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Kvalitetsredovisning 2020/2021 
Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Skolans mål anges i skollag och läroplan.  

Detta är Sammilsdalsskolansfritidshems redovisning gällande grundskolans 

kvalitet och utveckling. 
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Prioriterade områden 2020/2021 
 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

Trivsel och Trygghet Fritidsklubbar Tre gånger per läsår 

genom enkät. 

Stöd och stimulans, att anpassa 

utmaningar 

Individuellt arbete inom fritidsklubbarna Tre gånger per läsår 

genom enkät. 

Skapa nyfikenhet och Intresse för 

att lära 

Läxhjälp Tre gånger per läsår 

genom enkät. 

Tillvarata elevens synpunkter Fritidsklubbar där man kan välja innehåll. Tre gånger per läsår 

genom enkät. 

Lärande i fritidshem Pedagogiska planer Tre gånger per läsår 

genom enkät. 

Digitalisering Fokus på bild och text samt programmering Tre gånger per läsår 

genom enkät. 

Rastaktiviteter Koordineras med F-6 Tre gånger per läsår 

genom enkät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta 2020/2021 

Antal elever 40st   

Lärare 3,45   



 

 

Genomförande, metod och resultat 
 

Stöd och stimulans, att 

anpassa utmaningar 

Genomförande och 

metod 

Resultat 

Eleverna får genom fritidsklubbarna 

möjligheter till att öka nyfikenheten, 

målet är att 75% av eleverna ska 

känna att det har lärt sig något nytt. 

 

Tydlig information vad som 

fritidsklubbarna har för innehåll. 

Vid varje uppstart av nya 

arbetsområden presenteras 

innehållet i varje fritidsklubb. 

 

Eleverna vet vad som händer varje 

dag genom att titta på 

aktivitetstavlan/veckoplaneringen. 

Vid varje uppstart av ny fritidsklubb 

har vi presenterat innehållet i 

aktiviteterna. 

Arbetet med fritidsklubbarna har 

givit ett bra resultat och vi når 

målen. Eleverna visar intresse och 

nyfikenhet av våra klubbar. 

Utmaningar 

Målet är att 75% av eleverna skall 

känna att det har fått utmaningar 

I undervisningen i fritidsklubbarna 

uppmuntras och utmanas eleverna 

att pröva egna och andras idéer.  

Eleverna har fått varit delaktiga i 

utformandet av fritidsklubbarnas 

innehåll. Här når vi målen för att vi 

har låtit eleverna välja efter sina 

special intressen och därför känner 

dem sig motiverade. 

Intressen 

Målet är att 75% av eleverna skall 

känna att det har fått utveckla sina 

intressen. 

Eleverna ges möjlighet att utveckla 

kreativitet, nyfikenhet och tilltro till 

sin egen förmåga. 

När eleverna har fått välja vilka 

fritidsklubbar det vill delta i har det 

gjort att det har ökat deras intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trivsel och trygghet Genomförande och 

metod 

Resultat 

Elevinflytande 

Målet är att alla 70% eleverna skall 

kunna utveckla något av sina special 

intressen. 

Eleverna får möjlighet att välja 

vilken fritidsklubbs man vil utveckla 

sitt intresse i 

Eleverna har inför varje period 

kunna valt vilken fritidsklubb det vil 

delta i. Detta har gjort att vi har 

gladare och mer intresserade elever. 

Vi når målen och 90% av eleverna 

känner att vi lyssnar på deras 

intressen och önskemål. 

Mindre grupper 

 

I arbetet i fritidsklubbarna kan vi 

möjliggöra så att elevgrupperna blir 

mindre och skap djupare innehåll för 

varje individ. 

Det flesta fritidsklubbar har varit 

mindre där man kan kunnat gå 

djupare i innehållet för varje individ. 

Tydlighet för eleverna 

Målet är att 90% av eleverna skall 

veta vad som sker och vem som 

ansvara för varje daglig aktivitet. 

Vi visar upp i bilder och text vad som 

händer varje dag och varje vecka. Då 

ökar vi tryggheten och trivsel för 

eleverna när det kan vara med och 

välja och veta vad som sker. Bildstöd 

och Aktivitetstavlor. 

Vi har haft en 

aktivitetstavla/veckoplanering som 

har varit tydlig för eleverna vad som 

händer varje dag och vem som 

ansvarar för aktiviteten. 

Här är vi väldigt nära att nå målet. Vi 

kom upp i 84% så det är bara att 

fortsätta att vara tydliga. 

