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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 började gå till skogen och eleverna började bygga kojor. De tyckte att de behövde möbler till kojorna.  Så vi en 

anordnade en uppskattad och givande ”loppis”.  

Vi har tittat på UR program ” Kloka Ugglan och kompisproblemen”. 

Vi har synliggjort målen i Lgr.11 genom dokumentation av elevernas aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

2    Förutsättningar 

 

1.1 Barn  

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

Antalet inskrivna barn 16 16 18 19 

Antalet avdelningar 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 

195,7 213 392,62 466,07 

Genomsnittligt barnantal per grupp 16 16 18 19 

Avstämningsdatum: 15/10 

Kommentar/analys: 

Antalet barn är i princip oförändrat sedan året innan, medan antalet tillsyningstimmar ökat markant under en fyraårsperiod. 
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1.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare   1,54 1,10 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i 

fritidshemmet 

  11,69 17,27 

Andel årsarbetare med pedagogisk 

högskoleutbildning i fritidshemmet 

  2/2 2/2 

Antal personal i fritidshemmet med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

  0 0 

Kommentar/analys: 

Det finns ett nära samarbete mellan Ljungbackens fritidshem och förskola. Antalet årsarbetare, på fritids, har minskat något 

samtidigt som antalet barn och tillsyningstimmar har ökat. 

 

1.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma (exkl. 

lokalkostnader) 

58,19 72,53 69,47 64,82 

 
Resultat: 

Kostnaden per tillsyningstimma har minskat från föregående år. 

Analys: 

Antalet tillsynstimmar har ökat, samtidigt som antalet årsarbetare har minskat. För att kunna driva fritids krävs ett nära samarbete 

med förskolan i samma lokaler. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta att utveckla samarbetet mellan fritids och förskola.  

 

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    
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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):  

Lokalerna är byggda så det blir mycket genomströmning. Fritids är mellan förskolan och matsalen. 

Belysning i fritidslokal ej tillfredställande, går ej att ”dimra”. 

 

Analys: Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Eleverna blir störda och irriterade av allt spring. Förskolan skulle äta innan fritids börjar. 

Se över belysning, ev. ta bort dimerfunktion eller göra så att man kan tända hälften av lysrören.  

 

 

3  Arbetet i fritidsverksamheten 

 

3.1 Normer och värden 

 

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

 

                       Alla ska känna sig trygga och trivas på fritidshemmet. 

 

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

Vi utformar trivselregler tillsammans vuxna och elever genom diskussioner tillsammans. Varje dag efter skolan samlas vi en stund 

tillsammans och samtalar. Under denna samling blir varje individ sedd, vem är här? Är någon sjuk? I samlingen diskuterar vi även 

kring hur vi är mot varandra, hur samtalar vi med och till varandra, osv. Här lyfter vi våra trivselregler. 

 "Vi arbetar med att stärka gruppen med olika gruppstärkande övningar. I vårt arbete använder vi oss av leken som verktyg, både 

den fria och styrda.  

 

Resultat:  

Vi diskuterar reglerna och hur man uppför sig, visar respekt och förstå andra människor oavsett kön, social och etnisk 

bakgrund. 

Arbetslaget för en kontinuerlig diskussion om sin egen värdegrund och är goda förebilder och behandlar alla lika. 

Vi har tittat på serien ”Kloka Ugglan och kompisproblemen” ( Ur.se) 



 

 

 

   

 

6 

Aktiviteter för att öka elevens trivsel, som att får vara med och göra sin egen varma macka till mellanmål. Vara med på spa, 

göra en loppis, utedag 1 gång i veckan under hösten, med kojbygge. Vara i idrottshallen.  

