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1 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. 

 

 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Barn  

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

Antalet inskrivna barn 16 13 13 15 

Antalet avdelningar 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 

189,4 135 139,85 446,09 

Genomsnittligt barnantal per grupp 16 13 13 15 

Avstämningsdatum: 15/10 

Kommentar/analys: 

Antalet barn på fritidsdelen av Åsalyckan har ökat något och antalet tillsynstimmar har ökat 

kraftigt. 

 

2.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare   0,92 0,8 



 

4 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i 

fritidshemmet 

  14,13 18,75 

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: 

Antalet barn per årsarbetare har ökat då antalet årsarbetare har minskat något och antalet barn ökat. 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma (exkl. 

lokalkostnader) 

60,55 72,53 71,54 63,38 

 
Resultat: Priset för en tillsynstimma har minskat något, från 71,54 till 63,38. 

Analys: Antalet tillsynstimmar har ökat kraftigt och antalet barn har ökat något. Samtidigt har 

antalet årsarbetare minskat något. Detta har givit en lägre kostnad per tillsynstimme under året.. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Åsalyckan ser sig som en verksamhet med förskola och fritids 

integrerat. Detta är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.  

 

 

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  

   4   

Våra lokaler är säkra och i gott skick    3    

Utemiljön stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet 

anpassad efter såväl det enskilda barnets som barngruppens behov  

  3    

Utemiljön är säker och i gott skick       6 

 



 

5 

Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor): 

Delar av våra lokaler är slitna och det märks att de är anpassade för att vara en lägenhet. Det är 

svårt att få till en stimulerande miljö som passar ALLA åldrar. Det krävs mycket tanke och 

reflektion kring vår miljö. Det vi utvecklat sedan förra året är att vi kapat bordsbenen på ett av 

borden och skaffat låga stolar till. Detta är vi nöjda med.  

 

Den nyare delen av lokalen är ljus och luftig, men det saknas ställen för barnen att kunna dra sig 

undan och få möjlighet att vara ifred. Vissa delar av året har vi problem med 

inomhustemperaturen i hela huset.  

Det finns skilda uppfattningar om utemiljön. Det som finns på gården är i gott skick. Personal, barn 

och föräldrar har lite varierande åsikter. Se enkätsvar för att ta del av föräldrarnas synpunkter. 

 

Analys: 

Att ha en verksamhet i ett hus som hyrs innebär svårigheter. Olika vaktmästare har möjlighet att 

hjälpa till med olika saker, vilket leder till viss tveksamhet i kontakterna. Många delar av de 

materiella resurserna är till belåtenhet hos barn, föräldrar och personal, medan andra varit 

eftersatta under en längre tid. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Utveckling av lokalerna så att de passar alla barns behov.  

Jämn temperatur i huset under hela året. 

 

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: 

Genom att se på filmerna och diskutera. 

Genom att lyfta fram vår likabehandlingsplan för eleverna. Vi ska arbeta med UR-filmerna som en 

del i vårt likabehandlingsarbete. 

Alla elever ska använda sina olika sinnen för att utveckla social kompetens. 
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Genom att erbjuda olika aktiviteter i olika gruppkonstellationer. 

Genom att eleverna är delaktiga i val av aktiviteter. 

I samtal och reflektioner tillsammans. 

I aktiviteter lyfta frågor som: hur är vi mot varandra, hur känns det för dig/mig? 

 

Under året kommer vi att arbeta vidare med skolans tema Alla vi. Vi lyfter alla på fritidshemmet, 

vad är det som är så bra med just oss? Vi kopplar samman skolans alla vi ringar och gör Alla vi 

ringar även på fritidshemmet, som ska symbolisera oss. Vi hör ihop och vi ska hjälpa varandra, 

vara schysta osv. Utifrån detta går vi vidare och arbetar utanför Nittorp, hur ser det ut i andra 

länder? (se under jämställdhet) 

 

Under året ha utvecklingssamtal och föräldramöte om situationen på fritidshemmet, där trygghet, 

trivsel och respekt för varandra är i fokus. 

 

Resultat: 

Vi har sett och diskuterat/arbetat med UR-filmerna.  

