå och efter sina förutsättningar.(redovisas 2010) 

5.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
• Att se barnens olikheter som en tillgång i gruppen 

 

• Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så 
redovisas varje mål för sig: Vi kommer att bekräfta och uppmuntra det unika i varje barn 
och medvetet lyfta fram de positiva sidorna.  

      

Resultat: Vi anser att vi har nått detta mål till en viss del, då vi ser att barnen är omhändertagande 
mot varandra. Både mot barn med fysiska funktionshinder, nyanlända, och  mot de ”osynliga” och 
även mot de barn som tar mycket plats i gruppen. Blir barnen bekräftade och sedda med positiva 
ögon stärks deras självförtroende.  

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): Det bidrar till glada självständiga barn som är kreativa och som utvecklas till trygga 
individer.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi skall uppmuntra och berömma barnens syn på varandra för att 
den ska bestå.  

 

5.2.2 Självvärdering enligt BRUK.  
(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK)) 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2) 1 2 3 4 5 6 

Vi i fritidshemmet stödjer och stimulerar barns strävan att genom egen aktivitet och 
eget utforskande öka förståelsen av sig själva och omvärlden liksom deras tilltro till 
sin egen förmåga att lära  

    x  

Vi i fritidshemmet utgår från att barns lärande är oupplösligt förenat med dess 
sociala, fysiska och emotionella utveckling och arbetet präglas av insikten att barn lär 
hela tiden, med alla sina sinnen och i samspel med omgivningen  

    x  

Vi i fritidshemmet arbetar såväl med det enskilda barnet som med hela barngruppen 
och ser ett samband mellan det enskilda barnets utveckling och samspelet i gruppen 

    x  

 

Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor): Vi lägger mycket tid på att tillgodose barnens 
intressen och önskemål men även på den lärande leken. Samtidigt erbjuder vi planerade aktiviteter 
för dem som vill. Barnen får själva välja.  

De svaga sidorna är att vi har ett par barn som har svårt för att leka, och vill gärna ha vuxenkontakt 
den större delen av tiden.   

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: Vi anser att det är bra att erbjuda barnen planerade 
aktiviteter där alla kan vara delaktiga. Vi tycker att barnen utvecklas och lär genom leken med stöd 
från oss vuxna.   

 

      

Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper och erbjuda olika 
slags aktiviteter, då vi vet att barnen känner sig tryggare i en mindre grupp. Vi vuxna får försöka 
leda in barnen i den pågående leken och stötta de osäkra till ökad trygghet och säkerhet. 

      

 
 



 

14 

5.3 Delaktighet, ansvar och inflytande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
Alla elever/barn känner sig viktiga och betydelsefulla. .(redovisas årligen) 
Alla elever/barn har inflytande över sitt lärande och sin miljö i fritidshemmet. .(redovisas 2010) 

5.3.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
 

• Barnen skall känna att de har inflytande över sin tid på Fritids 

 

      
• Åtgärder/insatser för att nå målen (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så 

redovisas varje mål för sig:  

Barnen skall få möjlighet att önska planerade aktivteter.  Vi kommer att fortsätta ge barnen 
inflytande i verksamheten och tillgodose deras intressen och idéer genom att de exempelvis har fått 
beställa lekmaterial själva för en viss summa. De har i smågrupper tittat i kataloger och själva 
räknat ut vad pengarna räcker till, och sedan fattat demokratiska beslut.  

Vi låter barnen själva välja vad de vill göra i möjligaste mån under sin vistelse på fritids. De har 
inflytande över sin ute/inne vistelse, men de finns även planerad utevistelse varje dag. De har även 
inflytande över t.ex. idrottshallen på tisdagar och vad som ska ske på torsdagsklubben genom att vi 
tillsammans gör en grovplanering vid varje terminsstart. 

 

 

      

Resultat: Vi har lyckats bra med att ge barnen inflytande över sin tid på fritids. Barngruppen vi har 
nu klarar av att ta ansvar och får då ett ökat inflytande. Angående föräldrarnas syn på sitt barns 
inflytande tycker 13 bra, 5 mycket bra, 3 acceptabelt, 1 mindre bra och 3 inget svar. 

 

      

Analys och bedömning av måluppfyllelse ( Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?) 

      När barnen i både mindre och större grupper får diskutera vad som ska ske på fritids blir de 
mer positivt delaktiga och medvetna om att de har inflytande och möjlighet att påverka 
verksamheten. Vi tycker att det är viktigt att barnen får styra sin tid på fritids till en viss del.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Varje vårtermin kommer ”torsdagsklubben” få en summa pengar 
att beställa lekmaterial för. Vi kommer att göra en ”förslagslåda” där barnen får komma med olika 
förslag om temat inför våren.  
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5.3.2 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK   

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid. 2) 1 2 3 4 5 6 

Vi i fritidshemmet gör barnen delaktiga så att de kan påverka verksamhetens 
innehåll och utformning 

 

    x  

Det dagliga arbetet präglas av demokratiska arbetsformer och förhållningssätt      x  

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): Barnen har delaktighet  i verksamheten genom 
att vi vuxna försöker att tillgodose deras idéer med att ta fram olika material och stötta dem i deras 
kreativitet. Vi är lyhörda över barnens intressen och försöker tillgodose dessa.  

Då vi har många barn som har oregelbundna tider hos oss och kan vara lediga i långa perioder, blir 
de inte delaktiga på samma sätt som de barn som är här mycket.  

 

Analys: Genom att barnen får ta eget ansvar och har inflytande främjar de barnens egen kreativitet 
och lust att lära. 