Resultat fritidsenkät 2012-2013 
       

        

    P F Totalt 
Totalt 
% 

% 
Pojkar % Flickor 

Totalt antal barn på fritids   10 9 19       

Totalt antal barn som har svarat   10 9 19       

 Känner du dig trygg på fritids? Aldrig 0 0 0 0% 0% 0% 

  Ibland 1 1 2 11% 10% 11% 

  Ofta 3 1 4 21% 30% 11% 

  Alltid 6 7 13 68% 60% 78% 

Tycker du att du får hjälp av personalen Aldrig 0 0 0 0% 0% 0% 

om något hänt? Ibland 3 2 5 26% 30% 22,22% 

  Ofta 4 3 7 37% 40% 33,33% 

  Alltid 3 4 7 37% 30% 44,44% 

Får du vara med och påverka och  Aldrig 1 2 3 16% 10% 22,22% 

diskutera trivselreglerna Ibland 1 2 3 16% 10% 22,22% 

  Ofta 2 3 5 26% 20% 33,33% 

  Alltid 6 2 8 42% 60% 22,22% 

 

Kommentarer till fråga 1. Pojkar 

  1. Känner mig inte trygg när det är bråk. 

2. När alla ska spela bandy mot mig. 

3. Inte så mycket bråk 

 4. Det finns ett fotbollsspel. 

 
Kommentarer till fråga 2. Pojkar 

1. Personalen bryr sig inte alltid. 

2. Får inte hjälp ute, vi är ute själva. 

 
Kommentarer till fråga 3. Pojkar 

1. Jag är inte där, eller vill inte. 

 

 

Kommentarer till fråga 1. Flickor 

1. Jag tycker det. 

 
Kommentarer till fråga 2. Flickor 

1. Lyssnar inte alltid. 



 

 

 

   

 

7 

2. Är inte där ibland. 

 
Kommentarer till fråga 3. Flickor 
1. Jag är inte där så ofta och har nyss 
börjat. 

 

  

 

 

 

Föräldraenkät Ljungbackens fritidshem 2013 

 

 

 
Svarsfrekvens 

Urval 60% (12/20) 

 

 

Hur upplever du ditt barns trivsel på fritidshemmet? 

 

Namn Antal % 

A. Mindre bra 0 0 

B. Acceptabelt 0 0 

C. Bra 2 16,7 

D. Mycket bra 10 83,3 

Total 12 100 

 

Svarsfrekvens 

100% (12/12) 
 

 

 
 

 

 

Måluppfyllelse: 

       Vi har uppnått god måluppfyllelse. 

 

 

 

Analys  

Eleverna visar empati om någon är ledsen eller har slagit sig.  Är då där och tröstar eller hämtar en vuxen för att få hjälp.  

Hämtar saker åt en kompis, eller kan torka bordet efter en kompis. 

Eleverna har fått ett större inflytande över innehållet i verksamheten. De kommer med egna förslag, sammanhållningen stärks. 

Miljöerna ändras efter elevernas önskemål och intressen.  

 

 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
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Diskutera nya trivselregler tillsammans med barnen. . Varje dag efter skolan samlas vi en stund tillsammans och samtalar. Under 

denna samling blir varje individ sedd, vem är här? Är någon sjuk? I samlingen diskuterar vi även kring hur vi är mot varandra, hur 

vi samtalar  med och till varandra, osv. Här lyfter vi våra trivselregler. 

 

 

3.2 Utveckling och lärande 

3.2.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

 

Alla ska få utveckla sin förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 

 

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

Vi väljer en plats i skogen som vi går till kontinuerligt. Vi använder olika material för att bygga och skapa. Eleverna får själva 

fundera ut vad vi ska göra i skogen och utifrån deras tankar och idéer tillför vi barnen material som för deras skapande, 

kreativitet och lek framåt. 

Resultat:   

Vi har konstruerat olika kojor, kungariken, pizzeria och andra restauranger. De har hittat skräp i skogen som de tagit in i 

leken.    

Vi har haft en loppis där barnen själva har fått komma med idéer. De skrev inbjudan och satte upp affischer på olika ställen i 

samhället. Alla samlade in material och saker till loppisen. De bakade till fikat som de sålde till besökarna. Tillverkade 

äppelmos, lingonsylt som såldes. 

Lego bygget har utvecklats då vi fått mer lego från LIF.  

Vi ändrar och tillför olika material efter deras önskemål och intressen vilket ökar deras kreativitet i leken. Vi har haft veckans 

uppskattning med att gissa på antal, vikt, längd och ålder.  

