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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Under hösten arbetade vi med praktisk matematik i olika former både inomhus och utomhus. 

Detta för att eleverna skulle få möjlighet till att utforska, samarbeta och väcka nyfikenhet till 

matematik. 

Vi har även arbetat med skapande aktiviteter i många slags former och tekniker för att eleverna ska 

få prova olika uttrycksformer.  

Vi har haft läxhjälp en dag i veckan under vårterminen till elever, framförallt de som har behövt 

mer stöd i skolan. Detta för att hjälpa de elever, som inte har så bra förutsättningar till hjälp och 

stöd hemma. Vi jobbar för att alla elever ska få möjlighet att nå kunskapskraven i skolan. 

 

 

 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Barn  

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

Antalet inskrivna barn 59 67 67 57 

Antalet avdelningar 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 

820 1024 1053 802 

Genomsnittligt barnantal per grupp 59 67 67 57 

Avstämningsdatum: 15/10 

Kommentar/analys: 
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Vi har haft lite färre inskrivna barn under året jämfört med tidigare år. Anledningen till det är att 

årets förskoleklass är liten. 

 

2.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare 3,15 3,17 3,15 3,15 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i 

fritidshemmet 

19 21,14 21,27 18,1 

Andel årsarbetare med pedagogisk 

högskoleutbildning i fritidshemmet 

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

Antal personal i fritidshemmet med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

1 1 1 1 

 

 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma (exkl. 

lokalkostnader) 

32,69 33,72 30,54 33,18 

 
Resultat: Kostnaden per tillsynstimma ligger ganska stabilt de senaste åren 

 

 

2.4 Materiella resurser 

 
 

 

 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  

Våra lokaler är säkra och i gott skick      x  
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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 : Våra lokaler är fräscha och inbjuder till lärande lek. Vi har temainriktat 

våra rum som inbjuder till rollekar, bygg- och lekrum, målarrum med snickarmöjligheter. Vårt 

allrum är till för lugna aktiviteter, till exempel spela sällskapsspel, rita, måla och lyssna på sagor. Vi 

har under året fått ommålat i två rum till, vilket innebär att nästan hela avdelningen nu är 

ommålad och uppfräschad.  

 

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 iakttar och diskuterar med eleverna vad de gör under sin 

lärande lek. Då vi ser elevernas intressen och behov och försöker anpassa verksamheten efter dem. 

 

 

 

3 Arbetet i fritidsverksamheten 

 

3.1 Normer och värden 

 

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

 Respektera andra människors egenvärde. 

 Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor. 

 

 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Varje mål redovisas för sig: 
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 Under hösten hade vi under två tillfällen i veckan arbetat med praktisk matematik i både stora och 

små grupper. Under dessa tillfällen lade vi stor vikt vid samarbete och samhörighet mellan 

eleverna. Vi delade in eleverna i åldersblandade grupper med både flickor och pojkar.  

 

 Under varje utvecklingssamtal med elever och föräldrar ställer vi frågan om det trivs och känner sig 

trygga på fritids. Vi lämnade även ut en föräldrarenkät som de tillsammans med sina barn fick fylla 

i om bland annat trygghet och trivsel. 

 

 Vi observerade eleverna i den fria leken, utan att dokumentera. Istället diskuterade vi våra 

observationer som vi sett under vår gemensamma planering varje vecka.  

 

 

Resultat: 

 Eleverna har lätt att leka, vistas och samarbeta i många olika konstellationer där ålder och 

kön inte har någon betydelse. 

 Under utvecklingssamtalen och av enkäten fick vi veta att samtliga elever trivs på fritids. 

 

 

Måluppfyllelse: 

  

 Vi anser att våra elever är mycket trygga, empatiska, snälla och positiva både emot 

varandra och oss pedagoger.  

 

Analys  

 Då vi har valt att blanda eleverna i olika grupper tror vi att eleverna har lärt känna 

varandra och fått en samhörighet. Vi tror att om du känner samhörighet i gruppen får du 

lättare att respektera andras egenvärde.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Vi skall sträva efter att eleverna skall visa respekt för och omsorg om närmiljön.  
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3.2  

3.3 Utveckling och lärande 

3.3.1 Våra prioriterade mål för 12/13: ur Lgr 11: 

  

 ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.” 

