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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. 

 

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: (Läroplanen kapitel 4).  
 

• Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, 

• ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, 

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt 

förhållningssätt, 

• kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften, 

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, 

• utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt 

• röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

 

 

Prioriterade områden 2020/2021 
För att nå uppsatta mål planerades följande prioriteringar  

1. Stödjande och tillgänglig lärmiljö 

2. Läroplanskoppling 

Prioriterat område  

Område 1. Stödjande och tillgänglig lärmiljö  

Fysisk lärmiljö: Vi kommer fortsätta att utveckla våra fritidsrum och utemiljön på skolgården. Skapa bättre 

fördelning av eleverna i våra befintliga utrymmen, så att ljudvolymen blir bättre för eleverna.  

Social lärmiljö: Delaktighet: Ta med eleverna i planeringsarbetet samt arbeta mer aktivt med våra idélådor. 

Normkritik och attityder: Kollegialt arbete med litteraturstudier och diskussioner i fritidsgruppen. 

Fakta 2020/2021 

Antal barn    55 

Antal personal (åa)  2,2 

Antal fritidspedagoger  2 

 



Pedagogisk lärmiljö: Digitalt lärande: använda oss av olika digitala tjänster för att göra undervisningen i 

fritidshemmet mer lustfylld. Utveckla våra leklådor Ny skattning av lärmiljö - HT Elevenkäter VT 

Elevråd/fritidsråd  

Område 2.Läroplanskoppling  

Implementera vårt nya årshjul med tydligare läroplanskopplingar vid våra planeringar. Regelbunden 

information till hemmen. Lyfta fram det vi gör vid fritidshemmet med tydliga kopplingar till läroplanen.  

 

 

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

 

1. Lärmiljö:  

• Litteraturstudier har ägt rum. 

•  Arbetslagsmöten där vi utvecklat fritidshemmets lärmiljö.  

• Föreläsning av specialpedagog i kommunen kring ämnet lärmiljön vid fritidshemmet.  

• Fritidsråd har införts på skolan för att fånga upp elevernas röster.  

• Ljuddämpning av taket har skett inför läsåret 21-22. 

2. Läroplanskoppling: 

• Kommunövergripande studiedag / fortbildning kring årshjul och pedagogiska planeringar 

för fritidshemmet.  

• Arbetslagsmöten där vårt årshjul stått i fokus för planering av undervisningen vid 

fritidshemmet. 

• Veckoplaneringar med rubrikerna; utvärdering, lärande och mål, ansvarig och aktiviteter 

har använts vid fritidsplaneringen.   

 

Resultat 
Resultat av olika slag, dvs. de som gjordes i år, diagram och bedömning. 

- Skolenkäten, elevsvar.  

- Stöd för att identifiera behov: skattning gjord av pedagogerna som undervisar vid fritidshemmet, 

kring hur väl de upplever att de ger eleverna förutsättningar att uppnå förmågorna i Lgr 11, kap. 4. 

 

Enkäter 
Elevenkät genomförd i mars 2021.  



LÄRANDE: 

 

 



 

 

 



 



 

Trygghet 

 



 



 
 



 
Skattning gjord av pedagogerna i fritidshemmet; stöd för att identifiera ett 
behov (utifrån de förmågor som beskrivs i Lgr 11, kap. 4). 

Identifiera ett behov i undervisningen 1 2 3 4 

Idéer och problem   x  

Behov av balans   x  

Relationer och förhållningssätt   x  

Kommunikation och språk   x  

Estetiska uttrycksformer   x  

Företeelser och samband   x  

Hälsa och välbefinnande   x  

 

Bedömning av fritidshemmet utifrån Lgr 11, kap 4 
 

Helhet 
Ullvi skolas årshjul utgår från de olika förmågorna och därför finns de med i vår verksamhet och vår 

planering hela tiden. 

Då det är första året vi arbetar med det här årshjulet har vi fortfarande en del bitar vi behöver konkretisera 

och bli bättre på. Vi har det här läsåret börjat att använda oss av ”baklängesplanering” där vi  

1, börjar med att formulera målet, vad eleverna ska lära sig. Både långsiktigt och kortsiktigt.  

2, tittar på det centrala innehållet och ser hur det ska gå till på bästa sätt, vilka aktiviteter vi ska använda 

samt material och tekniker. 



3, tittar på resultatet, lärde sig eleverna det vi tänkt och vilka lärsituationer uppstod i stunden. 

4, reflekterar över hur nästa utvecklingssteg ser ut.  

