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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1 Beskrivning av verksamheten 

Fritidshemmet är beläget i skolans suterrängvåning, där vi också 
har möjlighet att använda fritidsgårdens lokaler, aulan och den 
närbelägna idrottshallen. 
Skolgården används dagligen för olika aktiviteter. 

Under året har det varit som mest 64 barn inskrivna, i åldrarna 

6 – 11 år. 

Under eftermiddagarnas första timmar, då det är flest barn, är 
verksamheten åldersindelad i två grupper. Lilltroll fsk – år 1 och 
Stortroll år 2 – 4. 

De åldersindelade grupperna gör att verksamheten kan 
anpassas. Verksamheten bygger på barnens intressen och 
baseras främst på: skapande verksamhet, såsom pyssel, bygg och 
teaterlek, idrotts- och utelekar, arbete med attityd- och 
värderingsövningar, i olika former av samtal och praktiska 
övningar samt utvecklande lek. 

På Lilltroll blandas planerade och frivilliga verksamheter, såsom 
sagoläsning, lekar, skapande verksamhet med den fria leken. 
På Stortroll bygger verksamheten mest på frivillighet. Barnen 
där har kommit upp i en ålder då det är synnerligen viktigt att 
lära sig att ta ansvar under frihet. 

 1.2             Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
Organisationen bygger på 4 tjänster (2,8) som i huvudsak arbetar 
på fritidshemmet samt 0,56 tjänst som delar sin tid mellan 
förskoleklass och skolan, samt 0,55 tjänst med extra statliga 
pengar för Kvalitetshöjande åtgärder i på Fritidshemmen. 

Öppettiderna är 06.00 – 18.00 (Vid behov 05.30 – 18.30) 

Alla måltider äts i skolans matsal. 

1.1.2.      Detta minns vi särskilt under året 
Efter vårens översvämning i våra lokaler, en sommar som 
tillbringades i idrottshallen och ca 5 – 6 av de första 
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höstterminsveckorna med Lilltroll i fsk:s klassrum, var det 
mycket tillfredsställande att flytta in i våra helt renoverade 
lokaler och kunna skapa rutiner i arbetet. 

Den mycket positiva enkäten, med både barn och föräldrar, ang. 
åldersindelningen visar att valet av upplägg av arbetet var 
lyckat. 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

Som underlag för kvalitetsredovisningen ligger enkäter 
intervjuer och samtal med barn och föräldrar. 

 

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

Vi delade verksamheten i två grupper där förskoleklass och år 
ett blev en grupp och år 2-5 blev den andra gruppen. Detta har 
gett mycket positiva resultat. 

         Förutsättningar 

3.1 Barn  

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

Antalet inskrivna barn 49 59 61 64 

Antalet avdelningar 1 1 1 2 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 
vecka 

795,3 951,1 976,2 989,45 

Genomsnittligt barnantal per grupp     
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Avstämningsdatum: 15/10Kommentar/analys: 

 

3.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare    3,71 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i 
fritidshemmet 

20,5 22,4 16,44 17,25 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i fritidshemmet 

0,76 0,76 2,11 2,01 

Antal personal i fritidshemmet med 
specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 p 

    

Kommentar/analys: 

 

3.3 Ekonomiska resurser 

 
 2007 2008 2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma (exkl. 
lokalkostnader) 

27,14 19,26 28,57 31,72 

 
Resultat: 

Analys: 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 
 

3.4 Materiella resurser 
A. Fritidshemmets lokaler, inredning och utrustning stöder och stimulerar en varierad 

pedagogisk verksamhet anpassad efter såväl det enskilda barnets som barngruppens 
behov  

B. Våra lokaler är säkra och i gott skick  
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C. Utemiljön stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet anpassad efter såväl 
det enskilda barnets som barngruppens behov  

D. Utemiljön är säker och i gott skick  

 
Resultat: 

A.  
Våra lokaler är väl tilltagna, nyrenoverade och fräscha, med tillgång till 
aula, fritidsgård och idrottshall. Lokalerna stödjer och stimulerar en 
varierad pedagogisk verksamhet. 

