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1 Verksamhetsbeskrivning  

1.1 Beskrivning av verksamheten 
Upptagningsområdet är präglat av landsbygd och den 
tillverkningsindustri som finns på orten i form av kabelfabriken Nexans 
där en stor del av samhällets invånare arbetar.  
Ett arbetslag ansvarar för fritidshemmet Villerkulla som finns i 
Grimsåsskolans lokaler. 

1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
Antalet barn inskrivna på fritids har under året varierat mellan 32 - 36st. 
Fritids var under HT öppet från 6.00 – 17.45 alla dagar och även ibland till 
18.30. Under VT hade vi öppet till 18.30 varannan vecka, vi samarbetade 
med Rönnhagen och vi stängde 3 av dagarna. 

1.3 Detta minns vi särskilt under året 
 

• Den goda stämningen som har varit mellan barnen under året, 
deras ansvars - och hänsynstagande för varandra och våra 
gemensamma saker. 

• Barnens idéer och intresse vid diskussioner om regler och vilka 
aktiviteter som vi ska ha och deras engagemang när vi genomfört 
dessa. 

• På höstlovet genomfördes innebandyturneringen tillsammans med 
alla fritidshem i kommunen. I år gick det dessutom väldigt bra, 
Villerkulla fick ta med sig vandringspriset hem! 

• Vårt luciafirande, som vanligt var det välbesökt. Nästan att det var 
för många så det var väldigt trångt i matsalen!( vi får nog fundera 
ut en alternativ lokal) 

• Hissandet av vår Gröna flagga och diskussionerna kring detta. 
• När områdets alla fritids var hos oss på påsklovet och genomförde 

”Fångarna på Villan”  
• Den gemensamma fritidssommarfesten hos oss. 
• Vår sommarfritidskväll  
• Att inte schemaläggning på lov har varit en stor arbetsbörda samt 

samarbetet med Rönnhagen  
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2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

Till grund för kvalitetsredovisningen ligger enhetens utvecklingsplan 
samt resultat framtagna med enkäter, egna utvärderingar och 
självvärderingar. Hela vår kvalitetsredovisning genomsyras av fortsatt 
utveckling av verksamheten utifrån föregående års kvalitetsredovisning. 

Vi har genomfört två olika enkäter för barn och föräldrar. Dessa visar på 
att både våra barn och deras föräldrar anser att barnens vistelse på 
Villerkulla fungerar mycket bra.  

3 Förutsättningar  

3.1 Barn  
Fritidshem 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Antalet inskrivna barn 29 32 33 36 
Antalet avdelningar 1 1 1 1 
Antalet tillsynstimmar i genomsnitt per barngrupp 437 541 513 433 
Antalet inskrivna barn per årsarbetare på 
fritidshemmet 

14,5 16,84 20 25,71 

 
Kommentar/analys:  

Vi ser inte att de till SCB redovisade siffrorna stämmer riktigt med vår 
organisation under året. Enligt vårt schema har vi använt 1,97 heltid på 
de 36 inskrivna barnen dvs 18,27 barn per årsarbetare. Vi får undersöka 
orsaken till skillnaden. 

3.2 Personal 
Kommentar/analys: 

Under året har vi varit 4 personer (2 st på 70%, 1 st på  36%, 1 på 21%) 
som delat på fritidsuppdraget. 

3.3 Ekonomiska resurser 
Kostnad per tillsynstimma(exkl. 
lokalkostnader) 

2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma 32,68 30,21 
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3.4 Materiella resurser 
 
Mål: Alla barn skall alltid uppleva att de har tillgång till 
ändamålsenliga lokaler och god utemiljö. 
 

