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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

    

Personal 

Personal Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
   

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

2,1   

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom elevhälsan Läsåret 15/16 
Antal elever/personalgrupp inom 
elevhälsan 

Studie- och yrkesvägledare   

Specialpedagoger   

Skolsköterskor   

Skolläkare   

Skolkuratorer   

Skolpsykologer   

Talpedagoger   

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 
för ämne och nivå 

(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Bild     

Biologi     

Engelska     

Fysik     

Hem- och 

konsumentkunskap 

    

Idrott och hälsa     

Kemi     

Matematik     

Musik     

Naturorienterande ämnen     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Samhällskunskap) 

Slöjd     

Svenska     

Svenska som andraspråk     

Teknik     

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

Förskolan Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal inskrivna barn/årsarbetare 

i förskolan (planerad) 
   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

Fritidshem 

Fritidshem Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal barn/årsarbetare 17,5 20,98  

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

15,72 19,09  

Kostnad per tillsynstimma 35,31 44,46  
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Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka medvetenhet om jämställdhet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Öka medvetenheten om jämställdheten mellan de olika könen. 

Måttligt god. 

Analys: 

Vi har inte haft studiebesök på föräldrars arbetsplatser på grund av mycket personalbyte och bristande kommunikation. 

Däremot har vi jobbat med jämställdhet i vardagliga situationer i gruppen. Såsom pratstunder med barnen på samlingar, om 

vänskapsrelationer och i olika konfliktsituationer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har i nuläget inte tänkt fortätta med studiebesök men fortsätter att jobba med denna fråga i verksamheten på det sätt som vi 

nu har gjort. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Belysning av 
kopplingen mellan kön 

och yrke, jämnställdhet 

100 % 80 % 125 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska bli nyfikna på att utforska och arbeta både självständigt och tillsammans 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet var att öka intresset och kunskapen om vattnets kretslopp. 

Ökat. 

Analys: 

Tipspromenaden är genomförd efter ett arbete med vattentema med alla fritidsbarn. Barnen fick kunskaper om ett ekosystem, 

biotop och hur ett kretslopp fungerar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

I nuläget har vi inte tänkt att arbeta vidare med vattentema. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Tipsprommenad     

Verksamhetens resultatmål: 
Att bekanta sig med digitala verktyg. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: Ok 

  

Analys: Ett av målen är uppfyllt och till nästa år så behäver alla vara delaktiga i arbetet kring IKT för att skapa en gemensam 

plattform att stå på. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kompetensutveckling inom området IKT och även lära varandra i grupp. Besöka och ta hjälp och lärdom från andra fritidshem. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 En utgiven tidning 
per termin. 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

  

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Personalbyte under 

året har gjort att detta 

mått inte har 

prioiteras.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen pedagoger 
som upplever att de fått 

större kunskap och 
utvecklats inom IKT. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Personalgruppen har fått 
större kunskaper om IKT 

men har behov av att 

utveckla detta område 

mer. Till näst låsår 

kommer det att finnas 

som ett prio område för 

fritidshem men också för 

skolan. Fritids kommer 

att ha med denna punkt 
på varje möte. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Kan bli bättre 

Analys: 

Stor personalbyte har lett till att arbtet kring IKT inte har uppfyllts på bästa sätt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi planerar att i fortsättningen avsätta tid på APT-mötena för att utvecklas inom IKT. Kompetensutveckling inom området IKT. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att de fått 

större kunskap och 

   

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

utvecklats inom IKT. Kan bli bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Har inte gjorts några 
mätningar i år. 

Personalen har mer 

satsat på att få en bra 

miljö och att barnen trivs 

och känner sig trygga på 

fritids. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska lära sig något nytt program inom IT som främjar lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Kan bli bättre. 

Analys: 

Har inte gjorts några mätningar i år. Personalen har mer satsat på att få en bra miljö och att barnen trivs och känner sig trygga 

på fritids. Kompetensutveckling inom området IKT kommer att ske under nästa år. Har haft uppe några nya program i år bla 

inläsningstjänst. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi planerar att i fortsättningen avsätta tid på APT-mötena för att utvecklas inom IKT. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger 

som lärt sig något nytt 
program 

100 % 100 % 100 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Utvecklad elevhälsa - Alla barn/elever ska få det stöd de behöver för att nå målen i läroplanen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måttligt god. 

Analys: 

Vi har kunnat bidra med läshjälp för några elever. 