      B.  Lokalerna är i gott skick men säkerheten bör ses över, t.ex förankra 
hyllor. 

     C.  Utemiljön innehåller en stor skolgård, med gräsytor och div. planer 
för olika lek- och idrottsutövande. 

     D.  viss lekutrustning utomhus är gammal och sliten 

Analys 

Den stora lokalytan gör det möjligt att inreda med bra lösningar för olika 
former av lek och gruppverksamheter. De övriga disponibla lokalerna är 
ett mycket positivt bidrag till möjligheten att göra bra verksamhet. 

Skolgården inbjuder till varierade lekar och idrottsutövande, men viss 
lekutrustning är sliten och i behov av upprustning. 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Ännu finns vissa planerade förbättringar, som inte blivit gjorda, som t.ex. 
scen på Lilltroll. 

Upprustning och viss nyanskaffning av lekmaterial, på skolgården, 
kommer att ske under sommaren 2011.  

 

4 Arbetet i verksamheten 

4.1 Normer och värden 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever/barn blir sedda och respekterade.(redovisas årligen) 

Alla elever/barn känner trygghet, tillit och trivsel.(redovisas årligen) 



 

7 

 

Resultat: Tre barn har i enkätsvar uppgett att de känner viss oro i 
förhållande till sina kamrater. 

Sju barn uppger att de inte trivs så bra. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): 

47 barn, har svarat på trivselenkäten. Det framkommer att för alla tre som 
uppgett viss oro, handlar oron om risken att inte få vara med den man 
helst vill. 
Då det gäller trivseln, uppges orsakerna vara att det är för många barn, att 
de måste sitta i samling och att vara ute.   
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta vid minst ett tillfälle/v. med planerade relationsstärkande övningar 
i olika former, såsom trygghetsövningar, attityd- och värderingsövningar 
och samarbetsövningar.  
 
 

4.1.1 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

(Fungerar planen som ett verktyg för att förebygga och förhindra 
diskriminering eller annan kränkande behandlig?) 

 
Resultat: 

Vi arbetar för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande 
behandling. 

Likabehandlingsplanen håller på att bli ett verktyg för hur vi ska jobba 
med likabehandling, men det har varit otydligt hur detta ska ske, men vi 
har nu börjat hitta lösningar bl.a. fastställa riskzoner tillsammans med 
barnen. 

Analys:  

Självklart accepteras ej diskriminering eller kränkande behandling oavsett 
om det finns en likabehandlingsplan eller ej. Det var otydligt hur planen 
skulle användas. Nu har vi börjat finna lösningar på detta. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 
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Konkretisera värdegrund och likabehandlingsplan. Gör upp få tydliga mål 
att börja med. 

Rollspel och gestaltning för att visa barnen olika perspektiv i känslor och 
händelser. Formulera trivselregler med barnen vid varje terminstart. 

 

4.1.2 Trygg och social miljö 
A.Vi i fritidshemmet arbetar för att skapa en trygg social miljö som är fri från all form av 
kränkande behandling  

B.Vi i fritidshemmet förankrar genom vårt  förhållningssätt och arbetssätt grundläggande normer 
och värden hos barnen 
 

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor ): 

A. Genom olika gruppaktiviteter tränar vi på att lösa problem tillsammans och tar upp 
situationer i barn gruppen som kan leda till kränkande behandling. Vi samtalar kring 
dessa situationer med barnen för att undvika att det blir värre. Vi försöker ge barnen 
redskap för att undvika att kränka andra och visar hur man kan göra istället. 

B. Vi visar barnen hur vi ska vara mot varandra och hur mycket trevligare stämning det blir 
när man tänker på att alla är lika värda. Vi som arbetar med barnen är också noga med 
hur vi är mot varandra. 

Analys: 
Vi är på rätt väg, vi tycker att vi är konsekventa. Barnen tycker ibland att vi inte är konsekventa för 
de ser inte alltid vad det beror på att vi ibland måste frångå det förutbestämda, detta skapar ibland 
oro i gruppen. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Arbeta mer med att lösa uppgifter i grupp för att öka sammanhållningen och skapa vi känsla. 
Samtala mer om allas lika värde. Träna barnen på att flytta fokus från sig själva till andra för att öka 
förståelsen för andra. 

Minst en gång i veckan arbeta med rollspel, samarbetsövningar och andra gruppstärkande 
övningar. 

 

4.2 Utveckling och lärande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever/barn får den hjälp de behöver. .(redovisas 2009 och 2011) 

Alla elever/barn möts på rätt nivå och efter sina förutsättningar.(redovisas 2010) 

4.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Alla barn skall känna sig trygga och trivas på fritids. 