 ”Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.” 

 ”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga.” 

 

 

 

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

mål för sig: 

 Under hösten hade vi under två tillfällen i veckan arbete med praktisk matematik. Det ena tillfället 

var i samarbete med skolan, då alla elever skulle delta. Vi valde att dela upp eleverna i 

åldersgrupper för att kunna anpassa kunskapsnivån.  Det andra tillfället var något vi erbjöd. 

Eleverna fick arbeta med volym och enheter både utomhus och inne i verksamheten.  

 

 Vi erbjöd även skapande aktiviteter en gång i veckan där fantasi, kreativitet och finmotorik fick 

samspela, där eleverna fick skapa både i grupp och enskilt. 

 

Resultat:  

 Till en början såg vi en nyfikenhet och en lust att lära hos eleverna under 

tillfällena då vi hade praktisk matematik. Efter ca 8 tillfällen såg vi att eleverna 

tappade fokus och intresse. 

 

 Tillfällena då eleverna erbjöds en planerad skapande aktivitet där de fick 

använda sin kreativa sida har varit mycket omtyckt av en stor grupp elever.  

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

(Bedöm hur väl fritidshemmets arbete som förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets 

fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling ger resultat)  

 Vi tror att eleverna inte vill bli styrda utan vill ha sin fria tid hos oss på fritids och 

själva få välja aktivitet.  

 Vår grupp som vi har nu har ett stort behov av att skapa och vara kreativa både 

enskilt och i grupper. Detta har bidragit till att glädjen är stor när de får skapa.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Vi ska vara uppmärksamma över våra elevers intressen och tillgodose dem i möjligaste 

utsträckning. 

 

 

3.4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar 

3.4.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

 Att varje elev skall känna att de bemöts utefter sina behov och inte utefter kön. 

 

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

mål för sig: 

 Vi försöker ständigt tänka på att bemöta eleverna utefter deras behov och inte utefter 

elevernas kön. Vid olika slags gruppindelningar som vi gör dagligen tänker vi medvetet 

på att dela in eleverna flickor/pojkar. 

 Vi tar mycket foton på eleverna som synliggör att eleverna är i blandade grupper, som vi 

sätter upp i verksamheten och kopplar till läroplanen. Vi har en digital fotoram i vår entré 

som även visar genusperspektivet i gruppen. 

 

 När vi köper in material tänker vi även där på genusperspektivet. 

 

Resultat:  

 Vi ser att eleverna ständigt bildar olika konstellationer framförallt när det är färre elever 

exempelvis morgon och sen eftermiddag. Vi ser även i den lärande leken att alla kan leka 

med alla och alla får vara med.  

 Vår tanke var att observera elevgruppen en dag i veckan för att tydligare se jämställdhet i 

gruppen men detta har inte skett kontinuerligt vi har heller inte dokumenterat något 

skriftligt som planerat. Men vi har muntligt diskuterat ämnet i arbetslaget på vår 

gemensamma planering.  

 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: (Bedöm hur väl fritidshemmets arbete med 

jämställdhet mellan flickor och pojkar ger resultat)  

 Eleverna är trygga och harmoniska med varandra vilket bidrar till ett trevligt klimat. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling:  

 Arbetet pågår ständigt där vi tänker aktivt och medvetet på jämställdheten mellan flickor 

och pojkar.  

 

 

3.5 Elevers ansvar, delaktighet och inflytande 

 

3.5.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

 Eleverna ska känna att det har ett stort inflytande över sin fria tid i vår verksamhet. 

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

mål för sig:  

 Eleverna som går i år 2-3, är med i vår ”torsdagsklubb” där de varje start vid höst och 

vårtermin får vara med och bestämma vad vi ska göra varje torsdag. Vi har exempelvis 

cyklat till Opensten och fikat, gått till Ica och köpt glass, spelat brännboll, bakat, gjort eget 

mellanmål m.m. 

 

 Eleverna som går i år 2-3 har under våren fått en summa pengar att inhandla valfritt 

lekmaterial för. Det har demokratiskt röstat fram vad de ska handla. 

 

 Eleverna kommer mycket ofta med olika önskningar om att få tillverka och skapa saker, vi 

försöker alltid vara öppna och tillgodose deras önskningar. Det kan vara allt ifrån 

kartongakvarium, till bilar av lådor och skapande med trä och tyg. 