Vi har inte tagit del av elevhälsoplanen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi avsätter tid på APT - mötena för genomgång av elevhälsoplanen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som känner till 

kommunens 

elevhälsoplan 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdig 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Elevhälsoplanen har varit 

uppe under året och all 

personal har arbetat med 

att föra in detta synsätt i 

verksamheten. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Matematiklyftet 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Nej. 

Analys: 

Personalen på fritidshemet har inte jobbat med matematiklyftet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Inför höstterminen ska represenanter från fritids kunna ha möjlighet att deltaga i IKT och läslyftet för att kunna använda detta 

på fritidshemmet. Matematiklyftet avslutas och ersätt med IKT och läslyftet. 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna skall utveckla sin mattematiska förmåga i vardagen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vårat mål är att barnen ska lära sig matematiska begrepp samt att kunna läsa en instruktion som talar om vad dem ska göra 

med hjälp av att laga eget mellanmål. 

Mycket god. 

Analys: 

Denna aktivitet har fungerat bra och barnen har varit väldigt positiva till detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har räknat med att fortsätta med denna aktivitet. Det är för år 3. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Eleverna lagar 
mellanmål 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

bra 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Trevligt inslag i 

verksamheten. Bra för 

barnen att följa hela 

processen från planering, 

inköp, kostnader, 
tillagning och all 

efterarbete. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Att utveckla språkutvecklande arbetssätt genom att göra en tidning. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet var att utveckla språket genom att göra en tidning. 

Målet är inte uppfyllt. 

Analys: 

Tyvärr blev det inte något fortsatt arbete med tidningen detta läsåret, som pågick under läsåret 14/15. Detta på grund av 

personalbyte både ht-15 och vt-16. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har inte tänkt i nuläget att fortsätta med en tidning, däremot planerar vi att barnen ska få vara med och skriva månadsblad. 

Barnens uppgift blir att reflektera över föregående månads aktivitet på fritids. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 En tidning med ett 
nyanserat språk. 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Tidningen på våren 

blev ett bredare 

innehåll i. Vi ser också 

att språket blivit 

bättre. 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för 

verksamheten inom kultur och fritid 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 100% 

  

Analys: Vi har en hög trivsel vilket vi har jobbat mycket för. vi har en varierande och innehållsrik verksamhet som utvecklar 

eleverna 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
trivs på fritidshemmet. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika bra resultat i år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar 
som uppger att deras 

barn trivs. 

78 % 100 % 78 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Mycket ny personal, det 

gör säkert att både barn 

och föräldrar känner 

osäkerhet och att det är 

rörigt. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Att ha en personalstyrka 

som är samma under 

året. Höja kompentensen 

genom fortbildning. Varje 
APT ska man diskutera 

denna punkt för att ha en 

likvärdighet och att alla 

ska trivas på 

fritidshemmet. Viktigt att 

tillägga är ändå att 

barnen triv och här gäller 

det också att visa upp en 

tydligare struktureradf 
verksamhet till 

vårdnadshavarna. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som 
känner sig trygga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Ht- 15 är resultatet 

100% 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska känna trygghet i att klara sig själva 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Analys: 

Eleverna i årskurs 3 har fått göra eget mellanmål en eftermiddag i veckan. Detta har ökat självständigheten och nästan alla treor 

minskat sin tid på fritids. 

Vi har haft temadagar med fokus på självkänsla samt samarbets - och kamratövningar. Detta för att stärka varje individ och att 

barnen ska känna sig trygga i sig själva och i relationer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi planerar att eleverna i årskurs 3 ska få fortsätta göra eget mellanmål. 

Vi planerar att fortsätta med kamrat -och samarbetsövningar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Mellanmål 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  



Grankotten fritidshem, Kvalitetsanalys 15/16 11(15) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Finns inget reultat från 

föregående år. 