 

9 

Vi skall ha roligt tillsammans. 

Alla barn skall få en chans att bli sedda och lyssnade på. 

Utökade gruppverksamheter. 

De mindre grupperna ger ökad trygghet, speciellt för de yngsta barnen. 

Vi gör aktiviteter tillsammans, som barnen tycker är roliga.  

Resultat: 
 I årets enkätundersökning fanns frågan ”Får du den hjälp du behöver?” 
tyvärr inte med. Vid samtal med barnen framkommer dock att de 
upplever att de får hjälp med det som behövs och att de känner sig mötta 
på rätt nivå enligt deras förutsättningar. 
Genom undersökningen framkom också att barnen var nöjda med 
delningen Stortroll och Lilltroll. Verksamheten åldersanpassas. 
 
Analys 
Barn är olika och det finns alltid barn som i olika situationer, har svårare 
att vänta på sin tur, än andra. Barnen säger sig dock, vid samtal, i enkäter 
och via föräldrar, vara nöjda med det allra mesta på fritids, vilket innebär 
att vi lyckats möta dem på rätt nivå efter deras förutsättningar. Vi har nått 
våra mål men detta är något som vi hela tiden måste fortsätta arbeta med 
för att upprätthålla den trygghet vi uppnått. 
 
Åtgärd 
Att aktivt delta i barnens aktiviteter, utmana och stötta dem i tanke och 
handling samt möta varje barn på deras nivå. 
Ta med konkret fråga ang. hjälpbehov, vid nästa enkätundersökning och 
vid intervjuer och samtal. Samtala om det barnen är rädda för fokusera på 
fysiska och sociala aktiviteter där de deltar gruppvis. Gruppstärkande 
lekar för de yngre barnen och problemlösning i grupp för de äldre. 
Konkretisera vår värdegrund och arbeta aktivt med vår 
likabehandlingsplan. 
 
 
4.2.2    

A. Vi i fritidshemmet stödjer och stimulerar barns strävan att genom egen aktivitet och eget 
utforskande öka förståelsen av sig själva och omvärlden liksom deras tilltro till sin egen förmåga att 
lära  
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B.Vi i fritidshemmet utgår från att barns lärande är oupplösligt förenat med dess sociala, fysiska 
och emotionella utveckling och arbetet präglas av insikten att barn lär hela tiden, med alla sina 
sinnen och i samspel med omgivningen 

C.Vi i fritidshemmet arbetar såväl med det enskilda barnet som med hela barngruppen och ser ett 
samband mellan det enskilda barnets utveckling och samspelet i gruppen 

 

Sammanfattande resultat : 

Barnen på Trollebo har stor frihet att själva bestämma verksamheter. Det är vårt jobb att 
motivera och inspirera dem att våga prova nya saker och hitta nya vägar i sitt lärande. Barn som 
mår bra lär sig bra. 
 

A. Genom att uppmuntra barnen att prova på nya saker, inte jämföra med andra utan visa 
på egen utveckling. 

B. Genom att vi är flexibla och ger barnen möjlighet att prova på saker på olika sätt, alla 
lär sig inte på samma sätt. Därför är det viktigt att alla barn får vara med och påverka 
vår verksamhet och våra aktiviteter. 

C. Genom att barnen själva kan välja om de vill delta i gruppverksamhet eller om de vill 
göra något i eget intresse. 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Det känns nu som att vi har hittat rätt och vet hur vi ska gå vidare. 

 

 Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Förtydliga våra mål så de blir lätta att följa, och ha realistiska mål som går att nå. Målen ska 
tydligt synas i vår verksamhet. 

 
 

4.3  Delaktighet, ansvar och inflytande 

Övergripande mål ur bildningsplanen 
Alla elever/barn känner sig viktiga och betydelsefulla. .(redovisas årligen) 
Alla elever/barn har inflytande över sitt lärande och sin miljö i fritidshemmet. .(redovisas 2010) 
 
A. Vi i fritidshemmet gör barnen delaktiga så att de kan påverka verksamhetens innehåll och 
utformning 

B. Det dagliga arbetet präglas av demokratiska arbetsformer och förhållningssätt 

Resultat: 

Enligt enkäter intervjuer och samtal framkommer att barnen oftast 
upplever sig betydelsefulla genom att deras önskemål tillgodoses. 
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A. Genom att barnen får välja bland några erbjudna aktiviteter eller att 
inte delta, men då måste de själva komma med egna förslag på vad 
de vill göra. Vi försöker erbjuda aktiviteter så att något ska passa 
för alla. 

