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Kvalitetsredovisning 2021/2022 
Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och 

enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp 

och utveckla utbildningen. Fritidshemmet regleras framför 

allt i skollag och läroplan. 

 

Uppdrag 
● Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och 

stöd i utvecklingen. 

● För bedrivande av skolbarnsomsorg skall det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet 

att barnens behov av omsorg och en god pedagogiska verksamhet kan tillgodoses.  

● Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. 

● Lokalerna skall vara ändamålsenliga. 

● Skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. 

● Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den 

omsorg som deras speciella behov kräver. 

 

Prioriterade områden 2021/2022 
1. Utveckla skapande aktiviteter 

2. Skapa ”lugnt rum” även inne 

3. Tydliggöra lärsituationerna på fritidshemmet. 

 

 

Genomförande och metod 
Nedan redovisas vad och hur fritidshemmet arbetat för att nå målen. 

1. Utveckla skapande aktiviteter 

Vi har utvecklat vår utemiljö så vi kunnat arbeta mer med skapande aktiviteter. Pandemin hängde 

kvar och att komma igång inomhus blev aldrig aktuellt under hösten och när våren kom är det mer 

naturligt att vara ute mer. Vi har utvecklat rörelsesatsningen så barnen fått skapa med rörelse. Vi 

kommer att hålla kvar vårt mål att utveckla det skapande inomhus under kommande år. 

2. Skapa ”lugnt rum” även inne 

Pandemin dröjde sig kvar så vi fortsatte att jobba med uteaktiviteter under hösten och när våren 

kom och pandemin möjliggjorde att gå in valde vi att vänta med det till kommande höst. 

3. Tydliggöra lärsituationerna på fritidshemmet. 

Vi har kopplat det vi gör på fritidshemmet till läroplansmål och utvecklat får kunskap om 

pedagogisk planering i fritidshem. Detta kommer vi också att fortsätta arbeta med under 

kommande år eftersom vi ser att eleverna behöver träna sig i att vara delaktiga i våra planeringar 

för att känna att de har inflytande. Vi har använt oss av elevenkäter för att ge eleverna inflytande 

över det som ska ske på rastaktiviteterna och det har fungerat väl. 

 

 
 

  
 

 

Fakta 2021/2022 

Antal barn    80 

Antal personal (åa)  4.3 

Antal fritidspedagoger  0 

Antal barn/avdelning  80 



Resultat 
1. Utveckla skapande aktiviteter 

Målet ej nått inomhus men utomhus har vi kommit längre 80%. 

2. Skapa ”lugnt rum” även inne 

Målet ej nått 

3. Tydliggöra lärsituationerna på fritidshemmet 

Målet nått till 30%. 

 

Analys 
Överlag är det lugnt på fritids, trots att vi har många barn med särskilda behov och att vi fått vara 

ute så mycket. Nu har vi fått lov att även ta det lugnt utomhus vilket vi tror kan ha haft betydelse 

för trygghetskänslan. Samverkan i F-3 Hjulet medför också att fritidshemmets verksamhet är en 

naturlig del i helheten. 

Personalen lägger mycket fokus på gemensamt förhållningssätt och jobbar med detta varje vecka 

vid den gemensamma planeringen. Målet är att se alla barn varje dag.  

Vi har förändrat rutinerna runt övergången skola-fritidshem så vi inte har gemensam prickning utan 
att den som ska ha hand om en grupp möter upp den direkt och jobbar vidare med den under 
fritidshemstiden. Detta har minskat hattandet för barnen. 
 
Vi har aktualiserat normkritisk dialog på våra veckoträffar och har insett hur svårt det är. Detta 
behöver vi mer kunskap och träning i, men tycker ändå att det är spännande diskussioner.  
 

  

Åtgärder 
Vi behöver utveckla följande kommande verksamhetsår: 

• Våra kunskaper om normkritiskt arbete med barn 

• Involvera barnen i pedagogiska planeringar så de känner vad som är inflytande 

• Skruva ännu mer på hur vi kan beskriva vårt förhållningssätt. 

 
 

Verksamhetsplan 2022/2023 
 

Prioriterade områden 2022/2023 
Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder: 

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

1. Utveckla skapande 

aktiviteter 

Analys av våra rörelseaktiviteter i 

Rörelsesatsningen. 

Bygga upp ateljén så vi kan komma 

igång med skapande inne. 

veckovis 



2. Skapa ”lugnt rum” även 

inne 

Om vi har utrymme så ska vi få till 

detta i våra lokaler. 

december 

3. Tydliggöra 

lärsituationerna på 

fritidshemmet 

Ta fram en mätmetod som gör att 

vi kan följa utvecklingen i det vi gör. 

juni 

   

 

 

Leksand 2022-09-01 

 

 

Viktoria Hermansson 

Rektor, Insjöns-fritidshem 


