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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Vi har påbörjat en måltavla där elever/föräldrar/pedagoger ska kunna se vad vi gör, vad vi lärt oss 

och hur det är kopplat till läroplanen. 

 

1.1 Barn  

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

Antalet inskrivna barn 41 40 33 32 

Antalet avdelningar 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 

620 528 367,42 438,43 

Genomsnittligt barnantal per grupp 41 40 33 32 

Avstämningsdatum: 15/10 

Kommentar/analys: 

Medan antalet barn i gruppen har hållit sig på samma nivå som förra året, har antalet 

tillsynstimmar ökat relativt kraftigt. 

 

1.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare  2,05 2,01 1,76 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i 

fritidshemmet 

17,37 19,51 16,42 18,18 

Andel årsarbetare med pedagogisk 

högskoleutbildning i fritidshemmet 

  3/3 3/3 
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Antal personal i fritidshemmet med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

  0 1 

Kommentar/analys: 

Antal årsarbetare har minskat något, vilket gjort att antal barn per årsarbetare har ökat. 

1.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma (exkl. 

lokalkostnader) 

39,24 33,17 52,65 55,50 

 
Resultat: 

Kostnaden per tillsynstimma har ökat marginellt. 

Analys: 

Det är svårt att förklara den lilla ökningen av kostnad per tillsynstimma då antalet timmar har ökat 

och antal årsarbetare minskat. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Verksamheten tar emot någonstans mellan en tredjedel och hälften av alla barn i F – 3, vilket är ett 

bra resultat. Det är attraktivt att gå på fritids på Grankotten. För att öka attraktionskraften krävs 

lokaler bättre anpassade till den verksamhet som bedrivs. 

 

 

1.4 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     

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    
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Sammanfattande resultat : Den starka sidan är våran utemiljö. 

 De svaga sidorna är vår innemiljö.  

Föräldrarna tycker så här: 

4. Hur upplever du innemiljön? 

 

 

 

 

 

5. Hur upplever du utemiljön? 

 

Namn Antal % 

A. Mindre bra 3 15,8 

B. 

Acceptabelt 
4 21,1 

C. Bra 10 52,6 

D. Mycket 
bra 

2 10,5 

Total 19 100 

 

Analys: Innemiljön är väldigt slitna och ej anpassade för vår verksamhet. 

Utemiljön är trivsam och inbjuder till lek. Vi har flera gröna ytor. 

Föräldrarna tycker att det är slitet i lokalerna. 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Ombyggnation 

 

 

2 Arbetet i fritidsverksamheten 

 

2.1 Normer och värden 

 

Namn Antal % 

A. Mindre bra 0 0 

B. 

Acceptabelt 
7 36,8 

C. Bra 10 52,6 

D. Mycket 

bra 
2 10,5 

Total 19 100 
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2.1.1 Våra prioriterade mål inom normer och värden (Lgr11 2.1) : 

Vårt mål är att få en hög trivsel och trygghetsfaktor på fritidshemmet. 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Varje mål redovisas för sig: 

För att säkra den höga trivsel och trygghetsfaktorn har vi en punkt på varje 

kvällskonferens där vi lyfter trygghet och trivsel. 

 

Resultat: Våra barn trivs. Enligt elevenkäten känner sig 90% av eleverna ofta eller alltid trygga på 

fritids.  100% trivs ofta eller alltid på fritids. 

På kvällskonferenserna har vi lyft frågan varje månad och på så sätt försökt göra oss själva 

medvetna om vad vi gör och vad vi kan förändra för att få en hög trivselfaktor. 

 

Måluppfyllelse: 

Enligt våra enkäter har vi en väldigt hög trivselfaktor. 

 

Analys . Till detta året fick vi en grupp med mer jämn vikt mellan könen. Tjejerna har varit väldigt 

få under förra terminen. Detta året har de blivit lika många som killarna och de har resulterat i att 

man har hittat  kompisar, mellan och över könsgränserna, vilket har skapat trivsel. 

Under året har vi haft gemensamma teman som har stärkt gemenskapen i gruppen, detta har också 

påverkat trivseln.  

Under året har vi försökt få in ”samma” vikarier, vilket har ökat tryggheten och trivseln. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Till nästa år försöker vi arbeta mer tematiskt för att stärka gruppen och få med de nya barnen. 

 

2.2 Utveckling och lärande 

2.2.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

Vårt mål är att få eleven medveten om att han/hon lär sig i alla situationer. 

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

mål för sig: Vi ska hitta en arbetsform där vi på ett enkelt och tydligt sätt visar att all kunskap är 

lika viktig och att man alltid lär sig. 