Mellanmål  

Målet är att 85% av eleverna skall 

känna att det är lugnt och skönt vid 

mellanmålet 

Eleverna får äta mellanmål i mindre 

grupper och med samma grupper 

varje dag. Det är en pedagog per dag 

som ansvarar för mellanmålet. 

Eleverna har ätit mellanmål i mindre 

grupper där en pedagog har 

ansvarat för mellan målet varje dag 

Arbetet har givit resultat 96% av 

eleverna upplever det som lugnt och 

skönt på mellanmålet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skapa nyfikenhet och 

intresse för att lära 

Genomförande och 

metod 

Resultat 

Läxhjälp 

Eleverna ges möjlighet till stöd och 

hjälp i skolarbetet om behov finns. 

Målet är att 90% av eleverna skall 

känna att det finns möjlighet till 

hjälp med skolarbeten. 

En gång i veckan erbjuds läxhjälp på 

fritids där både skolpersonal och 

fritidspersonal finns tillgänglig som 

stöd och kunna utveckla intresset 

att lära.  

Under höstterminen genomfördes 

läxhjälp en gång varannan vecka. 

Där specialpedagogen ansvarade för 

vilka elever som behövde den 

hjälpen. 

Vid byte av specialpedagog utgick 

läxhjälpen då hennes 

introduktionsfokus låg inom andra 

områden. 

Nyfikenhet och intresse att lära 

Målet är att 75% av eleverna ska 

känna att det har lärt sig något nytt 

inom varje nytt arbetsområde. 

Vi jobbar med praktiskt lärande där 

eleverna ges möjligheter till att lära 

sig på olika sätt. Planeringen av 

aktiviteterna skall utformas så 

eleverna erbjud olika sätt att lära.   

Vi har utformat aktiviteterna så det 

skall passa alla elever och få 

möjligheter att lära sig på sitt vis. 

I fritidsklubbarna har vi i huvudsak 

arbeta med praktiskt lärande. 

Utformningen av arbetet med 

fritidsklubbarna har givit resultat 

76% av eleverna upplever att det 

lärt sig något nytt. Därför når vi 

målet. 

 

 

 

Tillvarata elevens 

synpunkter 

Genomförande och 

metod 

Resultat 

I dialog med eleverna utformas 

innehållet i fritidsklubbarna 

Målet är att 90% av eleverna skall 

känna att arbetet i fritidsklubbarna 

är utifrån deras önskemål. 

Vid varje uppstart av nya 

arbetsområden presenteras 

innehållet i varje fritidsklubb. 

Där elevernas önskemål skall 

tillgodoses. 

 

Vid varje uppstart av ny fritidsklubb 

har innehållet presenterats. 

Eleverna har efter några gånger 

kunnat vara med och önska 

innehållet. 

92% av eleverna upplever att vi 

tillgodoser deras önskemål utforma 

fritidsklubbarna efter deras 

önskemål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lärande i fritidshem Genomförande och 

metod 

Resultat 

Pedagogiska planer 

Målet är att minst 85% av eleverna 

ska förstått syftet av aktiviteterna vi 

utför i fritidsklubbarna 

Fritidsarbete med lärande utifrån 

fritidshemmets läroplan via 

pedagogiska planeringar. 

Varje fritidsklubb skall ha en 

pedagogiskplanering till varje nytt 

område. 

Varje fritidsklubb har haft en 

pedagogiskplanering utifrån 

läroplanen. Vi upplever att eleverna 

ibland är lite för små för att förstå 

syftet. Något man måste jobba 

vidare med. 

 72% av eleverna förstår syftet av 

aktiviteterna. Föregående år hade vi 

68% och med årets resultat ser vi en 

progression. 

Läxhjälp och fritidsklubbar 

Utformningen gör så att vi blir ett 

komplement till skolan. 

Målet är att 70% av eleverna skall 

känna att det erbjuds möjligheter till 

att nå målen i det livslånga lärandet. 

Eleverna kommer att erbjudas att få 

simundervisning och på så sätt 

kunna öka vattenvana och sina sim 

kunskaper. Elever med behov ges 

möjlighet till fler veckors 

simundervisning. 

Eleverna erbjöds aldrig 

simundervisning på fritids på grund 

av pandemin (simhallen stängd)  

 

Digitalisering Genomförande och 

metod 

Resultat 

Fokus på bild och text 

Målet är att 70% av eleverna ska 

kunna skapa bilder med text 

Genom bilder och text kunna skapa 

en egen saga 

En del fritidsklubbar har jobbat med 

fokus på bild och text. Vi upplever 

att eleverna är svåra att motivera i 

detta område sent på 

eftermiddagarna. Vi har inte 

underlag till att svara på om vi har 

nått målet här. 