Under året som gått har vi börjat komma in i tänket med ”baklängesplanering” men det finns fortfarande 

delar vi behöver utveckla och fördjupa, bland annat behöver vi utveckla de utvärderingar vi gör tillsammans 

med eleverna för att de ska få syn på sitt eget lärande. 

Utifrån skoltempen kan vi se att vårt arbete med elevinflytande givit resultat och att fler elever upplever att 

de kan påverka sin fritidshemstid, det gläder oss och nästa steg för oss är nu att hitta sätt att synliggöra 

lärandet på fritidshemmet för eleverna, vårdnadshavare och oss själva. 

Då vi kommit i gång med arbetet med årshjulet som utgår från de olika förmågorna bedömer vi att vi ger 

eleverna förutsättning att träna på varje förmåga i Nivå 3, I viss utsträckning. I vissa delar. Vi ser att vi 

fortfarande har delar vi behöver utveckla för att nå Nivå 4 där förmågorna genomsyrar verksamheten, 

medvetet och integrerat. Vi behöver konkretisera hur vi utvärderar våra mål för att se vad eleverna faktiskt 

lärt sig. Vi behöver också bli bättre på att uppmärksamma, både för oss själva och för eleverna, vilka 

lärsituationer som uppstår i stunden för att tydliggöra lärandet som sker på fritidshemmet.  

Eleverna ges förutsättningar att öva de olika förmågorna i olika aktiviteter under hela läsåret men vi har 

också valt att fokusera på en särskild förmåga under temaveckor där vi i vår planering av verksamheten 

utgår från den specifika förmågan.  

 

Idéer och problem. Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 
att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 
 

Analys 

Vi har medvetet skapat olika problem i de aktiviteter vi haft för eleverna att lösa, tex i bakning så har vi haft 

ett recept som innehåller 200 g smör men endast haft 100 g smör och eleverna har sedan tillsammans fått 

fundera på en lösning för att kunna genomföra bakningen.  

Vi har arbetat mycket med konstruktionslek där eleverna fått bygga olika saker med olika material, tex 

byggt en stad i lego, (vad behövs i en stad? Hur får vi legot att räcka? Hur ska vi prioritera? Hur bygger vi så 

allt är i samma skala?) 

Hälsa och välbefinnande. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som påverkar 
hälsa och välbefinnande. 
 

Analys 

Vi erbjuder eleverna en rad olika möjligheter till rörelse på skolgården, i idrottshallen och i skogen genom 

de olika aktiviteter och utflykter vi gör. Under vintern åker vi skidor och skridskor.  

Vi har olika lekdagar med stationer med olika sorters lekar där eleverna både får träna kropp och hjärna 

genom olika kluringar genom vårt tema Wild Kids.  

 



Företeelser och samband. Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att utforska och beskriva företeelser i natur, teknik och samhälle.  
 

Analys 

Vi genomför regelbundet utflykter i närområdet. Eftersom vi är Grön Flagg certifierade har vi fokuserat 

mycket på återvinning genom städdagar, återbruk av plastförpackningar som vi skapat av och pratat om var 

maten kommer ifrån.  

Under vårt tema med stadsbygget i lego fick eleverna tänka över vad som behövs i ett samhälle och hur 

samhället hänger ihop.  

 

Behov och balans. Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
ta hänsyn till personliga behov av balans och mellan aktivitet och vila.  
 

Analys 

I skoltempen som genomfördes läsåret 19/20 såg vi att många elever inte upplevde att de kunde vila på 

fritidshemmet. Det är ett av våra utvecklingsområden och vi utvecklar ett ”lugnt rum” där eleverna erbjuds 

avslappningsövningar, att lyssna på ljudbok eller läsa egen bok.   

Vi har haft spa där vi övat på mindfulness och avslappning.  

 

Relationer och förhållningssätt. Eleverna ges förutsättningar att utveckla 
sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta 
utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.  
 

Analys 

I början av varje läsår lägger vi stort fokus på olika samarbetslekar för att arbeta ihop gruppen och för att 

de nya förskoleklasseleverna ska lära känna de äldre eleverna och skapa ett tryggt klimat. Det arbetet 

fortsätter självklart under hela året, men just i början har vi extra många gruppstärkande aktiviteter.  

Vi arbetar med leklotteri där eleverna får dra en lott med vilken aktivitet de ska göra, de får sedan leka i ca 

20 minuter i de olika konstellationerna, det använder vi både till att introducera olika material, lekar, 

leklådor, spel och för att eleverna ska umgås i olika konstellationer.  

