
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

för fritidshem läsåret 2012/2013 
Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehåll 

1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående 
kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts för att 
förbättra verksamheten. 3 

2 Förutsättningar 3 

2.1 Barn ................................................................................................................ 3 

2.2 Personal ......................................................................................................... 3 

2.3 Ekonomiska resurser ................................................................................... 4 

2.4 Materiella resurser ....................................................................................... 4 

3 Arbetet i fritidsverksamheten 5 

3.1 Normer och värden ..................................................................................... 5 

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

: ................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

3.2 Utveckling och lärande ............................................................................... 6 

3.2.1 Våra prioriterade mål för 12/13: ................................................... 6 

3.3 Jämställdhet mellan flickor och pojkar ..................................................... 8 

3.3.1 Våra prioriterade mål för 12/13: ................................................... 8 

3.4 Elevers ansvar, delaktighet och inflytande .............................................. 8 

3.4.1 Våra prioriterade mål för 12/13: ................................................... 8 

3.5 Kulturell mångfald ...................................................................................... 9 

3.5.1 Våra prioriterade mål för 12/13: ................................................... 9 

3.6 Samarbete .................................................................................................... 10 

3.6.1 Samarbete mellan fritidshem och hem ...................................... 10 

3.6.2 Samarbete med förskola, förskoleklass och skola.................... 11 

3.7 Redovisning av arbetet för barn i behov av särskilt stöd..................... 12 

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

stöd de behöver? ........................................................................... 12 

3.7.2 Bedömning av hur väl fritidshemmets arbete för barn i 

behov av särskilt stöd ger resultat. ............................................ 12 

4 Rektors helhetsbedömning 12 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Vi ser att kursen ”Kvalitet i fritidshem” har satt sina spår. Under kursen pratade 

kursledaren om att tydliggöra mål och syfte för barnen. Vi ser att barnen är mer 

intresserade av att läsa dagens aktivitet och lägger nu märker till syftet som står under 

varje aktivitet. 

2 Förutsättningar 

2.1 Barn  

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

Antalet inskrivna barn 33 36 42 32 

Antalet avdelningar 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 

513 433 615,45 435,87 

Genomsnittligt barnantal per grupp 33 36 42 32 

Avstämningsdatum: 15/10 

Kommentar/analys: 

Antalet inskrivna barn och tillsynstimmar har minskat relativt mycket till i år. Dock har 

öppettidernas längd varit konstant, vilket i praktiken påverkar schemaläggning, samarbete och 

gruppdynamik. 

 

2.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare  1,97 2,20 1,92 
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Antalet inskrivna barn per årsarbetare i 

fritidshemmet 

  19,09 16,67 

Andel årsarbetare med pedagogisk 

högskoleutbildning i fritidshemmet 

  3/4 3/4 

Antal personal i fritidshemmet med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

  0 0 

Kommentar/analys: 

Då antalet inskrivna barn minskat, har även antalet inskrivna barn per årsarbetare minskat. Antalet 

årsarbetare har minskat något, men det finns ett minsta antal årsarbetare för att ha fritids öppet 

under beslutade öppettider. 

 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma (exkl. 

lokalkostnader) 

32,68 30,21 40,91 42,99 

 
Resultat: 

Kostnaden har stigit något, trots att antal barn och personal minskat.  

Analys: 

Kostnaderna är för de öppettider vi har, inte för antalet barn. 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Vi strävar efter att finna samordningsvinster med förskolan Rönnhagen på samma ort. 

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    

Utemiljön stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet 

anpassad efter såväl det enskilda barnets som barngruppens behov  

  x    
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Utemiljön är säker och i gott skick     x   

 
Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor): 

Enligt enkät i området anser ca 62 % av våra föräldrar att både inne/och utemiljön är bra 

eller mycket bra. Ca 78 % anser att utrustningen är bra eller mycket bra. 

Innemiljön har vi under året, försökt anpassa efter verksamhetens behov, genom 

ommöblering. 

Analys: 

I svaren på enkäten ser vi att föräldrarna upplever utemiljön lite bättre än innemiljön. 

Detta kan kanske bero på att de ser hur/ vad utemiljön används till lättare än innemiljön, 

eftersom de sällan ser mer än hallen och ”första rummet”.  

Som personal upplever vi utemiljön som en plats som erbjuder utmaningar och roliga 

aktiviteter för våra barn. Vi ser att barnen trivs och är aktiva. Innemiljön har vi försökt få 

till så att den ska passa bättre för både fritids och förskoleklassens behov. Vi upplever 

trots det miljön som sliten och i behov av uppfräschning.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Diskutera med brukarrådet om det finns något som vi gemensamt kan göra för att 

utveckla inne/utemiljön. 