 

 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse:  

Eleverna har lärt sig att man kan bygga kojor på många olika sätt och ta vara på materialet som finns i skogen. 

Eleverna gick in med stor upplevelse och intresse i arbetet med ”loppis”. Alla ville ha uppgifter som de genomförde. De fick 

förståelse för pengars värde och att man kan återanvända gamla saker. Gruppsammanhörigheten har stärkts. 

Elevernas intresse och engagemang har ökat efter vi fick en stor låda lego. Fler kan bygga samtidigt och större saker kan 

byggas. 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

Det bestäms tillsammans med eleverna vid höstterminens början 2013. 
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3.3           Jämställdhet mellan flickor och pojkar 

3.2.1Våra prioriterade mål för 12/13: 

 

        Eleverna får pröva och utveckla intressen och förmågor oberoende av könstillhörighet. 

 

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

Låta eleverna pröva och utveckla intressen och förmågor oberoende av könstillhörighet. Materialet ska vara tillgängligt för 

alla. Vilket material ska vi erbjuda? 

Vi pedagoger har en levande diskussion kring var befinner sig eleverna? Hur grupperar de sig? Kan vi se något mönster?  

Resultat:  

Vi har erbjudit alla elever att delta i olika aktiviteter oavsett kön. 

Vi i personalen har läst ”Modiga prinsessor o ömsinta killar”, Brita Olofsson. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har inte ändrat vårt förhållningssätt vad gäller genusperspektivet, då vi alltid erbjudit både flickor och pojkar att göra vad de 

vill. Kanske detta beror på att vi pedagoger ser eleverna som individer utan könstillhörighet. Vi har stöttat eleverna att välja vilken 

roll som helst i deras rollekar. 

 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:   

 Vi ser till individen och erbjuder alla samma aktiviteter utan könstillhörighet och etnisk bakgrund. 

 

 

 

3.4 Elevers ansvar, delaktighet och inflytande 

 

3.4.1          Våra prioriterade mål för 12/13: 

 

        Alla elever ska känna sig delaktiga i beslut som rör deras vardag.  

 

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

Vid dagens samling erbjuder vi olika aktiviteter. Eleverna får komma med egna förslag på vad de vill göra och dem tar vi vara 

på, ibland kan vi inte göra aktiviteterna som föreslås meddetsamma, men då tar vi med oss dessa till vår planering.  

Vi planerar för en loppmarknad tillsammans. 
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Resultat: 

Vi erbjuder olika aktiviteter men oftast vill eleverna själva välja vad de vill göra. 

  Alltid 6 2 8 42% 60% 22,22% 

Trivs  du på fritids? Aldrig 0 0 0 0% 0% 0% 

  Ibland 2 3 5 26,3% 20% 33% 

  Ofta 1 0 1 5,3% 10% 0% 

  Alltid 7 6 13 68,4% 70% 67% 

Får du ge förslag på aktiviteter som du Aldrig 0 1 1 5,26% 0% 11% 

vill göra på fritids? Ibland 2 1 3 15,8% 20% 11% 

  Ofta 5 5 10 52,6% 50% 56% 

  Alltid 3 2 5 26,3% 30% 22% 

Får du vara med och ge förslag vid inköp Aldrig 0 1 1 5,26% 0% 11,11% 

av material? Ibland 2 1 3 15,8% 20% 11,11% 

  Ofta 1 4 5 26,3% 10% 44,44% 

  Alltid 7 3 10 52,6% 70% 33,33% 

 

Kommentarer till fråga 4. Pojkar 
   

1. Ska börja 3:an och ska sluta. 
   

2. Jag är ute och spelar bandy. 
   

3. Tycker det är kul att leka, lyssna på musik och spela spel. 

    
Kommentarer till fråga 5. Pojkar 

   
Inga kommentarer 

   

    
Kommentarer till fråga 6. Pojkar 

   
Inga kommentarer 

    

    
Kommentarer till fråga 4. Flickor 

1. Har alltid något att göra. 

2. Roligt. 

3. Kul med pyssel. 

4. Ja, men det är tråkigt. 

 
Kommentarer till fråga 5. Flickor 

1. Jag är inte där. 

 
Kommentarer till fråga 6. Flickor 

1. Jag är inte där. 

2. Jag har nyss börjat. 
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           Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Eleverna är duktiga på att ta egna initiativ till lek och aktiviteter. 