 

Resultat: Vi startade med att sätta upp de övergripande målen för fritidshemmet. Rubriken var 

”Det här har jag lärt mig på fritids” 

Kunskaper 
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Normer och värden 

Ansvar och inflytande 

Skolan -(fritids)-omvärlden 

Under varje mål finns det bilder/text på det som eleverna fått kunskap om under året. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har startat upp vår arbetsform och kommit en bit på vägen. Vi har inte kommit så långt som vi 

önskat för att vi har haft gemensam planeringstid 1gång/månad. Vi tror att om vi träffats tätare 

hade vi haft arbetsformen mer aktuell. 

Enligt enkäten lär sig 73% av tjejerna sig ofta eller alltid på fritids och hos killarna är det 68%. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi flyttar ”målväggen” så den kommer mer i fokus. 

Vi har arbetsformen mer aktuell genom att vi träffas tätare. 

 

 

2.3 Jämställdhet mellan flickor och pojkar 

2.3.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

Arbetslaget ska aktivt och på ett medvetet sätt ge elever utrymme att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

 

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

mål för sig: Pedagogerna ska läsa mer litteratur och forskning om genus. 

Resultat: Pedagogerna läste boken ”Hur flickor och pojkar gör kön” Bronwyn Davies, och hade 

sedan en diskussion om boken och dess innehåll. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Pedagogerna känner sig mer medvetna om hur arbetet kring genus kan bedrivas i gruppen. 

Vi pedagoger stimulerar elevens lek och vi bidrar med material som skapar utrymme att pröva nya 

lekar oberoende könstillhörighet. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Försöka få till en dialog med övriga fritidshem i rektorsområdet, för att där igenom utbyta 

erfarenheter. ( Förslagsvis en stund på våra gemensamma konferenser 2ggr/läsår) 

2.4 Elevers ansvar, delaktighet och inflytande 
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2.4.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

Under läsåret 12/13 satte vi inte upp några specifika mål för delaktighet och 

inflytande, utan har valt att arbeta för att tidigare insatser ska befästas. Dock ser vi att 

vi till nästa läsår kommer att ha 

utvecklingsmöjligheter. 

Åtgärder/insatser för att nå målen (kortfattad 

beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 

mål för sig: 

      

Resultat: 

      

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

 

(Bedöm hur väl fritidshemmets arbete med barns ansvar, delaktighet och inflytande ger resultat)  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Barnen får delaktighet och inflytande i ombyggnationen. 

 
 

2.5 Samarbete 

2.5.1 Samarbete mellan fritidshem och hem 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 

Ge föräldrarna möjlighet att få mer insyn i vår verksamhet. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: Vi utvecklar våra månadsbrev till föräldrarna där vi mer 

detaljerat berättar om avslutade projekt och hur kommande aktiviteter och projekt ska genomföras. 

 

 

Resultat:  

Hur upplever du dialogen med personalen? 

 

 

 

 

Namn Antal % 

A. Mindre bra 0 0 

B. 

Acceptabelt 
0 0 

C. Bra 7 36,8 

D. Mycket 

bra 
12 63,2 

Total 19 100 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Enligt föräldraenkäten, så upplever föräldrarna att de har en bra/mycket bra dialog med 

personalen 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi skaffar en gemensam e-post adress för Grankotten där alla pedagoger har tillgång till mail till 

och från föräldrar. 

2.5.2 Samarbete med förskola, förskoleklass och skola 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 

      
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

      

Resultat: 

 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

(Bedöm hur väl fritidshemmets samarbete med förskolan, förskoleklass och skolan ger resultat)  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi kommer att erbjuda läxläsning ht-13. 

Vi lägger våra scheman så att vi kan delta på Apt möten. 

 

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

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

behöver? Vi har under året haft en elev som behövt stimulans i att 

utveckla sina kamratrelationer. 

 

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

särskilt stöd ger resultat. Eleven har utvecklat sina kamratrelationer 

och fått många möjligheter till lek och stimulans. 
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3 Rektors helhetsbedömning 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen 

(utvärdera måluppfyllelsen genom att bedöma hur fritidshemmet arbetar i relation till 

läroplanens mål och intentioner och i förhållande till givna förutsättningar): 

Grankotten arbetar mycket väl mot läroplanens mål och intentioner. Det finns en tydlig plan, med 

plats för barnens kreativitet, för hur verksamheten ska uppfylla läroplanens tankar. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att fortsätta arbetet för att stärka barns kreativitet och medbestämmande, exempelvis i arbetet 

kring en renovering och ombyggnad av Dalstorpskolan. 

Att fånga upp de möjligheter till samtal och arbete kring kulturell mångfald som erbjuds. 

 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

 