 Vi erbjuder alltid barnen olika aktiviteter och låter dem själva styra över om de vill delta.  

 

 I vår föräldraenkät som vi lämnat ut har vi med en punkt som tar upp om hur elevens 

inflytande på fritids. 

 

      

Resultat: 

 Elevernas inflytande över sin tid på ”torsdagsklubben” har bidragit till att det är mycket 

populärt att komma på torsdagar.  
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 Lekmaterialet som eleverna köpte in visade sig bli mycket omtyckt av alla i gruppen och 

då enades vi om att köpa in lite mer eftersom det är många elever. Vi tillgodosåg då alla 

elevers intresse. 

 

 När vi tillgodoser elevernas önskningar om att få skapa i olika former bidrar det till en 

god trivsel och harmoni i gruppen. När elevernas intressen tillgodoses blir de lustfyllda 

och positiva de blir även initiativrika och aktiva på sin fria tid hos oss. 

 

 Föräldraenkäten visade att över hälften av eleverna kände att de har inflytande över 

fritids verksamhet.  

 

      

Analys och bedömning av måluppfyllelse:(Bedöm hur väl fritidshemmets arbete med barns 

ansvar, delaktighet och inflytande ger resultat)  

 Vi tror att eleverna trivs bättre om det känner att de får ha inflytande över sin fria tid hos 

oss. Det utvecklas som individer när de får ta ansvar och vara med och påverka deras dag.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

 Vi skall låta hela gruppen bli mer delaktig över inköpen. 

 Vi kommer att låta eleverna fylla i en elevenkät som kommer att omfatta ansvar, 

delaktighet och inflytande. 

 Elevernas intressen ska i möjligaste mån tillgodoses.  

 
 

3.6 Kulturell mångfald 

3.6.1 Våra prioriterade mål för 12/13: ur Lgr11 

 ”I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor” 

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

mål för sig:  

 Vi strävar efter att se det unika hos varje barn. 

 Gruppen består av många olika kulturer, därför är det viktigt att vi använder oss av olika 

slags samarbetsövningar för att skapa en bra kamratanda.  
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Resultat:  

 Våra elever har fått en större förståelse och medvetenhet över att vi är olika men ändå 

lika, detta för att det har lärt känna andra elever från andra kulturer. 

 Samhörigheten har blivit bättre i den fria leken. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse:(Bedöm hur väl fritidshemmets arbete med kulturell 

mångfald ger resultat)  

 När vi får nya elever från andra länder som inte kan språket, ser vi att de andra eleverna 

är mycket omhändertagande emot dem.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Vi kommer att ha en dag då vi uppmärksammar olika kulturer och dokumenterar detta 

med bilder som kommer sättas upp i verksamheten. Eleverna kommer få  möjlighet att ta 

med sig saker hemifrån som hör till deras kultur.  

 

3.7 Samarbete 

3.7.1 Samarbete mellan fritidshem och hem 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13:  
 

 Att skapa en god relation till alla föräldrar. 

      
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

 Vi för dagligen en dialog med föräldrarna vid lämning/ hämtning av eleverna.  

 Vi skickar ut ett månadsblad varje månad där vi kortfattat berättar vad vi gör i 

verksamheten för att synliggöra vår verksamhet.  

 Vid tre eftermiddagar vid Lucia har vi öppet hus, då vi bjuder alla föräldrar och elever på 

glögg och pepparkaka.  

 Vi har en positiv och serviceinriktad inställning mot alla föräldrar när det exempelvis 

gäller ändringar med schematider.  

 I samband med skolans utvecklingssamtal har vi träffat eleverna och deras föräldrar, och 

haft samtal om den sociala utvecklingen på fritids.  

 

Resultat:  

 Den föräldraenkät som vi skickar ut i början av varje vårtermin visar på mycket goda 

resultat när det gäller samarbete mellan fritidshemmet och hemmet. 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

(Bedöm hur väl fritidshemmets samarbete med hemmen ger resultat)  

 Vi får ett trevligt och glatt bemötande. 

 I de flesta fall får vi utgivna lappar tillbaka i tid vilket underlättar för vår planering.  