Söka rätt på källor 

Målet är att 70% av eleverna ska 

veta hur man söker källinformation 

på nätet 

Genom forskning lära sig hur man 

finner kunskap med hjälp av digitala 

verktyg 

Detta område har vi inte hunnit 

med att jobba med. Något att ta 

med framöver i länk med 

skolbibliotek. 

Kahoot 

Skapa digital frågesport 

Målet är att 50 % av eleverna i åk 2-

3 ska kunna skapat ett eget Kahoot. 

Genom att lägga in bilder/musik och 

text skapa en egen digital frågesport 

som jag utför i min fritidsklubb 

Eleverna har i fritidsklubbar fått lära 

sig att skaps bilder och text till ett 

Kahoot spel. 

Här når vi målet, alla de äldre 

barnen har varit med och skapat ett 

eget Kahoot och känner sig trygga i 

det. I Kahoot finns det både bilder 

och text. 

Programmering 

Genom att genomföra aktiviteter 

som skapar trygghet med digitala 

verktyg. 

Arbeta med digitala lådor som finns 

i kommunen 

Eleverna har fått arbeta med 

programmering via kommunens 

digitala lådor i samverkan med F-

klass 



 

 

 

Rastaktivitet Genomförande och 

metod 

Resultat 

Koordineras med skolan F-6 

Målet är att 90 % av eleverna ska 

veta vad för aktivitet som erbjuds 

varje dag 

Deltagande på alla elevrådsmöten F-

6 samt att vi har en aktivitetstavla 

som visar veckans aktiviteter. 

Vi har deltagit på de flesta 

elevrådsmötena. Vi har haft en 

aktivitetstavla där eleverna har sett 

vad som händer varje rast. 

Vi har under året genomfört 2–3 

rastaktiviteter i veckan. 

Åldersöverskridande aktiviteter 

Målet är att minst 15 elever deltar i 

dagens rastaktivitet 

Vi erbjuder varje dag en 

åldersöverskridande aktivitet som 

alla har möjlighet att vara med på. 

Fungerande mycket bra under 

höstterminen och det var oftast mer 

än 15st elever per dag som deltog på 

rastaktiviteten. 

Under vårterminen har det varit mer 

än 15st elever per aktivitet varje 

gång.  

Utveckla innehållet av 

rastaktiviteterna 

En fortlöpande punkt på 

klass/elevrådsmötena 

Målet är att 50% tycker att 

rastaktiviteterna är bra och givande 

Eleverna ges möjlighet att önska nya 

aktiviteter och hur vi kan utveckla 

dom befintliga aktiviteterna. 

Vi har försökt att få med eleverna i 

utformandet av nya aktiviteter 

genom deltagande på elevråd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enkäter 

 

 

Mina pedagoger lyssnar på de idéer som jag har? 

 

 



 

 

 

På fritids vet jag vem jag kan be om hjälp? 

 

 

 

1. Sportlov 

2. Sommarlov 

 

 

 



 

 

 

Under mellanmålet känner jag mig trygg. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tryggheten på fritids och skolgården? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analys  
 

Stöd och stimulans, att anpassa utmaningar: Arbetet med fritidsklubbar har gjort att vi har kunnat arbete i mindre 

elevgrupper. Eleverna har själv valt vilken klubb man deltar i. Det har gjort att vi har kunnat anpassa fritidsklubbarna 

vilket medfört att eleverna har fått utmaningar och kunnat utveckla sina intressen.  

Trivsel och Trygghet: Vi har låtit eleverna äta mellanmål i mindre grupper där en pedagog har ansvarat för 

mellanmålet. Vilket har gjort att eleverna känner det som lugnt och skönt vid mellanmålet. Vi har jobbar mycket med 

bild stöd och detta har gjort att eleverna vet vad som händer och vem som ansvarar aktiviteterna varje dag. 

Skapa nyfikenhet och intresse för att lära: Genom introduktionen av olika fritidsklubbar och elevens egna val har vi 

kunnat planera och utmana för ett ökat intresse till lärande på sitt vis.  

Tillvarata elevens synpunkter: I arbetet fritidsklubbarna har eleverna kunnat vara med och påverkat innehållet i 

arbetet. Genom det har vi kunnat tillgodose elevernas önskemål.  

Lärande i fritidshem: Vi är på rätt väg här. Men vi måste utforma de pedagogiska planerna så att det mindre eleverna 

kan förstå dem. Börjar vi träna eleverna med arbetet av pedagogiska planer när det är små så kanske förståelsen 

kommer tidigare?   