Eleverna är entusiastiska och frågar efter filmerna och refererar till de ”kloka orden”. 

Föräldrarna har visat engagemang för verksamheten och för vårt arbete med trivsel och trygghet. 

 

Måluppfyllelse: 

Vi har mycket god måluppfyllelse. Detta kan vi se i resultatet i enkäten som eleverna genomfört: 

 

Känner du dig trygg på fritidshemmet? 

Alltid: 77% 

Ofta: 23% 

 

Trivs du på fritidshemmet? 

Alltid: 84% 

Ofta: 8% 

Aldrig: 8% 

 

Föräldraenkäten: 

Hur upplever du ditt barns trivsel på fritidshemmet? 
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Namn Antal % 

A. Mindre bra 0 0 

B. 
Acceptabelt 

3 23,1 

C. Bra 5 38,5 

D. Mycket 
bra 

5 38,5 

Total 13 100 

 

Svarsfrekvens 

100% (13/13) 
 

 

 
 

 

 

 

Analys  

Under året har vi arbeta vidare med skolans tema Alla vi. Vi har lyft alla på fritidshemmet, vad är 

det som är så bra med just oss? Vi har kopplat samman skolans ”Alla vi ringar” och gör ”Alla vi 

ringar” även på fritidshemmet, som ska symbolisera oss. Vi hör ihop och vi ska hjälpa varandra, 

vara schysta osv. Utifrån detta har vi arbetat vidare utanför Nittorp, hur ser det ut i andra länder?  

Som ett led i vårt tema ”Alla vi” har vi arbetat med UR:s filmer om Ugglan och kompisproblemet. 

Tillsammans diskuterar vi hur vi skulle kunna lösa problemen, vi har kopplat det till vår egen 

verksamhet och ser om det finns liknande situationer hos oss.  

 
Utifrån enkätsvaren kan vi se att eleverna upplever att de är trygga och trivs på fritidshemmet. I de 

närgranskningar vi gör kan vi se att eleverna i vissa situationer behöver stöttning av vuxna för att 

känna sig trygga. Det har varit turbulent i gruppen med många starka viljor och konflikter som 

följd. Vi har därför lagt extra fokus under året på vårt arbete med värdegrund, trygghet, trivsel och 

vuxennärvaro vilket har gett resultat i form av att eleverna upplever att de är trygga.  

Svårigheten när man genomför enkäten med eleverna är att det märks att det ibland är svårt att 

förstå frågorna och orden. Vi pratar mycket om trygghet och trivsel, vad är det? Några elever tolkar 

svaren att är man aldrig rädd på fritids så svarar man aldrig. Här märks även att det finns elever 

som svarar efter dagsformen och just den dagen man genomförde enkäten var en jobbig dag. 

Eleverna utrycker i kommentarerna att man alltid är trygg, att man känner sig jättetrygg. En elev 

berättar på frågan om man trivs ”som det är nu så är det alltid.” Eleven berättar att innan var det lite 

mindre bra med trivseln men att nu är det bra. En elev svarar att det är bara tråkigt här så då trivs 

jag aldrig. Det känns bra att eleverna upplever att det är bra trygghet och trivsel på fritidshemmet. 

 

Föräldrarnas enkätsvar visar att de flesta upplever att deras barn trivs på fritidshemmet. De 

kommentarer som kommit är att det inte finns en utmanande utemiljö, vilket gör att man upplever 

att barnen inte riktigt trivs. Vidare är det intressant att se att föräldrarna upplever att barnens 

trivsel är sämre än hur barnen själva upplever den. Man ser det ur olika perspektiv som vuxen och 

barn. Vi behöver fokusera än mer på trivsel och trygghet. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Vi fortsätter att använda oss av UR-filmer, exempelvis ”Vem bestämmer”. 

Fortsatt kontakt och reflektion tillsammans med föräldrar och elever. 

 

3.2 Utveckling och lärande 

3.2.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

 

Alla elever ska få uppleva närmiljön som en del i sitt lärande 

 

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

mål för sig: 

Vi ska upptäcka vår närmiljö utanför gården och aktivt ta oss utanför gården på spännande 

uppdrag. 

