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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 mer gruppindelat. 

2. Utveckla rum/miljö för lugn och ro aktivitet. 

3. Fortsätta utveckla uteaktiviteterna både under skoldagen och på fritids.  

 

 

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

Arbeta mer gruppindelat: 

Läget som varit i världen är en sak som gjort att vi inte har använt idrottshall, ateljén mm som vi 
tänkt från början då vi istället haft uteverksamhet hela läsåret.  
På plussidan kan vi dock lägga att vi har haft en del gruppindelningar i lekar/alla på snö men kanske 
inte i den utsträckningen vi har planerat. Vi har gjort det bästa av situationen.   
 

Utveckla lugna platser: 

 

Inomhus har det inte funnits lokaler för att “hitta” ett lugnt rum då pandemin krävs stora ytor för 
att klara detta. 
Utomhus har vi skapat en lugn vrå där man kan sitta och spela spel, måla och bara vara, vilket vi 
upplever har varit välbesökt och lyckat både på raster under skoltid och på fritids.   
 
Fortsatt utveckling av uteaktiviteterna under hela dagen: 
 
Då morgonrasten har varit 20 min så har inte eleverna “hunnit” vara aktiva i den utformning som vi 
har tyckt, de har för det mesta fått på sig tex skidor/skridskor för att sedan åka 4-5 min för att sen 
ta av sig för att gå in på lektion.   

Fakta 2019/2020 

Antal barn    70 

Antal personal (åa)  4.3 

Antal fritidspedagoger  0 

Antal barn/avdelning  70 



Vi bestämde därför att förlänga rasten och upplevde då att eleverna hann vara med längre stund på 
aktiviteterna skridskor och skidor.  
 

Vi har försökt öka elevinflytandet genom att fråga eleverna via enkäter vad de vill göra på rasterna. 
Detta har varit bra och vi kommer att öka frekvensen på dessa enkäter. För fritids kommer vi att ha 
dem 2 gånger per år och för rastaktiviteterna under skoltid 4 gånger per år.  
  
Vi har upplevt att det har blivit färre konflikter på rasterna då vi har haft rastaktiviteter och när det 
blev olika mattider för eleverna.   
 

 

Resultat 

Analys 
Vi ser att barnen upplever att det är tryggt på fritidshemmet och det gör oss nöjda eftersom vi lagt 

mycket kraft vid detta under året. Pandemin har ju gjort att vi varit ute så gott som hela 

verksamhetstiden och kanske har utevistelsen inte förknippats med samma stoj som förr. Nu har 

vi fått lov att även ta det lugnt utomhus vilket vi tror kan ha haft betydelse för trygghetskänslan. 

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 många barn som behöver extra tillsyn och stimulans. Genom att personalen är en del av 

skolans F-3 hjul kan vi vara med och skapa bra förutsättningar för dessa elever. Dels kan 

fritidshemmet ge en utvidgad bild av barnets behov i utredningsarbetet, dels kan fritidshemmet 

stå för vissa åtgärder som inte går att ordna i en klassrumsmiljö. Fritidspersonalen behöver inte 

längre verka reaktivt utan är en naturlig del i hela skolans proaktiva arbete. 

Arbetet med ”Alla på snö” som kom igång föregående år har hjälpt oss hitta strukturer för hur vi 
lägger upp uteaktiviteterna. När projektet var i full gång handlade det mycket om att samla stjärnor 
och tävla i projektet, under detta år har vi dock släppt detta och plockat med oss de bitar som är 
mer långsiktiga. Vi ser att barnen fått bättre rutiner för hur de genomför uteaktiviteter och vi vill 
verka för att detta lever länge.   
 
Vårt arbete med ljudnivån genom att alltid jobba med att skapa mindre grupper oavsett om det 
varit ute eller inne. Vi ser att vi har förbättrat detta resultat men att det finns mer kvar att göra. 
Förhoppningsvis kommer vi att få vara inne lite mer under nästa läsår och kan få chans att utveckla 
inomhusarbetet också. Vi ser att barnen vill få mer möjlighet att skapa och vi ser att vi behöver ta 
fram mer skapande material när vi är ute. Våra skapandeaktiviteter är väldigt knutna till 
inomhusmiljön.  
 

Vi förstår att barnen inte tycker att de får lära sig om skogen när de är på fritids och vi tror att vi 
behöver bli tydligare med de lärsituationer vi skapar när det är fritidsverksamhet. Barnen är inte 
inställda på att fritids är en lärandesituation utan de stormar på med de saker som erbjuds utan att 
reflektera över att de lär sig, eller att någon förväntar sig att de ska lära sig. Vi får fundera på hur vi 
kan tydliggöra de planeringar vi ändå gjort och visa barnen vad de lär sig så de kopplar aktivitet till 
lärande. Vi har utflykt till Solbyn med jämna mellanrum och detta är ett tillfälle då vi skulle kunna 
jobba lite tydligare med lärandefokus i naturen. 
 



Vårt lugna ”uterum” (en lugnare yta inom skolgården där vi dukar upp med parasoll och filtar där 
man kan spela spel, läsa eller bara sitta och prata) har varit väldigt lyckat. Vi hoppas kunna skapa 
samma möjlighet inomhus med hjälp av vårt ”discorum” där vi kan ordna så barnen kan gå in och 
lägga sig, titta på film, lyssna på lugn, vilande musik och bara koppla av. 

  

Åtgärder 
Vi behöver utveckla följande kommande verksamhetsår: 

 
 

Verksamhetsplan 2021/2022 
 

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

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

1. Utveckla skapande 

aktiviteter 

Analys av våra rörelseaktiviteter i 

Rörelsesatsningen. 

Våren 2022 

2. Skapa ”lugnt rum” även 

inne 

Om Covidrestriktionerna tillåter 

kommer vi skapa detta rum även 

inne. 

Maj 2022 

3. Tydliggöra 

lärsituationerna på 

fritidshemmet 

Rektor analyserar FH s resultat 

gentemot läroplanens mål vid 2 ggr 

per termin 

terminsvis 
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Viktoria Hermansson 

Rektor, Insjöns-fritidshem 