3 Arbetet i fritidsverksamheten 

3.1 Normer och värden 

 Alla barn blir sedda och respekterade.  

 Alla barn känner trygghet, tillit och trivsel.                               

 

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

Fortsätta vara närvarande för eleverna så att vi kan bibehålla den goda trivseln.  

Bestämma reglerna tillsammans med barnen. 

Diskutera regler kontinuerligt med barnen. 

Ha en stående punkt på PK (personalkonferens) att diskutera trivsel och trygghet. 

Pedagogerna har olika ansvar varje dag (inne-/uteansvar). 

 

Resultat: 

Vi gick igenom skolans regler och sedan bestämde vi tillsammans vilka regler vi 

skulle ha på Villerkulla vid höstterminens start. Dessa har vi vid åtskilliga tillfällen 
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under året diskuterat och även frågat barnen vilka konsekvenser vi ska ha om 

reglerna inte efterföljs. 

Med uppdelat inne-/ uteansvar har vi varit mer närvarande för barnen. 

Vid varje PK har vi diskuterat barnens trivsel och trygghet. 

På fritidsenkäten svarade ca 90 % av barnen att de ofta/alltid trivs och känner sig 

trygga på fritids. 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Alla barn vet hur de ska vara och vilka regler som gäller om man frågar dem en och 

en, men när de hamnar i en (stor)grupp kommer andra aspekter in. Då kan det vara 

svårt att se sin egen del i det som händer, man får ofta höra ” men han/hon sa att jag 

skulle göra så”. På detta sätt har man lagt skulden på någon annan. 

Vi har känt att vissa regler har vi behövt diskutera mer frekvent än andra tex ”att 

använda lagom ljudnivå”. Detta upplever vi är det som är svårast att följa. Vad det 

beror på är svårt att sätta fingret på, kanske barngruppens storlek, lokalernas 

utformning och användande eller rentav personalens pedagogik.  

 

Det har verkat som barnen har känt en större trygghet av att personalen varit 

”närmare” dem i deras aktiviteter. Vi har också upplevt att arbetet har flutit på bättre 

med en tydligare ansvarsfördelning i arbetslaget. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Använda oss av de gemensamma reglerna kontinuerligt i diskussioner kring trivsel 

och trygghet.  

3.2 Utveckling och lärande 

3.2.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

 Att göra barnen medvetna om att man lär sig på fritids. 

 

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

mål för sig: 

Påvisa lärsituationer för barnen. 

Ta tillvara på tillfällen för naturligt samtal om matematik. 

Samtala när vi spelar spel. 

Ta tillvara på tillfällen där eleverna får möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. 

Utveckla vår högläsning och använda projektorn mer. 

 

Resultat:  

Vi har haft diskussioner utifrån foton på barnens olika leksituationer och frågat vad 

barnen lär sig i dessa sammanhang. Resultatet dokumenterade vi med foton och text 

i tamburen, väl synligt för föräldrar, barn och pedagoger.  
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Vi har fortsatt att uppmuntra till ”matteprat” i den dagliga verksamheten. Efter 

kompetensdagen 1/10 med övriga fritidshem inspirerades vi av Ambjörnarps 

”påtprojekt”.  

 

Barnen har fått möjlighet att uttrycka på olika sätt. Bl.a. genom att berätta historier, 

leka ”Så ska det låta” och ”Rita och gissa” mm. Barn med annat hemspråk har fått 

möjlighet att t.ex. räkna och tala om vad saker heter på sitt hemspråk. Pedagogerna 

har räknat på olika språk och barnen har härmat. 

Barnen har också fått möjlighet att uttrycka sin kreativa förmåga genom målning, 

rörelse och i den fria leken. 

Barnen har fått ytterligare ett sätt att inhämta kunskap på via en Ipad.  

Vi har använt projektorn till flera olika aktiviteter såsom högläsning, film, frågesport, 

spel mm. 

På fritidsenkäten svarade ca 65 % av barnen att de ofta/alltid lär sig något på fritids. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Barnen tyckte först att ”Vadå lära sig, man leker ju bara med lego” men när vi 

diskuterat en stund och dragit paralleller till skolans ämnen, så kunde de hitta många 

olika saker man lär sig genom att t.ex. leka med lego. Barnens tankar och erfarenheter 

om när de lär sig gav oss pedagoger ett nytt perspektiv på hur/vad de tycker att de 

lär sig. 

 

Alla barn har mer eller mindre deltagit i skapandet av ”påtar” och i detta projekt har 

vi fått in mycket matte och problemlösning. Vilken tur att vi har fått ta del av andra 

fritids arbeten för det har gett våra barn mycket. Såsom arbeta mot ett gemensamt 

mål, diskussioner som handlat om hur långt har vi kommit, när tror du vi har nått 

vårt gemensamma mål och även deras egna mål (tex ”jag tror jag har nått 4 m om 2 

veckor”).  

