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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
På Tranängskolan finns det två fritidsavdelningar, Sjögården och Ängsgården, det gemensamma 
namnet är Sjöängen. Lokalerna är belägna i samma lokaler som skolan.  Förskoleklassen använder 
lokalerna på förmiddagstid. Vi har samlad skoldag vilket innebär att alla barn slutar samtidigt.  

Vi är sex förskollärare och två resurspersonal som arbetar här.  

Varje vecka kommer sex lärare in och gör tid på fritids när arbetslagen har planering eller ersätter 
förskollärare som är i skolans verksamhet.  

Vi har öppet varje dag mellan 06.00 – 17.30.  

 

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
Varje avdelning är var för sig förutom morgon och eftermiddagstid då vi är tillsammans. Vi är ute 
varje dag och det finns alltid personal med ute. Vi har en person som hand om storfritids mån – 
tors. mellan kl. 14.00-16.15. 

Vi har en fritidsansvarig på varje avdelning, i år var det Annika Johansson och Anna Rydin. Vi har 
tolvveckors schema som vi rullar på, i år känner vi att det har fungerat bra.  

Detta minns vi särskilt under året:  

• Innebandyturneringen med alla fritidshem i kommunen.  

• Sommarfest i Grimsås med alla fritidshem i kommunen. 

 

 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

 

Beskriv kortfattat hur ni genomför ert kvalitetsarbete. 

Vilka underlag och rutiner används för att ta fram kvalitetsredovisningen 
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3 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Förutsättningar 

 

4.1 Barn  

 
 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet inskrivna barn 108 97 91 90 

Antalet avdelningar 2 2 2 2 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 
vecka 

727,22 614,85 597,5 592,02 

Genomsnittligt barnantal per grupp 54,5 54 48,5 

 

45,5 

 

4.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet årsarbetare 5 5 5 5 
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Antalet inskrivna barn per årsarbetare i 
fritidshemmet 

21,6 19,4 18,2 18,11 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i fritidshemmet 

90 % 90 % 90 % 90 % 

Antal personal i fritidshemmet med 
specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 p 

0 0 0 0 

 

4.3 Ekonomiska resurser 

 
 2007 2008 2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma (exkl. 
lokalkostnader) 

 30,46 34,72 38,11 

 
Resultat: Barnantalet minskat på fritidshemmen men grupperna är fortfarande stora 

Analys: Fritidshemmet ligger under grundskolans läroplan. Fritidshemmet skall erbjuda barn en 
meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är också ett komplement till skolan med 
stora barngrupper minskar personalens möjlighet att möta varje barns behov och intresse 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta organisera personal och resurser efter barngruppens behov 

 

4.4 Materiella resurser 

 
 
Resultat: 

Analys: 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 
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5 Arbetet i verksamheten 

 

5.1 Normer och värden 
 

5.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Alla människors lika värde. Alla skall kunna samarbeta med alla  

Åtgärder/ insatser för att nå målet  

Vi skall arbeta med respekterar regler och en gemensam policy 

Resultat: 

Stämningen på fritids är god. Barnen är hjälpsamma mot varandra. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse  

Dagligen arbetar vi med hur barnen skall vara mot varandra. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi fortsätter att medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet. 

 

5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
 

Resultat: 

Vi har sällan några konflikter på fritids. Skulle de bli några så löser vi dem direkt med de 
inblandade 

Analys: 

Arbetet med likabehandlingsplanen i skolan har vi nytta av även på fritids. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Barnen skall be en vuxen om hjälp när de inte kan lösa konflikterna själva. 
Fortsatt arbete med noll tolerans. 

 

 

5.2 Utveckling och lärande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
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5.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Utvecklas i sin egen takt. Få social träning 

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

Stödja och hjälpa barnen att kunna genomföra det de vill lära sig. 

Resultat: 

De utvecklar sin sociala kompetens. Genom möte med många olika kulturer/ barn. 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har en god lärmiljö på fritids. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsatt utveckling av vår verksamhet. Att vi är lyhörda och lyssnar på barnens idéer. 
 

 

5.3 Delaktighet, ansvar och inflytande 

5.3.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Vi vill att barnen ska ta ett personligt ansvar för sin dag på fritids. 
 

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

Vi ska stötta barnen och ge dem verktygen till att ta ett eget ansvar för sig själva och gentemot 
gruppen. 

Resultat: 

Barnen leker åldersblandat.  
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Genom att uppmuntra barnen att leka med alla barn och låta alla vara med.  
 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta uppmuntra barnen att leka med alla och låta alla vara med. 
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5.4 Samverkan 

5.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Vi vill skapa en god relation mellan föräldrar och fritidspersonal. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Dagliga möten vid lämning och hämtning.  Föräldrar är alltid välkomna in på avdelningarna. 

Resultat: 

Personalen möter alltid vid lämning hämtning.  
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vara tydliga mot föräldrar vad som gäller vid hämtning och lämning av barnen i hallen 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta vara tydliga om reglerna och personalens bemötande. 

 
 

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

 
 

 

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

 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

All personal går en fritidsutbildning. Den ligger på fm. tid. Detta har varit ett ”stressmoment” i 
personalgruppen då all Fsk. personal försvunnit från verksamheten samtidigt. 
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7 Helhetsbedömning 

 

 
Fritidshemmet erbjuder en god pedagogisk verksamhet med hög kvalitet under hela dagen och 
hela lovet, skoldagar som lov. 
Personalens behörighet, kompetens och engagemang. 
Fritidshemmets samverkan med grundskolan är unik. 
Fritidshemmet har nöjda barn och föräldrar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


