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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 
För att nå uppsatta mål planerades följande prioriteringar  

1. Stödjande och tillgänglig lärmiljö med fokus på social miljö 

2. Centrala innehållet Natur och samhälle 

3. Digitalisering 

 

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

1. Stödjande och tillgänglig lärmiljö med fokus på social miljö 

1.1 Skattning av nuläget när det gäller sociala färdigheter och normer samt visuell lärmiljö 

1.2 Analys och planering av stödjande strukturer och arbetssätt som främjar sociala färdigheter och normer 

1.3 Analys och planering av stödjande strukturer för visuell lärmiljö 

1.4 Genomförande av aktiviteter enligt 1.2 samt 1.3 

2. Centrala innehållet Natur och samhälle 

2.1 Planera utedagar och lärande om naturen  

3. Digitalisering 

3.1 Använda ipads för filmning i aktiviteter 

Resultat 
 

1. Stödjande och tillgänglig lärmiljö 

Efter analys av den stödjande lärmiljön fann pedagogerna att mellanmålet som alla elever åt tillsammans 

på Björkbacken medförde väntan för de yngsta eleverna, avbruten tid för aktiviteter samt oro för eleverna 

när det var stor grupp. För att förbättra den stödjande lärmiljön har pedagogerna ändrat rutinerna för 

mellanmålet efter skoldagens slut. Incheckning görs årskursvis och mellanmålet dukas upp på 

fritidshemmet och eleverna äter när de slutat sin skoldag. Genom de nya rutinerna har förflyttningar, stress 

Fakta 2020/2021 

Antal elever    62 

Antal personal:  5 (åa):  2 

Antal fritidspedagoger  1 

 



och konflikter minskat, gruppen får mer tid och ro att äta och arbetssättet främjar elevernas utveckling av 

sociala färdigheter och normer.  

 

Bildstöd finns för att stödja eleverna i deras miljö.   

 

Under eftermiddagens planerade aktiviteter delas eleverna in i olika grupper för att stödja dem i deras 

sociala miljö. Elevernas egna förslag till aktiviteter tas med. 

Under läsåret ändras planeringen när nya behov uppstår. 

Resultat 

I elevenkäten visar resultatet att eleverna känner sig trygga, upplever att de lär sig och har roligt på fritids. 
 
2. Centrala innehållet: Natur och samhälle 
Under året har planering gjorts för veckans utedag som tidigare år genomförts utanför skolgården men har 
i år genomförts på skolgården istället på grund av att gruppen, som består av olika mindre grupper har olika 
tider och samordning försvåras för gemensamma aktiviteter. Under utedagen har olika aktiviteter och lekar 
genomförts som främjar sociala färdigheter och även lärande om naturen och allemansrätten. Temat 
”allemansrätten” avslutades med tipspromenad.  
 
Resultat:  
Pedagogerna har skapat en struktur för planeringar och eleverna har breddat sitt lärande om naturen och 
allemansrätten. 

3. Digitalisering 

Användning av digital utrustning i olika aktiviteter har prioriterats bort under läsåret. Eleverna har tillgång 

till klassernas iPads och använder olika appar för lärande i slutet av dagen när gruppaktiviteterna är 

avslutade. 

 

Enkäter 
Resultat vad gäller elevernas trygghet på fritidshemmet. 

Trygghet på fritidshem 

- På skolgården känner jag mig trygg / glad. 

Namn  Antal  %  

Ja  41  97,6  

Nej  1  2,4  

Total  42  100  

 

 

 

 I fritids lokaler känner jag mig trygg. 



Namn  Antal  %  

  41  97,6  

Nej  1  2,4  

Total  42  100  

 

 
 

Under mellanmålet känner jag mig trygg. 

Namn  Antal  %  

Ja  42  100  

Nej  0  0  

Total  42  100  

 

 
 

På fritids vet jag vem jag ska be om hjälp. 

Namn  Antal  %  

Ja  42  100  

Nej  0  0  

Total  42  100  

 

 

 
 

Analys 
Under läsåret har arbetslaget, genom verksamhetsplanen, haft fokus på förbättringar i den stödjande 

lärmiljön. Läsåret har i hög grad även präglats av en pågående pandemi och pedagogerna har ändrat rutiner 

för att minska risk för smittspridning. 

Resultaten i årets elevenkät visar över lag goda resultat och mycket goda resultat när det gäller elevernas 

trygghet.  

De goda resultaten förklarar pedagogerna i arbetslaget med att: 

De kompletterar varandra i kompetens och har tillsammans ett brett register över vad de kan erbjuda 

eleverna i olika aktiviteter. 

De har samsyn i arbets- och förhållningssätt till eleverna och löser olika utmaningar och problem 

tillsammans. 

De har en god struktur för planering av veckans aktiviteter. 

De har gott samarbete med föräldrar. 



 

Året med pandemi har ökat arbetsbelastningen för pedagogerna och särskilt när föräldrarna inte får 

komma in i skolans lokaler i samband med lämning och hämtning av barnen.  

Pedagogernas ambition om utveckling och god kvalitet är hög och när summeringen av året görs kan viss 

frustration uppstå när de ser att allt som planerats inte helt blivit genomfört.  

Verksamhetsplanens mål har ändå i hög grad blivit uppnådda. 

 

Åtgärder 
Inför det kommande läsåret kommer följande områden att prioriteras: 

Bibehålla en god kvalitet i lärmiljö för att främja elevernas sociala normer och färdigheter. 

Fortsatt utveckling av planering med årshjul och aktiviteter för lärande i balans mellan pedagogernas 

ambition och arbetsbelastning. 

Digitalisering 

 

Verksamhetsplan 2021/2022 
Fritidshemmets syfte och centrala innehåll 

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål 
och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att 
förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i fritidshemmet. Begreppet undervisning 

ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. (Läroplan för 

grundskolan, lgr 11) 
 

Prioriterade områden 2021/2022 
1. Fortsatt arbete för att bibehålla god kvalitet i lärmiljön för att främja elevernas sociala normer och 

färdigheter. 

2. Planering av årshjul och lärande aktiviteter utifrån läroplanens centrala innehåll, samt arbetssätt 

för uppföljning.   

3. Digitalisering 

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

1. Bibehålla god kvalitet i stödjande 

lärmiljö för att främja elevernas 

trygghet, sociala normer och 

färdigheter. 

1.1 Analys av gruppens behov och 

planering av åtgärder  

Januari 2022 

Juni 2022 

 1.2 Genomförande av åtgärder Juni 2022 

2. Årsplanering av fritidshemmets 

centrala innehåll samt planering 

och uppföljning av aktivitet 

2.1 Årsplanering av det centrala 

innehållet 

Januari 2022 

Juni 2022 

 2.2 Planering av aktivitet samt 

uppföljning 

Januari 2022 

Juni 2022 



3. Digitalisering 3. Planering och genomförande av 

aktivitet med robotar 

Januari 2022 

Juni 2022 

 

Leksand 2021-06-28 

 

Bitte Henriksson 

Rektor, fritidshemmet Siljansnäs skola 