Eleverna var engagerade och initiativrika inför loppisen. 

Intresset var stort från både föräldrar, släktingar och mor o farföräldrar. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi låter eleverna komma med förslag på olika aktiviteter och sysselsättningar som berör deras vardag. 

 

 
 

3.5 Kulturell mångfald 

3.5.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

 

I år har vi inte prioriterat detta område.         
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 kulturell mångfald ger resultat)  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

3.6 Samarbete 

3.6.1 Samarbete mellan fritidshem och hem 

               Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 
 

                  Ha ett fungerande samarbete med hemmet. 
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Åtgärder/insatser för att nå målen: 

      Ha en dialog med vårdnadshavare vid lämning och hämtning. 

Vi erbjuder föräldramöte en gång/år. 

Vi lämnar ut en folder om fritidshemmet till föräldrarna vid höstterminens början. 

 

 

Resultat: 

Upprop varje dag, fattas någon tas genast kontakt med förälder. 

Enkät till föräldrar. 

Vi har föräldramöte. 

Hur upplever du personalens bemötande? 

 

Namn Antal % 

A. Mindre bra 0 0 

B. Acceptabelt 0 0 

C. Bra 4 33,3 

D. Mycket bra 8 66,7 

Total 12 100 

 

Svarsfrekvens 

100% (12/12) 
 

 

 
 

 

  

 

Mottagning av viss personal bristfällig. Stå och prata på dagis när de jobbar på fritids och vet att föräldrar lämnar vid den tiden... 

Mottagning av viss personal bristfällig. Stå och prata på dagis när de jobbar på fritids och vet att föräldrar lämnar vid den tiden... 

 

 

 

 

Hur upplever du dialogen med personalen? 

 

Namn Antal % 

A. Mindre bra 0 0 

B. Acceptabelt 0 0 

C. Bra 3 25 

D. Mycket bra 9 75 

Total 12 100 

 

Svarsfrekvens 

100% (12/12) 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

3.6.2 Samarbete med förskola, förskoleklass och skola 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 

 

Ha ett fungerande samarbete mellan förskola, förskoleklass och skolan. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Fritids och förskolan är i samma byggnad. Vi personal är ett arbetslag. 

Vi träffar dagligen skolans personal och får inf. om något hänt under dagen. 

Konferenser där personal från fritids och förskolan deltar. 

Resultat: 

Öppnar och stänger tillsammans med förskolan. 

 

 

Måluppfyllelse: 

Ibland missar man delge information  mellan förskola och fritids. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse 

Samarbete skola/ förskoleklass/ förskola fungerar bra men 

information  mellan de olika enheterna brister ibland. 

  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi ska ha en bättre dialog mellan oss. 

 

 

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

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

 

Personal från habiliteringen kommer ut några gånger/termin. 

De går igenom vad pedagogerna ska göra, samt ger tips på vad som är bra för barnet. 



 

 

 

   

 

14 

Kökspersonalen har gjort en dryck som är extra näringsrik. 

 

 

 

  

3.7.2 Bedömning av hur väl fritidshemmets arbete för barn i behov av särskilt stöd ger resultat. 

Tack vare handledning har barnet fått det stöd som behövs. 

Extra näring gör att barnet orkar med olika aktiviteter bättre. 

 
                        

4 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): 

Utifrån genusperspektivet upplevs ingen större skillnad mellan könen när det gäller val av aktiviteter.  

Eleverna har ett stort inflytande i verksamheten och deltar i demokratiska processer.  

Upplevelsen är att det finns ett väl fungerande samarbete vad gäller fritids/hemmet, fritids/förskola och fritids/skola. Samma sak 

gäller mellan fritids och föräldrar. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