Planera in i förväg när vi ska gå. 

Diskutera igenom i personalgruppen innan vad som gäller, exempelvis måste alla följa med, hur 

många ska vi gå, vad ska vi göra osv? 

Upptäcka olika platser tillsammans. Ta vara på elevernas intresse, låta eleverna vara med och 

påverka innehållet på våra upptäcktsfärder. Eleverna får komma med förslag på vilka platser vi ska 

besöka.  

I projektet med närmiljön kommer vi att lyfta teknik som ett verktyg i lärandet. 

 

Resultat: 

Vi har upptäckt och utforskat vår närmiljö till viss del. 

 

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 började med att eleverna fick välja en plats som vi skulle besöka. De valde skogen vid ishallen. 

Vi har besökt platsen vid olika tillfällen, men minst två gånger i månaden. Eleverna har uppskattat 

att gå till skogen. Föräldrar har berättat att barnen ber om att få gå till skogen även på fritiden för 

att fortsätta de projekt som de påbörjat. Eleverna har fått utvärdera och de har inte varit färdiga 

med den plats som de valt utan vi har fortsatt att gå dit.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

Mål: 

Alla elever ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen, utforska hur enkel teknik 

fungerar, utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap. 

 

Resultat: 

Vi har använt boken Teknikgrytan och utforskat teknik tillsammans.  

Alla elever har fått möjlighet att prova teknik i vardagen . 

 

 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har arbetat med teknik. Vi byggde enkla katapulter på fritids. I skogen fångade vi upp intresset 

för katapulterna då eleverna började använda stockar som katapult. Det vi snabbt lärde oss var att 

vi inte kan använda en murken pinne. Vi kan inte skjuta iväg varandra, vi är för tunga. Pinnar går 

att skjuta högt upp i luften. Man behöver en stubbe/stock att luta en pinne mot så att det blir en 

hävstång!  

No- lådorna har varit en tillgång i vårt arbete. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att arbeta med teknik. Förskolan har lådor med olika teman och vi har lånat den om 

magnetism för att utveckla vårt intresse, vi kommer att fortsätta utforska de övriga lådorna, 

exempelvis ljus. Vi fortsätter att använda boken Teknikgrytan. 

 

3.3 Jämställdhet mellan flickor och pojkar 

3.3.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

 

1. Eleverna ska vara delaktiga av förändringar i vår inomhusmiljö. 

2. Alla föräldrar ska få ta del av vårt genusarbete. 
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Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 

mål för sig: 

1. Genom att närgranska elevgruppen, vad de är intresserade av just nu. Genom 

gruppsamtal där vi använder demokratiska principer, men även enskilda dialoger med 

eleverna. Vi ska analysera och reflektera kring detta ur ett jämställdhetsperspektiv. Vad 

valde eleverna, hur ser det ut? Har vi lyckats bryta de traditionella könsmönstren osv? 

2. Vi visar vår PowerPoint på föräldramötet i oktober. Vi kan även erbjuda föräldrarna att få 

låna hem PowerPoint på ett USB- minne. 

 

Resultat: 

1. Vi har erbjudit eleverna olika lekmiljöer. Eleverna har inte varit delaktiga i utformningen 

av miljön i så stor grad. 

2. Alla föräldrar har fått möjlighet att på föräldramöte och samråd ta del av vårt 

genusarbete. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

(Bedöm hur väl fritidshemmets arbete med jämställdhet mellan flickor och pojkar ger resultat)  

1. Erbjudandet av olika lekmiljöer har varit populärt. Alla leker i de olika hörnen oberoende 

av könstillhörighet. Något som man kan se är att rollek har fått en stor plats i leken vilket 

vi uppmuntrar. I rollekarna stöttar vi eleverna genom att själva delta. Eleverna har 

indirekt varit med att forma miljön på så vis att vi har varit lyhörda för gruppens tankar, 

lekar och åsikter vad som ska erbjudas i miljön. Vi tycker att vi ser en förändring i 

elevernas beteende ur ett jämställdhetsperspektiv. Eleverna leker tillsammans och deras 

val av lekmiljöer sker snarare av intresse än av kön. Om det är ett resultat av vårt arbete 

med jämställdhet/genus eller inte kan vi inte få svar på, men det är vår tro att det är så. 