Digitalisering: Det är svårt att motivera eleverna att skriva på eftermiddagarna. Hur kan vi utveckla detta? Till nästa 

läsår skall eleverna ges möjlighet till att söka källor med hjälp av digitala verktyg. 

Rastaktiviteter: Hur kan vi få de äldre barnen mer delaktiga i rastaktiviteterna. Kanske de kan var med och leda dessa? 

 

Åtgärder 
Rastaktiviteterna där eleverna blir mer delaktiga.  

Eleverna ska förstå syftet och innehållet i de pedagogiska planeringarna. 

Digitalisering där focus ligger på att lära sig söka källor och källkritik. 

Behöver utveckla innehållet så att eleverna känner det mer lustfyllt att skriva på eftermiddagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verksamhetsplan 2021/2022 

De delar som inverkar på verksamhetens inriktning, t.ex. analys av fjolårets resultat eller förnyad styrning i nationella 

och lokala styrdokument.  

Fortsätta arbetet med digitalisering där focus ligger söka källor. 

 Utveckla elevinflytandet på rastaktiviteterna. 

 Eleverna ska förstå syftet och innehållet i de pedagogiska planerna 

Ändra innehållet i aktiviteterna så att barnen känner det lustfyllt att skriva på eftermiddagarna 

 

Prioriterade områden 
Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder  
 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

Rastaktiviteter Delta på elevrådsmötena och fortsätta få eleverna delaktiga i 

rastaktiviteterna.  

3ggr per läsår 

genom enkät 

Pedagogiska planer Fritidsklubbar där man fortsätter med att presentera det 

pedagogiska planerna så eleverna förstår syfte och innehållet 

i planerna. 

3ggr per läsår 

genom enkät 

Digitalisering Arbeta med att lära sig söka källor med hjälp av digitala 

verktyg. Digitaliserings klubb.  

3ggr per läsår 

genom enkät 

 

 

 

Rastaktiviteter  Genomförande och metod  Resultat  
Koordineras med skolan F-6  
Målet är att 90 % av eleverna 
ska veta vad för aktivitet som 
erbjuds varje dag  

Deltagande på alla elevrådsmöten F-6 samt att vi har en 
aktivitetstavla som visar veckans aktiviteter.  

 

En fortlöpande punkt på 
klass/elevrådsmötena  

Eleverna ges möjlighet att önska nya aktiviteter och hur vi kan 
utveckla dom befintliga aktiviteterna.  

 

 

Pedagogiska planer  Genomförande och metod  Resultat  
Målet är att minst 85% av 
eleverna ska förstått syftet av 
aktiviteterna vi utför i 
fritidsklubbarna  

Varje fritidsklubb skall ha en pedagogiskplanering till varje nytt 
område.  

 

 

 

 

 



 

 

Digitalisering  Genomförande och metod  Resultat  
Söka rätt på källor  
Målet är att 70% av eleverna  
ska veta hur man söker 
källinformation på nätet  
i åk 2–4. 

Genom forskning lära sig hur man finner kunskap med hjälp av 
digitala verktyg  

 

Fokus på bild och text  
Målet är att 50% av eleverna i  
åk 3 ska kunna skapa bilder med 
text  

Genom bilder och text kunna skapa t.ex informationsblad  

 

Lärande i fritidshem  Genomförande och metod  Resultat  

Läxhjälp och fritidsklubbar 

Utformningen gör så att vi blir 

ett komplement till skolan. 

Målet är att 50% av eleverna 

skall känna att det erbjuds 

möjligheter till att nå målen i  

det livslånga lärandet. 

Eleverna kommer att erbjudas att få läxhjälp och på så sätt 
kunna nå sina kunskapsmål.  

 

Utformningen av så många 
aktiviteter som möjligt ska 
formas som ett komplement till 
skolan 

Planera aktiviteter så vi blir ett komplement till skolan. 
Jobba mer praktiskt utifrån kärnämnen. 

 

 

Lärmiljö  
inne och ute  

Genomförande och metod  Resultat  

Arbeta med bild stöd, tydliga 
scheman för eleverna vilka 
aktiviteter som erbjuds. 
 
80 % av eleverna ska veta vilka 
aktiviteter som erbjuds. 

Genom att använda en aktivitets tavla med tydligt schema 
över aktiviteter. 
 
Tydliga samtal vid mellis om vad som sker aktuell dag. 

 

 

 

Leksand 2021-08-09 

 

Johan Nilsson 

Rektor, Sammilsdalskolan 