 

Våra dagliga samlingar och måltider ger barnen många tillfällen till att få berätta och 

lyssna. Personalen tänker ofta på att ställa följdfrågor så att barnen får förklara hur de 

tänker.   

Barnens intresse för andra språk har blivit större och de tycker det är roligt. Barnens 

ökade intresse har givit barn med annat hemspråk mer plats i gruppen även en större 

förståelse för olikheter. 

 

På vår Ipad finns det pedagogiska spel som vi i personalen har uppmuntrat barnen 

att använda. Barnen och personalen diskuterar mycket vad som händer och hur man 

kan göra mm i de olika spelen. 

 

När man använder projektorn blir barnen mer engagerade och intresserade för att 

den stora bilden fångar deras uppmärksamhet på ett annat sätt. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Pedagogerna ska göra barnen medvetna om att de lär sig i olika situationer. 
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3.3 Jämställdhet mellan flickor och pojkar 

3.3.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

 Barnen ska ges utrymme att pröva och utveckla sina förmågor och intressen 

oberoende av könstillhörighet. 

 

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

mål för sig: 

Erbjuda eleverna olika aktiviteter. 

Resultat:  

Vi har inspirerat och givit barnen möjligheter till olika aktiviteter. Vi pedagoger har 

påtalat att det är ok att leka/göra det man själv vill oavsett kön. Att det är viktigt att 

alla vågar stå för sina åsikter. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse:  

Vi försöker att inte göra någon skillnad mellan tjejer och killar utifrån vilken aktivitet 

de väljer att sysselsätta sig med. De flesta barn väljer det de vill göra oavsett om det 

räknas som en ”kill- eller tjejaktivitet”. Detta kan bero på att det råder ett tillåtande 

klimat. Om det händer att något barn t.ex. påpekar att ”leker du med bilar” till en tjej 

så möts det oftast av en ny fråga från oss pedagoger, där vi undrar varför barnet 

ställer en sådan fråga. Hur tänker du nu?  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta för att alla, oavsett kön, ska få utveckla sina förmågor och intressen. 

3.4 Elevers ansvar, delaktighet och inflytande 

 

3.4.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

 Alla elever skall uppleva 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: 

Komma överens om regler i samråd med barnen. 

Barnen får ge förslag på aktiviteter och inköp. 

 

Resultat: 

Vi kom överens om reglerna tillsammans och alla skrev under med bläckpenna. 
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Alla barn skrev en lapp med de aktiviteter de önskade, sedan försökte personalen 

sammanställa dessa förslag så att det skulle passa in i verksamheten.  Detta gjorde vi 

både vid starten av höst- respektive vårterminen. 

 

På sommarlovet och vid ett tillfälle under våren fick vi besök av en försäljare. Då var 

barnen med och bestämde att vi skulle köpa in två sparkbilar samt 2 spel.  

Under hösten påtalade vi för barnen att de kontinuerligt kunde tala om vad de 

önskade i inköp. På våren fick alla barn möjlighet att titta i kataloger och ge förslag 

på vad som skulle köpas in.  

På fritidsenkäten svarade ca 70% av barnen att de ofta/alltid får vara med och ge 

förslag på inköp, diskutera trivselregler samt vilka aktiviteter de vill ha. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Årets regler blev lite annorlunda jämfört med andra år, så tillvida att de var mer 

specificerade. Inte så mycket ”man får inte…”. Kanske detta beror på att många 

börjar bli vana vid att diskutera regler både på fritids och i skolan. Att alla varit med 

och gjort reglerna behöver inte betyda att man följer dem, utan att man vet hur det 

ska vara men att följa dem är en annan sak! 

 

Barnens aktivitetsval har fallit väl ut. Det är mycket sällan diskussion om ”att den 

aktiviteten vill jag inte vara med på” utan alla deltar. På detta sätt blir stämningen på 

fritids bättre än om några haft en negativ attityd. 

Det är också roligt att så många tycker att de fått vara med och påverka inköpen. Vi 

har ju försökt att få dem mer delaktiga och det har slagit väl ut.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Aktivt arbeta för att barnen ska känna inflytande över fritids aktiviteter. 

 

 

3.5 Kulturell mångfald 

3.5.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

 Att uppmärksamma barnen på högtider ur olika kulturella perspektiv. 

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

mål för sig: 

Diskutera med barnen hur de firar högtider hemma, hur det var förr och hur man gör 

i andra länder. 

 

Resultat:  
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Vid olika högtider har vi på samlingar och i vardagliga samtal, pratat om hur vi firar 

och varför.  