Övriga kommentarer: 

 Elevenkät 100 % 100 % 100 %  

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen/eleverna/de studerande ska känna sig trygga i förskola, fritidshem och skola samt målgruppen för 

verksamheten inom kultur och fritid. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: Bra 

  

Analys: Att visa vårdnadshavare att verksamheten är bra. Att ha ett öppethus varje termin och ordna trevliga och stimulerande 

aktiviteter. Tänka på bemötandet vid lämning och hämtning, bjud gärna in föräldrarna till att besöka verksamheten. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Öppet hus. Bkud in vårdnadshavare och tänk på att delge vårdnadshavarna vad händer på fritids genom tex veckoblad. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
känner sig trygga på 

fritidshemmet. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Det är samma resultat 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har många 

aktiviteter där 

eleverna får jobba i 

olika grupper i olika 

konstelationer, Detta 

tror vi gör att eleverna 

känner sig trygga 

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar 
som uppger att deras 

barn är trygga. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svårt att säga, inte stor 

skillnad. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Invånaren som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra service, 

snabb och korrekt handläggning 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 
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Måluppfyllelse: 

Måttligt god. 

Analys: 

På grund av ny personal och brist på erfarenhet och kunskap om exempelvis tidsändringar i barnens schema så har det ibland 

blivit fel information. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kollegialt lärande fortsätter. 

I vikariepärmen finns numera information om bland annat mertid och så vidare. 

Tillsammans med tidigare kollegor gjorde vi upp en arbetsplan om hur vi ska vara på fritids angående frågor från föräldrar och 

bemötande. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar 
som..... 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Både vi och föräldrar 

upplever att 

bemötandet kan bli 

bristfälligt då vikarier 

sätts in. Vikarier är 
inte insatta i arbetet 

och kan därför ha ett 

bristfälligt bemötande. 

Verksamhetens resultatmål: 
Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: nästan 100 % 

  

Analys:Vi har arbetat extra med ett gott, respektfullt och trevligt bemötande särskilt vid hämtning och lämning och det har gett 

resultat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta på inslagen väg 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Föräldraenkät 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Lite sämre med ändå hög 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen kan påverka sin verksamhet 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måttligt god. 

Analys: 

Personalen har arbetat mycket med att göra eleverna delaktiga i sin vardag på fritidshemmet. Det har gett viss effekt men vi 

hade förväntat oss högre måluppfyllelse. Det är svårt att få eleverna att förstå att och när de påverkar och det måste vi bli bättre 

på att påvisa. Önskemål har också kommit upp på samlingar 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har en postlåda som heter Önskis, där barnen får rita eller skriva önskemål om aktiviteter. Denna kommer att kollas varje 

vecka.  Påvisa tydligare för eleverna när de påverkar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Fritidshemsenkät 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Mycket personalbyten har 

gjort det svårare att följa 

upp tidigare verksamhet. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Fritidshems enkät 87,5 % 100 % 87,5 %  

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen får möjlighet att påverka ombyggnationen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: Bra 

  

Analys: Har inte behandlats i år pga att processen är redan klar och bygget är nu helt klart.  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Denna punkt kommer att tas bort nästa år 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad delaktighet i verksamheten av föräldrar 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måttligt god. 

Analys: 
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Vissa veckor inte informationslappen i entrén uppdaterats. 

Vi har inte haft föräldramöte under vårtermin. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi planerar att ha ett föräldramöte nu i starten av terminen för information och presentation om verksamheten och arbetslaget. 

Föräldrarna kan ta del av hur vi planerar att driva verksamheten och ställa frågor samt komma med förslag. 

"Veckan på fritids" är en informationslapp som hänger i entrén där föräldrar kan se veckans aktiviteter. Den planerar vi att bli 

bättre på att uppdatera genom att ha en ansvarig person. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Föräldraenkät 

74 % 100 % 74 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre men ändå inte 

bra! 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Elever trivs mycket bra och är också trygga på Grankottens fritidshem. De aktiviteter vi har genomfört har haft god effekt. Vi 

har styrda och fria aktiviteter och vi jobbar alltid efter att vara med i aktiviteterna. I fokus finns alltid värdegrund och allas lika 

värde.  Även föräldrarna upplever att deras barn är trygga på fritids men önskar mer information om verksamheten. några 

föräldrar anser att verksamheten känns ibland lite rörigt. Föräldrarna är mycket nöjda med bemötandet. 

Vi har kommit en bit med att få eleverna ska förstå att de lär sig mycket på fritids, att det finns ett samarbete med skolan.  

Däremot känner barnen att de får vara med att påverka innehållet på fritids, tex aktivitet eller temaområde. 

Den Smartboard vi fick i augusti har vi använt enligt plan. 

  

Sammanfattande analys 

Läsåret har varit ok men vi har inte haft en homogen personalgrupp och detta har lett till att alla inte har jobbat åt samma håll. 