Resultat:  
Vi har inte fått något svar av vaktmästaren vad som orsakar den dåliga 
lukten i tamburen.  
Enligt föräldraenkäten är nästan en tredjedel är negativa till innemiljön 
bla att det är trångt. Ca 40 % tycker att utemiljön är mindre bra; dålig 
belysning, lite lekredskap som lockar till kreativitet och aktivitet, lite 
”platser” att vara på.(sittgrupper m tak, buskage, krypin). 
Den förväntade effekten av ”örat” som vi hoppats på uteblev. Det 
fungerade bra några veckor sen ”glömdes” den av och ljudnivån var 
tillbaka på samma nivå. 
På samtliga lov har vi deltagit i samhällsföreningens aktiviteter. 
Vi har köpt in material för att kunna äta mellanmål ute 

 

Analys: 
Efter förra årets hundraprocentiga svarsfrekvens är årets föräldraenkät 
är en besvikelse för oss, bara 21 av 36(58 %) familjer har svarat! Men de 
som har svarat är övervägande positiva till fritids. Enligt svaren tycker 
föräldrarna att det alltid finns förbättringar att göra men att vi gör det 
bästa med de förutsättningar vi har.  
 
I vänta på ev ombyggnad av skolan finns det just nu inget utrymme för 
förändringar av tamburen. Vi kommer att använda skolans nya hyllor 
utanför år 1-2 klassrum hösten -11, för att inte vara så trångbodda. 

 
Vi har deltagit i samhällsföreningens aktiviteter samt nyttjat spår, is och 
grill vid korpstugan. För att barnen ska kunna delta i simskolan (v.24-26) 
har vi anpassat vår verksamhet.  
Några av aktiviteterna har varit svåra att delta i pga att de varit under 
eftermiddagarna. Våra barn har många olika hämttider vilket gör det 
svårt rent praktiskt.(Hur gör vi med hämtningen av barnen?) 
Vi har varit i skolskogen och grillat med de nyinköpta redskapen till 
grillen. Detta har varit mycket uppskattat av både föräldrar och barn. 
Trots att vädret inte varit med oss har barnen och föräldrarna pratat om 
dessa utflykter en tid efteråt. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Göra barnen mer medvetna om hur viktigt det är att alla tänker på 
ljudnivån. 
 

4 Arbetet i verksamheten 

Normer och värden 
 
Utdrag ur Lpo 94 
Skolan skall aktivt medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 
värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen, 
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

4.1 Övergripande mål ur bildningsplanen 
 

Mål: Alla barn/elever blir sedda och respekterade. 

Normer och värden 
 
Alla blir sedda och 
respekterade 
 
Alla känner trygghet, tillit 
och trivsel. 
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         Alla barn/elever känner trygghet, tillit och trivsel 

Resultat 
Barnen har varit mer artiga och trevliga mot varandra. 
Vi har inte behövt ingripa/tillrättavisa alls/lika ofta. Det har varit färre 
konflikter. 
Vi har medvetet bortsett från mindre bra beteende. 

 

Analys : 
Genom att vi medvetet använt oss de situationer som uppstått i 
verksamheten för att utbilda barnen i orsak/verkan har barngruppen 
utvecklats positivt. Bidragande orsak kan också vara att personalen har 
diskuterat hur vi gemensamt ska förhålla oss.  
 
Enligt elevenkäten anser ca 94% (30/32) av våra barn att de är trygga på 
fritids och ca 97% (31/32) att de trivs, Dessa svar tar vi som ytterligare ett 
bevis på att vi lyckats i vår målsättning. Naturligtvis tar vi de få svaren 
att de bara är trygga ibland på allvar. Men i svaret ”jag får inte vara med 
i ett nyinköpt spel och därför är jag inte trygg” förstår man att 
dagsformen spelar en stor roll när barnen svarar på frågorna. Samtidig 
kan just det svaret vara uttryck för en viss oro men att barnet inte kan 
sätta ord på vad, utan valde ett konkret exempel. Vi kommer att prata 
med de barn som känner så här för att se om vi kan nå en förbättring. 
Vi ser att vi har hittat ett bra arbetssätt där vi gör barnen delaktiga och 
trygga. 

4.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
 

Mål: Alla barn och föräldrar ska känna till Likabehandlingsplanen. 