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

 Vi kommer till hösten att börja dela ut all information och månadsblad via e-post för att 

underlätta för föräldrarna.  

 

 

3.7.2 Samarbete med förskola, förskoleklass och skola 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 

 De blivande sex- åringarna från förskolan skall få en så bra start hos oss som möjligt.  

 

 Vi skall finnas som stöd för förskoleklass och skola så att eleverna får möjlighet att nå sina 

mål.  
 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

 Vi bjöd in alla blivande sex åringar från förskolan till vår verksamhet i slutet på 

maj, då de fick bekanta sig med oss och vår verksamhet.  

 I vår verksamhet stödjer vi de elever som behöver extra läxhjälp. Det är något som 

vi tillsammans med den berörda pedagogen har kommit överrens om. 

 Eleverna som går på Parkhagens femårsgrupp här på skolan har vi samarbetat  

med. De elever som har haft längre dagar har kommit till fritids innan stängning. 

 

 

Resultat:  

 Resultatet till att de blivande sex åringarna var på besök är att vi nu har bekantat oss med 

dem och de har fått en liten insyn i vår verksamhet.  

 Både vi på fritids och pedagogerna i skolan ser att dessa elever som har fått extra stöd har 

gjort framsteg för att nå sina mål.  

 Femåringarna som nu kommer att börja hos oss till hösten känner både igen oss 

pedagoger och inne/utemiljön.  
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Analys och bedömning av måluppfyllelse:(Bedöm hur väl fritidshemmets samarbete med 

förskolan, förskoleklass och skolan ger resultat)  

 Det blir en mjukare övergång mellan förskola och fritidshem då de nya eleverna 

har besökt vårt fritidshem . Parkhagens femåringar har en fördel då det har 

under en termin vistats i samma byggnad och utemiljö. Vi hoppas och tror att de 

skall känna sig trygga och mer bekväma med att börja hos oss efter semestern.  

 Vi anser att det är främjande att ha ett gott samarbete med skolan då vi ser goda 

resultat. Vi tycker även att eleverna har en positiv inställning till att vi finns som 

ett extra stöd.  

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

 Vi kommer att bjuda in de nya sex åringarna på ytterligare ett besök under vårterminen.  

 

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

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

behöver? 

 Eleverna och vi pedagoger får stöd från specialpedagogen och talpedagogen. 

 Vi får material av special- och talpedagogen för att hjälpa dessa elever att nå 

sina mål. 

 Vi har fått information från BUP angående vissa elever. 

 Vi har ett diabetesbarn. 

 

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

särskilt stöd ger resultat. 

 

 Dessa barn bemöts utifrån de behov de har. 

 Vi får mer kunskaper och erfarenheter om hur vi kan hjälpa och stödja dessa 

elever. 

 Det bidrar till att eleverna blir stärkta och får den uppmärksamhet de har 

behov av.  
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4 Rektors helhetsbedömning 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

 Årets resultat är mycket goda! Elevgruppen är trygg och trivs, de elever som skrivits in för att få 

extra språklig stimulans (ofta elever med annat modersmål) har på ett bra sätt kommit in i 

gemenskapen med de svenska eleverna. De har hittat kompisar som de nu även leker med hemma. 

Vi ser även att dessa elever nu tar för sig på ett bättre sätt i klassrummen och att de utvecklas 

positivt mot målen. Samarbetet med vårdnadshavare, skola och förskola fungerar mycket bra! 

Vi kan bli bättre på att se, beskriva och utmana elevernas lärande i den fria leken. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Gruppen elever inskrivna på fritidshemmet förändras ständigt över året och vid läsårsstart allra 

mest. Därför behöver fritids ständigt arbeta med målen under ”Normer och värden” och kan inte 

slå sig till ro och tänka att nu är detta målet uppnått! När individerna i gruppen byts ut kan 

klimatet påverkas. Därför är det viktigt att fortsätta på den inslagna vägen och arbeta med trivsel 

och trygghet, elevernas inflytande och samarbete med vårdnadshavare, skola och förskola. För att 

utveckla elevernas lustfyllda lärande behöver fritidshemmet utveckla sin syn på lärandet och lyfta 

frågor som, När, Var, Hur och i vilket sammanhang sker lärandet?  

  

 

 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

 