      

Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi kommer att samla barngruppen till hösten och låta barnen göra 
en grovplanering över vad de vill göra under sin vistelse på fritids. Grovplanering kommer att 
ligga som en grund för höstens aktiviteter.  

      

 

 

5.4 Samverkan 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens/barnets bästa. 
.(redovisas 2011) 

5.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
 

      Vi vill öka föräldrarnas insyn i fritidsverksamheten. 
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• Åtgärder/insatser för att nå målen: Vi har skickat ut ett månadsblad varje månad där vi 
har informerat om verksamheten och vad vi gör, för att föräldrarna ska få en större inblick 
i vår verksamhet. Årligen bjuder vi in samtliga föräldrar på drop-in fika vid jul.  Då vi 
bjuder på pepparkakor som barnen själva har bakat och glögg.  

 

      Resultat: Vi upplever att intresset från föräldrarnas sida har minskat för fritids verksamhet.  

Analys och bedömning av måluppfyllelse ( Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?) : Vi upplever att en stor del av föräldrarna inte läser informationen som skickas ut. Vi 
upplever även att vi inte får någon respons på de aktiviteter som vi gör med barnen. Intresset vid 
drop-in fikat har minskat, där bara hälften av barngruppen kom med sina föräldrar.  

      

Varför respekten från föräldrarna är så liten gentemot vår verksamhet är svårt för oss att svara på. 
Vi kan bara spekulera och diskutera och det vi kommer fram till är att föräldrarna i dagens 
samhälle är oerhört stressade och hinner inte ta in all information från alla verksamheter. Skolan 
går i första hand, vilket den också skall göra. Men vi anser att vi måste också bli sedda från 
föräldrarna och för att fritids ska få kraft att utvecklas.  

 

• Åtgärder för fortsatt utveckling: Till hösten kommer vi att delta i barnens 
utvecklingssamtal i skolan. Vi kommer att få ca. 5 -10 min för varje barn, där vi kommer 
att prata med föräldrarna  och barnet om barnets sociala förmåga på fritids. Vi kommer 
även att fortsätta vara serviceinriktade och positiva exempelvis när föräldrar ringer om 
tids byten m.m.  

 
 
 

5.4.2 Självvärdering enligt BRUK.  
(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK) 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2)        1 2 3 4 5 6 

Vi i fritidshemmet arbetar för en god kontakt och samverkan  med 
hemmen  

    x  

Föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga och påverka   x     

Vi i fritidshemmet samverkar med förskolan och grundskolan (inkl. 
fskl.) för att främja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv 

 x     

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): Svaga sidor är att vi inte har något samarbete 
med förskolan och grundskolan just nu. En stark sida är att vi anser att vi har en god kontakt med 
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föräldrarna, men de har inte så stor möjlighet att påverka verksamheten.  Vi känner inte att de finns 
så stort intresse från föräldrarnas sida att vilja påverka.  

 

      

Analys: Förut hade vi möte på kvällstid tillsammans med F-2, dessa möten är nu istället enbart 
med förskoleklass och fritids eftersom alla tre på fritids är extraresurser i förskoleklass. Något 
samarbete med förskolan har fritids inte haft de senaste åren.  

Vi anser att kontakten med föräldrarna är god på grund av att vi alltid har en öppen dialog vid 
hämtning eller lämning och även telefonkontakt.  

      

• Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi kommer att bjuda in de blivande sexåringarna i 
förskolan som skall börja på fritids. För att de ska få möjlighet till att bekanta sig med både 
oss personal och vår verksamhet. 

 
 

      
 

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

 

5.5.1 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 
behöver? 

 

5.5.2 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK  

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid.2) 1 2 3 4 5 6 

Det finns fungerande rutiner och det görs insatser för att barn i behov av särskilt stöd 
ska få det stöd de behöver  

    x  

Personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd får de resurser de behöver i 
form av handledning, konsultation, tid för reflektion etc.  

    x  

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): Vi har tillgång till handledning av 
specialpedagog och skolpsykolog då behov finns. Vi har fått stöd och råd av specialpedagogen 
angående flera barn i gruppen. 

Analys: Det känns tryggt att veta att vi har någon att vända oss till när behovet uppstår. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling. Vi kommer att dela barnen i mindre grupper. Vi kommer att få 
material från vår specialpedagog som stöd för teckenkommunikation till hösten, som vi personal 
skall arbeta med en gång i veckan. Som vi sedan kommer att praktisera i barngruppen.  
 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

• Studiebesök på en förskola i Jönköping och en skola i Visingsö.  

 

• Kurs: Kvalitet i fritidshemmet på Borås högskola tillsammans med Svenljunga och 
Ulricehamns kommun, pågår. 

 

• Personec 

 

• Skola 2011, nya läroplanen LGR -11 

7 Helhetsbedömning 

För att barnen ska känna trygghet och få goda relationer är pedagogerna närvarande i barnens 
lärande lek. Barnen har inflytande över sin tid på fritids genom att verksamheten anpassas efter 
deras behov och intressen. Barnen får träna på att ta ansvar, vara rädda om varandra och fritids 
material.  

Pedagogerna pratar ständigt med barnen om hur viktigt det är att vi ska acceptera varandras 
olikheter och se varandras likheter. Man arbetar även mycket med konflikthantering, där man leder 
in på barnet på nya vägar och möjligheter. För att behålla den positiva andan tar man vara på här 
och nu situationer och barnens intressen och fokuserar på det positiva.  

Arbete på fritids präglas mycket av ”värdegrundstänket” vilket gett bra resultat detta läsår. 
Utvärderingar och samtal i barngruppen samt föräldraenkäter har visat på att klimatet i gruppen är 
gott.     

 

 

 

 

 

  Var mot andra så som du vill att andra skall vara mot dig 
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