Resultat: 
Vi har inte behövt använda likabehandlingsplanen under året som hjälp 
vid utredning av kränkningar. 
Vid intervju i samband med Skolverksinspektion svarar våra barn att de 
inte känner till att vi har en ”Likabehandlingsplan” 
 

Analys: 
Vi anser att vi pratat om och diskuterat Likabehandlingsplanen med 
både barn och föräldrar för att göra dem medvetna om dess existens och 
användande. Att våra barn inte känner till att vi har en 
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”Likabehandlingsplan” kan kanske bero på att vi inte använt just 
namnet ”Likabehandlingsplan” tillräckligt ofta när vi diskuterat olika 
situationer som uppstått i den dagliga verksamheten.  
Vid skolinspektionens tillsyn av Grimsåsskolan framkom att vi saknar 
plan mot kränkande behandling som uppfyller författningens krav. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
I början av läsåret går vi igenom elevversionen av likabehandlingsplanen 
för att befästa den, använda rätt ord. 
Trivselreglerna repeteras i början av läsåret, samt utvärderas i slutet av 
vårterminen. 
 
Samma åtgärder för fortsatt utveckling som Grimsåsskolan: 

1. Vi kompletterar befintlig dokumentation av rutiner med en beskrivning 
av hur vi ökar systematiken i det förebyggande arbetet mot kränkande 
behandling och det främjande arbete för likabehandling.  

A. I arbetet med att komplettera används följande litteratur: 

o Allmänna råden (För att främja likabehandling och 
förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling.)”, 

o Förebygga diskriminering och främja likabehandling” 
(Handledning från Jämo)  

o Skolinspektionens kvalitetsgranskning gällande detta 
område på Fribergaskolan (Danderyds kommun) och 
Diamanten (Norrköpings kommun) 

B. I planen förstärks hur kartläggning, åtgärder och uppföljning 
genomförs: 

Kartläggning 

Varje år tas fram en plan för skolans arbete utifrån en 
nulägesanalys/kartläggning där skolans och 
klassernas/gruppernas behov. 

Som stöd vid kartläggningen används flik 7 (Kartläggning och 
nulägesanalys) i ramverket som tagits fram gemensamt i 
kommunen. 

Åtgärder 
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Det som skall genomsyra åtgärderna är: 

§ Samhörighetsarbetet. (Ex genom att öka antalet 
tillfällen då arbete sker i åldersblandade grupper 
under gemensamma teman samt utveckla innehållet) 

§ Uppföljning av elevernas frånvaro. 

§ Struktur i skoldagen för att snabbt kunna fånga upp 
kränkningar. 

§ Trygghet för eleverna i hur man informerar vuxna om 
man blivit/känner sig kränkt dvs eleverna skall inte 
vara rädda för konsekvenserna.  

Viktigt att det finns olika vägar. 

o Samtal med olika vuxna 

o E-post till olika vuxna med olika 
funktion på skolan 

o Brev 

§ Det salutogena förhållningssättet utifrån  

o Planera i förväg 

o Bortse från oförmåga 

o Förstärka positivt beteende  

 

4.3 Genusperspektiv 
Resultat:  
Vid skolinspektionen tillsyn våren 2011 identifierandes brister inom 
området hur vi arbetar med traditionella könsmönster. 
 
Analys : 
Vi har aktiviteter som är ”typiskt” kvinnliga och manliga( väva, sy, baka, 
snickra, bygga med lego eller klossar), som alla självmant väljer att göra 
oavsett kön.  Det man inte kan styra så mycket är den fria leken. Där väljer 
kanske inte flickor klassiska pojklekar eller tvärtom. Däremot tycker vi 
nog att i många av barnens lekar är de blandade, och då styr oftast antalet 
vilken roll man får och inte könet. 
 
Åtgärder för utveckling: 
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I det systematiska kvalitetsarbetet synliggöra och analysera skillnader mellan 
könen vad gäller måluppfyllelse (trivsel, trygghet, inflytande, delaktighet mm) 

I det systematiska kvalitetsarbetet synliggöra och dokumentera insatser 
som görs för att motverka traditionella könsmönster 
 

5  Utveckling och lärande. 

Utdrag ur Lpo 94 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 
individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. 
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall 
utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 
kunskaperi olika former.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 
 
 

 
 
 
                                                      

 
 

 

 

 

 

 

5.1 Utveckling 
Mål: Alla barn/elever får den hjälp de behöver 

       Alla barn/elever möts på rätt nivå och efter sina förutsättningar 

Resultat: 

Enligt fritidsenkäten känner 94 % (30/32) av barnen att de får hjälp 

Utveckling och lärande 
Alla elever får den hjälp de 
behöver 
 
Alla elever möts på rätt nivå 
och efter sina förutsättningar. 
 