 

2. Tyvärr var det inte så stort deltagande på vårt föräldramöte i höstas. Vad detta beror på är 

något vi funderat över. Blir det för många möten för föräldrar? Först har man 

föräldramöte med skolan och sedan ett med förskolan/ fritidshemmet. Kan vi samköra 

fritidshemmets föräldramöte med skolans på något sätt? Vi har under året haft fler 

föräldramöten med fritidshemmet där det har varit stort deltagande och delaktighet. Här 

har inte genusfrågan haft stort fokus, men föräldrar har haft frågor kring om vi kan se 

skillnad i lek och beteende beroende på om man är flicka eller pojke. Det är ingen som 

frågat efter USB-minnet med vår genuspresentation. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi diskuterar i arbetslaget hur viktigt är det för oss att föräldrarna är delaktiga i vårt 

jämställdhetsarbete? Om det är viktigt hur kan vi gå vidare? Vi kommer att läsa forskaren Cristian 

Eidervalls bok: Anna bråkar.  
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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 och utveckla känsla för 

samhörighet. 

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

mål för sig: 

Varje dag när eleverna kommer från skolan samlas vi en stund tillsammans för att se att alla har 

kommit. Denna samling är även ett forum för demokrati där vi kan lyfta olika aktiviteter, 

funderingar, beslut som ska tas som berör elevernas vardag. Det är även viktigt att komma ihåg 

den enskilde elevens vardag, det som berör just mig, dessa beslut är lika viktiga. 

 

 

Resultat: 

Vi samlas varje dag efter skolan. Eleverna upplever att de har inflytande över sin dag på 

fritidshemmet. 

 

Får du vara med och diskutera/påverka trivselreglerna? 

Alltid: 62% 

Ofta: 30% 

Ibland: 8% 

 

Får du ge förslag på aktiviteter som du vill göra på fritids? 

Alltid: 62% 

Ofta: 30% 

Ibland: 8% 

 

 

Får du vara med och ge förslag vid inköp av material? 

Alltid: 61% 

Ofta: 23% 
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Ibland: 8% 

Aldrig: 6% 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

 Vi arbetar utifrån de demokratiska principerna med röstning och lyssna på varandra. Vi upplever 

att det är en användbar metod. Eleverna lyssnar på varandra och accepterar mer och mer de 

demokratiska beslut som fattats. Vi upplever att eleverna har samhörighet i gruppen.  

I resultatet från elevenkäterna kan vi se att vårt arbete med inflytande har gett resultat. Eleverna 

upplever att de får vara med och påverka hur deras dag och hur fritidshemmets verksamhet ser ut. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta med gruppstärkande processer i leken och i lärarledda gruppaktiviteter. Uppmuntra rollek. 

 
 

3.5 Kulturell mångfald 

3.5.1 Våra prioriterade mål för 12/13: 

Alla elever ska få kännedom om andra människors situation utanför Sveriges gränser och utveckla 

en vilja att handla med deras bästa för ögonen. 

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

mål för sig: 

Som ett led i arbetet med ”Alla vi” tar vi reda på hur ser det ut i andra länder? Hur lever man? 

Varför väljer man att fly? Hur känns det? Hur hade det känts för mig? Vad kan vi göra för att 

hjälpa andra? Google Earth är ett bra verktyg till detta. 

 

Resultat: 

Vi har påbörjat arbetet med hur det är i andra länder. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har börjat prata om hur det är i andra länder. Vi har lånat en världskarta från skolan som vi har 

tittat på och pratat mycket kring. Vi har lånat böcker på bokbussen och använt oss av Internet och 

Ipad. Några elever valde ut Kongo som ett land att forska kring och de kom på många bra frågor. 

Intresset för att forska kring olika länder har varit svalt ofta vill eleverna ha sin fritidstid till att 

fortsätta sina lekar och aktiviteter som de påbörjat innan.  
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Som ett komplement till detta har vi tagit hjälp av lärplattan där Pernilla Stafelt läser sin bok om 

Barnkonventionen.  