Vi har en multireligiös almanacka. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har uppmärksammat våra kristna högtider. Vi bör bli bättre på att uppmärksamma 

andra kulturers högtider. Då vi inte har barn med andra kulturer har det inte fallit sig 

naturligt. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Eftersom vi inte har så många barn med annan religion får vi diskutera hur olika hem 

firar sina högtider i stället. 

3.6 Samarbete 

3.6.1 Samarbete mellan fritidshem och hem 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 

 Alla föräldrar skall känna sig trygga när deras barn är på fritids. 

 Alla föräldrar skall uppleva att deras barn känner trygghet på fritids. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Tydliggöra för föräldrarna att vi inte alltid har möjlighet att möta dem i tamburen, 

men att de gärna får komma in. 

Vi firar Lucia och har sommarfest för att öka trivsel och känsla av gemenskap. 

 

Resultat: 

På områdets enkät svarade 19 av 32 barns föräldrar. Dessa är mycket positiva till barnens 

trivsel på fritids (95% svarade bra/mycket bra), samt personalens bemötande och 

dialogen med oss (100 % svarade bra/mycket bra).  

Vi firade lucia med traditionellt luciatåg. Barnen bjöd på hembakade lussekatter och 

pepparkakor. 

Vi hade ”Villerkullas talanger ” som ett tema under våren som avslutades med att 

barnens familjer bjöds in till uppvisning. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Det är ett av fritidshemmens viktigaste uppgift, att barnen trivs. Att då få ett så positivt 

svar känns mycket bra. Vi har försökt jobba med en öppen dialog och tagit till oss om det 

varit något som föräldrarna påpekat.  Ett barns svar var acceptabelt på trivseln, men 
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eftersom det inte finns några kommentarer är det svårt att veta hur/vad vi i detta fall ska 

förbättra oss eller förändra. 

Att vårt luciafirande är populärt visades i vår överfulla matsal, både barn och föräldrar 

tycker det är ett trevligt arrangemang.  

Att ha ett långsiktigt mål som t.ex Talang, gör våra barn mycket engagerade. Deras stora 

ambitioner kan ibland vara svåra att genomföra. Vi har inte de resurserna vad gäller 

saker, musik elektriska attiraljer mm men man vinner ändå mycket. De lär sig att 

använda det som finns, planera och genomföra. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skicka hem information till föräldrarna oftare, om vad vi gör på fritids för att få 

föräldrarna mer medvetna. 

 

3.6.2 Samarbete med förskola, förskoleklass och skola 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Samverka med skolan. 

Konferenser där personal från fritids, skola och förskoleklass deltar. 

Aktiviteter där förskolebarnen får chans att ”lära känna” lokaler, kompisar och 

pedagoger. 

Att ha ett väl fungerande samarbete mellan förskola, förskoleklass och skola för att 

berika elevers mångsidiga utveckling och lärande. 

 

Resultat: 

Vi har deltagit på de flesta APT och personalkonferenser under året. 

Samtalar med skolans personal om händelser som rör barnens fritidstid. 

 

Vi samarbetar med förskolan vid lov för att tillgodose barnens tillsynsbehov.  

Vi har följt vår samverkansplan med Rönnhagen och haft aktiviteter där förskolebarnen 

får chans att ”lära känna” lokaler, kompisar och pedagoger. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi anser att det är av stor vikt att kunna delta på skolans konferenser för att kunna 

tillgodose våra barn på bästa sätt. Att skola och fritids upplevs som en enhet. Tyvärr har 

vi fått avstå ett antal konferenser pga. schemaändringar och sjukdom. Under denna 

period kände vi att det brast i informationen, trots att det skrivs protokoll. Det är stor 

skillnad i att vara med i en diskussion eller läsa ett färdigt protokoll. Man får inte 

möjlighet att vara delaktig eller påverka.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Planera för att kunna delta på skolans APT. 

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? 

Vi har barn med individuella behov, men ingen som kräver särskilda stödinsatser. 

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

särskilt stöd ger resultat. 

 
 

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): 

På Villerkullas fritidshem finns många tillfällen och möjligheter till lärande för barnen. Det finns en 

vana och tanke med att utmana barnens lärande. Ofta inser barnen inte att de är i en 

inlärningssituation på fritids. Upplevelsen är att fritidshem och skola kompletterar varandra väl 

Det finns naturliga tillfällen till demokrati och annan social utveckling, vilket ger barnen stora 

möjligheter att utvecklas till kreativa, socialt välfungerande vuxna. 

Upplevelsen är att Villerkulla arbetar mycket väl efter läroplanens mål och intentioner. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

Att fortsätta arbetet för att stärka barns kreativitet och medbestämmande. 

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

      
 

 

 

 

 