Eleverna upplever att 
bedömning och betygsättning 
är likvärdig. 
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De anser också att samlingar och aktiviteter fungerar bra. 
 

Analys: 

Det känns som barnen blivit mer medvetna om att man ibland inte kan 
få hjälp ögonblickligen utan att man ibland får vänta pga. det stora 
antalet barn. De försöker mer själva eller ber kanske ett annat barn om 
hjälp i stället. Denna medvetenhet har bidragit till att det varit färre 
konflikter.  

5.2 Lärande 
Mål: Alla barn ska uppleva att de lär sig något på fritids. 

Resultat: 

Våra barn är glada, positiva och engagerade i våra aktiviteter. 
De anser att det oftast finns något för att göra.  
Enligt de svar som barnen lämnat i fritidsenkäten anser ca 85% (27/32) 
att man lär sig mycket på fritids. 
 

Analys: 
Barnen hade lite svårt att precisera vad de lär sig, många svarade bara 
”mycket”. Andra svarade allt ifrån olika pyssel till hur man ska vara 
som en bra kompis.  
Det känns som ett skönt besked för oss pedagoger att de dels tycker att 
de lär sig och att de upplever att det är genom många olika aktiviteter de 
lär sig.  

5.3 Redovisning av arbetet för barn i behov av särskilt stöd. 
Mål: De barn som vill ha hjälp med läxor eller annat skolarbete ska 
erbjudas möjlighet till det. 

 

Resultat:  

När barnen har behövt hjälp med läxor eller annat skolarbete har vi 
hjälpt dem. 

 

Analys: 

Vi har tillsammans med berörda lärare gjort upp när de som vill göra sina 
läxor på fritids ska få tillfällen till det. Vi har upplevt att det inte alltid är 
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enkelt att motivera barnen att sätta sig med sina läxor när ”de andra 
leker”. Då får man hänvisa till de överenskommelser som gjorts mellan 
föräldrar, barn och lärare.  
I grundskolans kvalitetsredovisning har lärarna redovisat sina tankar om 
elevernas bristande kunskaper i matematiska begrepp, läsförståelse och att 
läsa mellan raderna. 
Genom att barnen får regelbundna tillfällen till ”matteprat” och 
gemensam problemlösning kan de förstå begreppen lättare och genom att 
prata vid ex. måltider, läsning kan de utveckla förmågan att läsa mellan 
raderna samt får en förståelse för olika typer av uttryck. 
                                                                   
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Medvetet tänka på att använda barnens vardagliga situationer för att 
stärka matematiskt tänk och språkutveckling. 

6 Delaktighet och inflytande 

 
Utdrag ur Lpo 94 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. 
Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett större ansvar för det egna arbetet 
och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger 
det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön. 
 
 

Bildningsplanens mål:  
 
 
                                                                  
 

 

 

 

 

 

Delaktighet, inflytande och ansvar 
 
Alla elever känner sig viktiga och 
betydelsefulla. 
 
Alla elever har inflytande över sitt 
lärande och sin skolmiljö.  
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6.1 Övergripande mål ur bildningsplanen 
Alla barn/elever känner sig viktiga och betydelsefulla 

Alla barn/elever har inflytande över sitt lärande och sin miljö i 
fritidshemmet 

 

Mål: Barnen är förtrogna med de olika aktiviteterna på fritids, 

Resultat: 
I fritidsenkäten svarade 78 % (25/32) ofta eller alltid på att de har fått vara 
med vid inköp, övriga hade svarat ibland.  
84 % ( 27/32)anser att vi ofta eller alltid lyssnar på deras önskemål om 
aktiviteter, övriga hade svarat ibland. 
 
