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Kvalitetsredovisning 2020/2021 
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 2020/2021 
1. Arbeta med läroplanens mål i ett gemensamt årshjul 

2. Implementera ett systematiskt kvalitetsarbete 

3. Lärmiljö 

4. Digitalisering  

Genomförande och metod 

Prioriterat område Genomförande 

Arbeta med läroplanens mål i 

ett gemensamt årshjul 

Planera gemensamma aktiviteter i arbetslaget. 

  

Implementera ett systematiskt 

kvalitetsarbete 

 

Utvärdering i arbetslaget sista mötet i månaden. 

  

Lärmiljö Anpassade lokaler för olika aktiviteter. Viktigt att det finns 

rum för vila. Bildstöd. Skapa delaktighet bland elever, ett 

”fritidsråd” 

  

Digitalisering  IT-pedagog Ulrica Elisson-Grane bjuds in på ett 

måndagsmöte, med mål om en skoltidning. 

 

Fakta 2020/2021 

Antal barn    112 

Antal personal (åa)  4,5 

Antal fritidspedagoger  1 

Antal barn/avdelning  20-30 



Resultat 
Enkäter 

Åkerö vt 21 Åkerö vt 20 Fritidshemsenkät  

93% 96% På fritids har jag fått möjlighet att pyssla, bygga och måla (skapa olika saker). 

71% 64% Jag har fått lära mig saker om skogen och naturen på fritids 

100% 91% På fritids har jag fått möjlighet att prova på olika lekar och olika sporter.  

75% - På fritids pratar vi om hur vi pratar med varandra.  

86% 93% Mina pedagoger lyssnar på de idéer som jag har.  

93% - På fritids har jag tittat på film och lyssnat på sagor. 

93% 100% På skolgården känner jag mig trygg / glad.  

93% 100% Under mellanmålet känner jag mig trygg 

96% 98% I fritids lokaler känner jag mig trygg.  

93% 89% På fritids vet jag vem jag ska be om hjälp 

93% 100% På fritids har jag någon att leka med.  

89% 67% Jag gillar att vara på fritids.  

82% 69% På fritids får jag vila om jag vill.  

64% 73% Ljudvolymen på fritids är lagom.  

 

Prioriterat 

område 

Resultat 

Arbeta med 

läroplanens mål i ett 

gemensamt årshjul 

Under året har personalen arbetat aktivt med de flesta planerade 

områden i årshjulet. Varje grupp genomförde sin planering. 

  

Implementera ett 

systematiskt 

kvalitetsarbete 

 

Utvärdering har skett på gruppnivå med eleverna. På arbetslagsträffar 

blev det mer fokus på planering än utvärdering. Utvärdering har skett 

halvårsvis och det getts flertal tillfällen för att reflektera och tänka 

kring verksamhetens uppdrag.   

Vårdnadshavarna har fått ett fritidshemsbrev där de informeras om 

verksamheten.  

  



Lärmiljö Lokalerna har anpassats och det finns nu olika rum för olika aktiviteter. 

Det finns tydligt bildstöd i lokalerna och bland leksakerna. Det har även 

ordnats med platser där det finns möjlighet att vila. Bildstöd. De olika 

grupperna har haft fritidsråd under året där de ha fått varit med att 

påverka verksamheten. 

Alla grupper har haft två egna råd och sen var representanter med på 

två “storråd”. Förslagshink tillverkades av åk 2, står i fritidsrummet. 

Eleverna var väldigt aktiva och engagerade. Ett förslag vi tog fasta på är 

att vi utvecklat fredagsmelliset med lite varierat utbud. 

Barnen äter numera mellis på skolområdet, vilket gör att tiden de 

behöver för mellanmålet har minskat med cirka 45 min.  

  

Digitalisering  Skoltidningsprojektet blev inte en digital lösning men eleverna 

arbetade med intervjuer och journalistik på olika sätt.  

. 

 

Analys 
Detta läsår har personalen gemensamt arbetat och planerat efter ett årshjul för att barnen ska få en 

kvalitativ verksamhet på fritidshemmet. Det har skapat en vikänsla både i personalgruppen och bland 

barnen. Grupperna har inte alltid gjort samma saker men de har arbetat med samma område. 

