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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. Fritidshemmets uppdrag 

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö: stödjande strukturer för pedagogisk lärmiljö 

 

Genomförande och metod 
 

Prioriterat område Aktivitet 

1. Fritidshemmets uppdrag 1.1 Ta fram ett årshjul som 

innehåller perioder/teman som 

integrerar alla delar i det centrala 

innehållet. 

2. Stödjande och tillgänglig 

lärmiljö: stödjande strukturer för 

pedagogisk lärmiljö  

2.1 När veckoplaneringar görs 

utifrån årshjulet ska även ansvar 

fördelas inom arbetslaget för olika 

aktiviteter under eftermiddagarna. 

 2.2 Aktiviteter i idrottshallen ska 

planeras utifrån alla elevers 

intressen och önskemål. 

 

Resultat 
1. Fritidshemmets uppdrag 

Det arbetades fram ett gemensamt årshjul. I januari fick personalen fördjupad fortbildning i fritidshemmets 

uppdrag och efter det fick all personal ett gemensamt tankesätt och språk kring varför och hur de ville 

arbeta tillsammans med årshjulet. Under vårterminen arbetades det mer efter årshjulets plan. 

Fakta 2020/2021 

Antal barn    36 

Antal personal (åa)  2,0 

Antal fritidspedagoger  1 

 



 

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö: stödjande strukturer för pedagogisk lärmiljö 

Det finns en tydlig veckoplan som bas för arbetet. Barnen vet vad de ska vara och veckan har en tydlig 

struktur. Under året har man arbetat mer och mer för att utveckla innehållet för att följa årshjulets 

planering och dela upp ansvaret mellan personalen. Idrottshallen har inte använts i den omfattning som var 

planerat på grund av coronapandemin. Verksamheten har till största del bedrivits utomhus.  

 

Enkäter 

 

Ordmolnet är en sammanfattning över vad barnens egen utvärdering där de fick säga vad det tycker om att 

göra på fritidshemmet.  

I den kommungemensamma utvärderingen så svarar 90% att de tycker om att vara på fritids och 96% 

känner sig trygga där. 86% svarar att pedagogerna lyssnar på de idéer som barnen kommer med. 

36% av barnen tycker att ljudvolymen inte är lagom. 

Analys 
Arbetet med fritidshemmets uppdrag och årshjulet har skapat en tydlig och bra struktur för både barn och 

personal. Under året har personalen fördjupat sig i fritidshemmets uppdrag och det gjorde att man känner 

att man arbetar mot ett gemensamt mål.  

Information om planering har även gått ut till föräldrar vilket gav god respons.  

Läsåret 21/22 vill vi fortsätta att utveckla arbetet kring kvaliteten på arbetet med årshjulet med att 

tydliggöra ansvarsområden. Det är viktigt att all personal känner och tar ett gemensamt ansvar för olika 

aktiviteter.  



Barnen uppskattade gemensamma aktivitetsdagar och vi ser även vikten av att de sker årligen då eleverna 

kunde delta mer aktivt i och med att de kände igen sig. Barnen tyckte om att få vara delaktiga i planering 

och genomförande.  

För att kunna arbeta mer riktat mot elever så är det viktigt att fritidspersonalen går igenom barnens olika 

förutsättningar regelbundet för att kunna stötta dem på ett mer målinriktat sätt.  

Ljudvolymen i fritidshemslokalen är fortfarande hög. Under året har det lagts nytt golv i lokalen och 

Leksandsbostäder fortsätter att se över möjligheter till förbättringar.  

 

Åtgärder 
För att tydliggöra lärmiljön för eleverna planerar personalen att införa en tvåveckorsplanering som eleverna 

kan se på anslagstavlan. 

För att kunna genomföra detta är det viktigt att planeringstid för fritidshemspersonalen prioriteras under 

året så att det ges möjlighet till utveckling av verksamheten. Viktigt att planera in de gemensamma 

aktiviteterna redan i början av året så att alla kan vara med och hjälpa till.  

För att kunna prata om barnens olika behov och förutsättningar så ska kurator och specialpedagog bjudas 

in till fritidshemsmöten.  

När det gäller den fysiska lärmiljön så upplevs ljudvolymen hög i fritidshemsrummet även när det är få 

barnen där. Leksandsbostäder ser över om de kan åtgärda detta. Vi kommer även se över lokalerna och se 

eftersom vi kan utnyttja rummen på ett annat sätt för att få bättre ljudmiljö. 

  



Verksamhetsplan 2021/2022 

Nyckeln till lärande. 

- Bästa möjliga möte skapar trygghet, gemenskap och kunskap 

Prioriterade områden 2021/2022 
 

1. Fritidshemmets uppdrag 

2. Pedagogisk lärmiljö 

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

Fritidshemmets uppdrag Planera, utvärdera och arbeta efter 

ett gemensamt årshjul.  

Låta eleverna vara med och planera 

och utvärdera under året.  

 

Efter varje tema 

   

Pedagogisk lärmiljö -Gemensamma aktiviteter: 

Julbak/julpyssel, vinterdag, 

påsktema och fritidshemmets dag. 

-Samverka mer med skolan kring 

elever. 

Efter varje tema 

 

 

En gång per termin. 

   

Fysisk lärmiljö Se över lokalerna för att se hur man 

kan använda dem på ett bättre sätt.  
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