Analys:  
Fritidsenkätens svar angående att barnen får ge förslag på vad som ska 
köpas in var klar förbättring sedan förra året då 12/15 svarade ibland eller 
aldrig på samma fråga. 
Vi tycker att barnen fått större insikt i vad vi behöver handla och att man 
kanske inte alltid kan få just det man personligen önskar. (ett litet exempel 
på detta är att alla fem beställningsgrupper kom fram till att vi inte hade 
några stora traktorer och nu har vi ju barn som tycker mycket om att leka 
med dem. Därför behöver vi köpa just sådana traktorer) Barnen var i 
början av båda terminerna med och bestämde vilka aktiviteter vi skulle ha 
på fritids. Detta har lett till att de är medvetna och engagerade och att de 
känner att det är ”deras” fritids. Långa diskussioner om vad saker kostar 
och vad som händer om man inte sköter våra gemensamma saker har lett 
till större förståelse och aktsamhet om våra saker.  
De som är läskunniga (de läser även för dem som inte kan läsa) läser varje 
dag vilken aktivitet vi ska ha samt att de kollar in veckans övriga 
aktiviteter. På detta vis blir de mer förberedda och delaktiga i 
verksamheten.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Göra barnen medvetna om att de är de som ”styr” sin tid på fritids och att 
vi ska vara som ett stöd. 
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7 Samverkan 

Utdrag ur Lpo 94 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa 
förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs 
mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbete skall utgå från de nationella och lokala mål 
och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.  
Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt 
utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar 
som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. 
• Verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv samt andra verksamheter utanför skolan som 

kan berika den som en lärande miljö och 
• Bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller 

social eller kulturell bakgrund. 

                                                                 
 
 

Bildningplanens mål: 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Övergripande mål ur bildningsplanen 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår 
från barnets/elevens bästa 
 

Mål: Föräldrarna är förtrogna med de olika aktiviteterna på fritids. 

Samverkan 
All verksamhet utgår från ett 
helhetsperspektiv där all samverkan 
utgår från elevens bästa.  
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Resultat: 

Vi har informerat via fotoram och informationsbrev som föräldrarna fått 
via epost. 
 

Analys: 

Vi får alltjämt mycket positiv respons på vår dokumentation via 
fotoramen. Föräldrarna säger att de kan följa vår verksamhet och 
diskutera med sina barn hemma om vad barnen gjort på fritids på ett 
annat sätt när de själva vet lite mer. Detta innebär att vårt arbete med den 
kommer att fortsätta. 

Att vi ska försöka använda mindre papper ingår i vårt projekt Grön flagg 
vilket gör att information via mail är ett bra alternativ. Detta har 
föräldrarna och vi upplevt som positivt, och dessutom när det gäller 
information med kort varsel är e-post oslagbart. 

 

Mål: Alla föräldrar ska känna sig trygga med verksamheten . 
Resultat : 
Många föräldrar känner att de är trygga när de är bekanta med  
verksamheten. Detta får vi bekräftat i de dagliga samtalen med 
föräldrarna. 
 
Analys: 
Vi har via föräldraenkäten fått svaren att bemötandet och dialogen med 
personalen ”bara” är acceptabel av två familjer, detta är något vi gärna 
skulle vilja förbättra. Men eftersom det inte fanns några kommentarer på 
vilket sätt vi förhållit oss är det inte lätt att veta vad vi ska ändra på. 
Övriga ca 90 – 95 % upplever att det sällan är problem med någonting. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
På höstens föräldramöte diskutera med föräldrarna vad de förväntar sig 
av oss som personal på fritids. Låta föräldrarna få en stund att skriva ner 
vad de förväntar sig. 
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8 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

”Världen bästa fröken ” och ”Ledarskap i klassrummet” under 
konferenstid i arbetslaget. 

Fritidsutbildning på högskolan i Borås: Föreläsning och cirklar i ”Kvalitet i 
fritidshem”. 
Personec  
Nya skollagen i Nittorp 
”Språklig medvetenhet utomhus” i Jönköping med Ann-Charlotte 
Bergendahl. 

9 Helhetsbedömning 

Vi har ett bra fritids där barnen trivs och man har roligt tillsammans. 
Barnen har varit positiva och nyfikna. 
Samarbetet med föräldrarna har fungerat bra. 
Arbetslaget har fungerat mycket bra. Det har bidragit till en god stämning 
och till att barnen har utvecklats. 
Skolinspektionens besök och efterföljande rapport har också hjälpt oss att 
peka ut utvecklingsområden för framtiden 
God trivsel hos såväl personal som barn gör att verksamheten fungerar 
bra. 
 

 
 
 
 
 