Genom åtgärd så ordnade vi till regelbundna träffar och även ett utbyte har mellan fritidhem har gjort att kompetensen har ökat 

och nya ideer har kommit tillstånd. 

Vi har kommit en bit på väg när det gäller barnens medvetenhet kring när de lär sig och att de har inflytande över sin 

fritidsvardag. Detta kommer vi att arbeta mer med genom att samtala mer med eleverna om hur vi ska lyckas bättre. 

Hur vi ska uppnå våra mål 

 Då läroplanen säger att vår verksamhet ska vila på demokratins grund är det viktigt för oss att vi har bra samlingar på 

fritidshemmet, där barnen demokratiskt får komma fram till vad de ska leka för något. För att de ska bli rättvisst för 

alla och alla ska få komma till tals kommer vi se till att alla barnen lär sig att räcka upp handen och lyssna på varandra. 

Detta ska vi uppnå genom att samtala med barnen om vikten av att alla får komma till tals och om hur demokratiska 

möten fungerar. På detta sätt tränar sig eleverna även i att ta ansvar för sitt eget uppträdande i en mötessituation. 

 Vi ser det som vårt mest grundläggande ansvar att se till att alla våra elever är trygga. Saker som kan hota elevernas 

trygghet är kränkningar, olyckor och obehöriga utifrån. För att skydda eleverna ska vi ha en personal som omedelbart 

ingriper om någon elev blir utsatt för någon form av kränkning eller skadas/riskerar att skadas, personalen ska även 

vara medveten om hur den ska bemöta obehöriga personer på fritids område. 

 Vi ska erbjuda barnen olika alternativ med skapande aktivitet eftersom detta är något som läroplanen lägger vikt på 

och som vi ser som centralt för det informella lärandet. 

 Uppmuntra barnen i deras lek och genom samtal med barnen försöka få dem att utveckla leken och inse vikten av att 
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alla får vara med och att alla ska känna sig delaktiga. Genom stimulerande miljöer utomhus och inomhus och tips och 

idéer från oss pedagoger vill vi även utveckla elevernas fantasi och kreativitet genom leken. Den fria leken utvecklar 

även barnens initiativförmåga och självständighet. 

I allmänna råd och kommentarer så betonas barns behov av regelbunden fysisk aktivitet. Vi vill möta detta på många olika sätt 

bland annat genom aktiviteter i idrottshallen. En mycket viktig faktor för att möta barnens behov är även att ha en väl utvecklad 

utomhusmiljö som ger rika möjligheter till kreativa och rörliga lekar. I tidigare uppföljningar har det även uttryckts önskemål 

om en förbättrad utomhusmiljö. Vi har även skogen som angränsar till vår verksamhet. Detta kommer vi att ta fasta och jobba 

efter. 

Personalen arbetar genomtänkt med aktiviteter som har tydlig koppling till gällande styrdokument, vilket förmedlas till elever 

och föräldrar genom anslag och informationsbrev. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Göra eleverna mer medvetna om vad de lär sig på fritidshemmet genom att regelbundet samla eleverna efter 

aktiviteten/dagen/veckan och prata om vad de har lärt sig. 

2. Göra eleverna mer medvetna om hur och när de påverkar sin vardag på fritidshemmet genom att prata mer med eleverna om 

när de har varit med och påverkat och tydliggöra när de har inflytande. 

3. Arbeta mer genomtänkt med IKT-verktyg genom att planera in aktiviteter med t ex Smartboard och lärplatta.  Att använda 

lärplatta mer för att stimulera barnen i aktivitet. Filma, dokumentera och följa upp med hälp att lärplattan. Stimulera skrivande, 

layout mm hos barnen.. Kompentensutveckling kommer att ske under detta år. 

4. Utvecka utomhuspedagogiken och ta vara på närmiljön fördelar. Låta barnen på ett lustfyllt sätt upptcka sin närmiljö. 

Använda alla sinnen. Utomhuspedagogik ger även goda möjligheter att utveckla elevernas förmåga att samarbeta med 

varandra. Vi tror även att den kravlösa fysiska aktivitet som ofta uppkommer inom utomhuspedagogisk verksamhet är mycket 

positiv för elevernas självförtroende. Vi kommer till nästa år genomföra kompetensutveckling inom detta område. 

5.  Större samarbete med fritidshem, förskola och skolan detta för att få till en röd tråd genom alla verksamheter. 

  

 

 