 

(Bedöm hur väl fritidshemmets arbete med kulturell mångfald ger resultat)  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta med inspirationsmaterialet Barnkonventionen i en låda från Unicef. Det är viktigt att använda 

materialet på ett lustfyllt och inspirerande sätt.  

 

 

3.6 Samarbete 

3.6.1 Samarbete mellan fritidshem och hem 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 

 

Vi ska ha ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Ha regelbundna samtal med föräldrarna vid lämning och hämtning. Erbjuda individuella samtal 

(utvecklingssamtal). Föräldramöte. 

 

Resultat: 

Vi har ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Vi har erbjudit samtal i olika former. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Under året har vi haft samtal i olika konstellationer. Detta har upplevts som nödvändigt från både 

föräldrarna och pedagogernas sida. Vi upplever att föräldrarna har stort förtroende för vårt arbete 

med deras barn och vi har en bra relation som är utgår från att vi alla vill elevernas bästa. Genom 

detta samarbete stärker vi gruppen och tillsammans sätter vi de normer och regler som ska råda för 

att få en så bra verksamhet som möjligt för eleverna på fritidshemmet. 

 

(Bedöm hur väl fritidshemmets samarbete med hemmen ger resultat)  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta samt utveckla det goda samarbetet med föräldrarna. 
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3.6.2 Samarbete med förskola, förskoleklass och skola 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12/13: 

Fritidshemmet ska komplettera skolans aktiviteter för att stimulera elevernas mångsidiga 

utveckling och lärande. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

 Skolan startade upp höstterminen med temat Alla vi. Detta kopplar vi till läroplanen och 

utvecklar även i fritidshemsverksamheten. 

 En pedagog från förskoleklassen kommer till oss två eftermiddagar i veckan. 

 Reflektera och informera varandra (skola/fritidshem och tvärtom) vad som pågår i våra 

verksamheter för att vi ska kunna se och utveckla elevernas mångsida utveckling och 

lärande. 

 Ta del av varandras vecko- och månadsbrev. 

 

Resultat: 

Vi har tagit del av varandras verksamheter och samtalar/samarbetar kring olika frågor som berör 

elevernas vistelse i de olika verksamheterna. Vi har arbetat med temat Alla vi. 

Vi har börjat med högläsning. 

 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Under våren har vi läst olika böcker som högläsning under mellanmålet. Eleverna har skrivit egna 

böcker, gjort bokrecensioner och illustrationer. 

Det har varit en stor fördel att pedagog från förskoleklass arbetat på fritids två eftermiddagar i 

veckan. Vi får en helhetssyn från förskola, skola och fritidshem, den röda tråden genomsyrar 

verksamheten.  

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

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta att ta del av varandras verksamheter även om den naturliga länken till skolan försvinner 

till hösten. Fortsätta ta del av varandras informationsblad och samtala med berörda parter hur vårt 

samarbete ska se ut.  
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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 haft tillgång till specialpedagog och skolpsykolog som har funnits med som stöd. Vi har fått 

råd och idéer från hörcentralen hur vi kan arbeta med att förändra vår miljö för att få en behaglig 

ljudnivå. 

 

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

särskilt stöd ger resultat. 

Utifrån de råd och idéer vi fått från hörcentralen har vi gjort förändringar i vår miljö.  

I handledning har vi fått råd och stöd som varit till hjälp i vårt arbete med eleverna. Tiden att få 

sitta tillsammans har varit värdefull för oss. 

 

  

 

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): 

Åsalyckan har ett mycket demokratiskt, genusgenomtänkt och engagerat arbetssätt, vilket gör att 

de arbetar mycket väl mot läroplanens mål och intentioner. Barnens, såväl som de vuxnas 

kreativitet, får stort utrymme i verksamheten. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

En utmaning finns i att behålla den goda kontakten med Ljungsarpskolan, även om det där inte 

kommer att finnas någon F-klass under läsåret 13/14. 

Arbete med kulturell mångfald genom barnkonventionen.  
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