B. Då vi gemensamt bestämmer verksamheter fattar gruppen 
demokratiska beslut genom t.ex. handuppräckning eller annan 
röstning. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse ( Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 

Samband?) .  
I gruppen finns många starka viljor och det kan vara svårt att tillgodose allas önskemål Vissa 
vill vara med och bestämma om allt, de barnen kan uppleva att de har för lite inflytande. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Sätta ord på att vi utgår från ett demokratiskt arbetssätt, och förklara konkret vad demokrati 
betyder. 

 

4.4 Samverkan 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens/barnets bästa. 
.(redovisas 2011) 

4.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 

Samverka med fler föräldrarna. 
Resultat: 

Samverkan med föräldrarna sker i samma utsträckning som tidigare. Vi har arrangerat ett 
föräldramöte och en ”drop in” fika. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse ( Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?) 

Vi upplever att vi har en bra och spontan kontakt utifrån det behov som finns.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi startar som tidigare med ett föräldramöte tillsammans med skolan vid ht början. Under tidig 
vår arrangerar vi ”drop in" fika och i slutet på läsåret får barnen på något sätt visa upp vad vi 
gjort under året. 
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4.4.2 
A. Vi i fritidshemmet arbetar för en god kontakt och samverkan med hemmen 

B. Föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga och påverka  

C. Vi i fritidshemmet samverkar med förskolan och grundskolan (inkl. fskl.) för att främja barnens 
allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv 

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): 

A. Vi träffar de flesta föräldrarna spontant vid hämtning och lämning. 

B. Vi informerar föräldrarna om att de kan påverka verksamheten. Vi ger också ut en 
enkät där det ges möjlighet att skriva vad de tycker. 

C. Gemensamt möte 1 ggr/vecka eller vid behov, samt att fritidspersonalen har 
arbetsuppgifter även i skolan, i olika utsträckning. 

Analys: 

För lite samarbete med skolan. Och vi är ibland dåligt informerade om vad som händer i skolan 

Tambursamtalen med föräldrarna är viktiga. Föräldrarna verkar nöjda, men vi önskar att de ville 
delge oss mer av sina önskningar om verksamheten. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

På föräldramötet vid terminsstarten skall föräldrarna få komma med 
önskemål och synpunkter på verksamheten. 
För att locka fler föräldrar att bli intresserade av vår verksamhet, planerar 
vi att i slutet av läsåret, bjuda in till någon form av uppträdande, där 
barnen får visa vad de gjort under läsåret. Då skall också ges möjlighet för 
föräldrarna att utvärdera, sina önskemål från terminsstarten. 
 

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

4.5.1. I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver? 
A. Det finns fungerande rutiner och det görs insatser för att barn i behov av särskilt stöd ska 

få det stöd de behöver  

B. Personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd får de resurser de behöver i form 
av handledning, konsultation, tid för reflektion etc.  

Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): 
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Vi har god förståelse för barns olika behov av stöd, men kan ha svårt att räcka till, både i fråga 
om tid och kunskap 

A .  Vi försöker att ha en personal avdelad, för de barnen som har behovet, men vi saknar i viss 
mån rutiner för detta. Känslan av att inte räcka till, finns 

B. Vi samtalar i en positiv anda, med de berörda föräldrarna och vi får också handledning och 
hjälp från lärarna. 

          Önskvärt vore dock att ha mer tid och mer rätt stöd för de barn som behöver det. 

Analys: 

Barnen får inte den hjälp de behöver trots att vi försöker så mycket vi kan. 

En del barn i gruppen, utöver de som har personlig assistent i skolan önskar vi att vi kunde ge 
mer tid och anpassning för.  

Åtgärder för fortsatt utveckling.: 

Vi behöver mer kunskap och vägledning i hur vi kan hjälpa bättre samt mer konsultation med 
stödpersonal i skolan. Vi behöver också rutiner för att känna oss trygga i vårt arbete med 
barnen. 

5 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

Utbildningsprojektet Kvalitet i fritidshem Ett samarbete mellan Svenljunga, Ulricehamn och 
Tranemo kommun samt högskolan i Borås. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