Värdegrundsarbetet har varit mycket uppskattat under mottot ”Det är coolt att vara snäll”.  Personalen har 

samarbetat med både kurator och lärare för att stötta elever med svårigheter. Med olika insatser har man 

exempelvis lärt barn att leka med flera barn. Detta arbete är något vi vill fortsätta att utveckla tillsammans 

med skolans personal. 

Veckorna har haft en tydlig struktur med en planering som barn och föräldrar har fått se i början på varje 

vecka. Detta har skapat en trygghet för både personal, vikarier och barn. 

Att mellanmålet kan ätas på skolområdet har gjort att mer tid kan ägnas åt fritidshemmets verksamhet. 

Detta var ett av skälen förra året varför en del barn sa att de inte gillar att vara på fritids, det var inte fel på 

mellanmålet men tiden det tog att gå fram och tillbaka var tråkig och jobbig. 90% svarar att det gillar att 

vara på fritids i år.  

100% svara att de fått prova olika lekar och sporter. På torsdagar är det rörelse i fokus och då har det bland 

annat erbjudits crossfit för barnen, här har elever från årskurs sex varit med och peppat barnen att utmana 

sig att prova saker de inte trott de kan. Här har alla barn som deltagit gjort stora framsteg.  

Vi ser att vi behöver dela upp ansvarsområden mer mellan personalen då det är många uppgifter som skall 

göras och det är viktigt att veta vem som gör vad. För att utveckla arbetet med temaområdena så kommer 

personalen få ett tema var som de blir ansvariga för att se till att det planeras och utvärderas i arbetslaget.  

Åkerö skolas fritidshem har växt under de senaste åren. Antalet i elever i förskoleklass har blivit fler och vi 

har sett ett stort behov av att utveckla både lokaler och verksamhet för att anpassa den efter barnen 

behov. Rummen har anpassats och de yngre barnen har haft fasta rum som de gått till varje dag. Årskurs ett 

och två har inte haft egna lokaler, vi ser fördelarna med att ha egna rum för samling för att gå igenom 

dagens program och skapa trygghet för grupperna.  



Vi har arbetat för att det ska finnas möjlighet för att vila och återhämtning. Grupper har haft lässtunder i 

biblioteket vilket uppskattas mycket. Det ska finnas möjlighet för vila varje dag men det har inte varit helt 

lätt när man delar lokalerna med varandra. Det är fler barn kvar på fritids och vi ser att eleverna upplever 

att ljudvolymen gått upp, därför ska vi över hur vi kan använda lokalerna på annat sätt nästa år. I 

mellisrummet är det ett stengolv som gör att det låter mycket.  

Det är viktigt att lyssna in elevernas åsikter om verksamheten och fritidshemsrådet har varit ett bra sätt att 

få en systematik på det. Detta är något som personalen vill utveckla mer till nästa läsår. 

När det gäller digitalisering behöver personalen få fortbildning i hur man kan arbeta med det ett bra sätt. 

Ljudböcker har varit mycket populärt bland barnen. 

 

Åtgärder 
- Varje grupp ska ha egna hemvister vid starten på eftermiddagen. 

- Fortsätta arbetet med att få ner ljudvolymen och skapa tid för vila.  

- Utveckla arbete med fritidsråd 

- Arbeta med digitalisering på fritidshemmet, fortbildning av personal. 

- Dela upp ansvarsområden mellan personalen. 

- Utveckla värdegrundsarbetet tillsammans med skolans personal. 

  



Verksamhetsplan 2021/2022 

Nyckeln till lärande. 

- Bästa möjliga möte skapar trygghet, gemenskap och kunskap 

Prioriterade områden 2021/2022 
Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder: 

1. Lärmiljö 

2. Systematiskt kvalitetsarbete 

3. Digitalisering 

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

Lärmiljö Fysisk: 

Ordna upp lokalerna så att varje 

grupp får en hemvist där det finns 

möjlighet för både lek och vila.  

Pedagogisk: 

Fritidsråd. Samarbete med skolan 

kring elever. 

Social: 

Samarbeta med skolan kring 

värdegrunden. 

Varje termin 

   

Systematiskt kvalitetsarbete Fokusera på utvärdering av 

arbetsområden. Minska antalet 

temaområden för att kunna ge mer 

tid till planering. 

Efter varje tema 

   

Digitalisering Fortbildning i digitalisering på 

fritidshemmet.  

 

 

 

Leksand 2021-07-07 

 

 

Erika Hemptenmacher, Christina Erlman  

Rektor, biträdande rektor Åkerö-fritidshem 