Vi har haft fritidsråd där vi tagit upp olika frågor som rör fritidshemmet och där vi pratat om demokratiska 

processer.  

Vi har tema Wild Kids med många olika aktiviteter där eleverna övar samarbete utifrån ett demokratiskt 

och empatiskt förhållningssätt.  

 



Estetiska uttrycksformer. Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 
 

Analys 

Vi har skapande aktiviteter i olika material och former både utomhus och inomhus.  

Vi nyttjar träslöjdssalen eftersom vi har träslöjdslärare som arbetar på fritids.   

Vi har i år kommit i gång med att skapa digitalt genom stop-motion och appen iMovie.  

VI har återkommande aktiviteten öppen scen där eleverna får välja att visa upp olika saker. Det har varit 

danser, sång, instrumentspelande, trolleri och roliga historier, bland annat.  

 

Kommunikation och språk. Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika 
sammanhang och för skilda syften. 
 

Analys 

Vi har mycket högläsning och lyssnar på ljudböcker. Vi erbjuder korsord i olika svårighetsgrader.  

När eleverna arbetat med stop-motion har de övat på att skriva/rita manus. 

Vi har haft serieverkstad där vi arbetat med att rita/skriva serier. Vi har också använt färdiga seriestrippar 

utan text som eleverna fått hitta på egen text till.  

 

 

Analys 
Utifrån elevenkäten, och pedagogernas skattningar kring lärandet på fritidshemmet ser vi att vi har en bra 

balans mellan aktiviteterna och de förmågor vi ska arbeta med vid vårt fritidshem.  

Att arbeta under en pandemi har såklart inneburit flera justeringar av arbetssättet och vår lärmiljö. Vi har 

under stora delar av året varit mer utomhus och bedrivit undervisningen på skolgården i stället för i vår 

innemiljö. Detta har lett till att vi har fått flytta ut material och arbetat på ett annat sätt.  

Ett utvecklingsområde som vi är nöjda med detta år utifrån förra årets resultat är elevinflytande vid 

fritidshemmet. Eleverna är mer nöjda nu och upplever att deras idéer tas tillvara i vår verksamhet. Kanske 

kan arbetssättet med fritidsråd och tipslådor ha bidragit till detta. Vi ska fortsätta att utveckla arbetet med 

elevinflytandet.   

Ett annat resultat som vi har arbetat aktivt med är trygghet och tydliga roller (arbetssätt) på fritidshemmet. 
Pedagogerna har funnits mer tillgängliga över hela fritidshemmet, både inomhus och utomhus genom ett 
system med löpare, där den personens uppgift är att ha ett helikopterperspektiv och finnas för eleverna 
och de vårdnadshavare som kommer. Detta har säkert bidragit till att eleverna vet vem de ska fråga om 
hjälp och de övriga styrda aktiviteterna har kunnat fortgå utan avbrott.  
 



Vi har lyckats med att barnen känner sig trygga i lokalerna trots att toaletter och annat är lite “utanför” 
fritidslokaler. Stor del i detta tror vi är att personalen är närvarande och att vi har en bra avgränsad 
skolgård.   
 
Många elever upplever att ljudvolymen på fritids är för hög och det är en utmaning, lokalerna är för små för 
antalet elever. Hur vi än gör så samlas det för många elever i samma små rum och det gör att ljudvolymen 
stiger. Vi har testat olika åtgärder så som:  

• Öppna upp lokal för vila (t.ex. Ljudbok, massage, yoga, meditation)   
• Mer mellanmål utomhus.   
• Ta ut lego, kapla och plusplus för att få ner ljudvolymen inomhus.  

De åtgärderna har förbättrat ljudvolymen något men vi har fortfarande problem, och de problemen är 
sprungna ur brist på rum och yta. I sommar kommer ljudisolering att ske i våra lokaler vilket vi hoppas ska 
bidra till en lugnare ljudmiljö inomhus. Att skolan över lag är trångbodd är känt sedan tidigare och något 
som kommer att prioriteras nästa läsår genom utbyggnad av skolan.  
 

I elevenkäterna ser vi att våra elever i åk F-3 är något nöjdare med fritidshemmet över lag, än våra äldre 
elever. Två stycken elever av sex är missnöjda med sitt fritidshem, (4-6). Vi har försökt hitta aktiviteter för 
både äldre och yngre elever men också här är lokaler ett problem, det hade varit bra med fler rum för att 
kunna dela upp eleverna ytterligare i olika aktiviteter, då hade det varit enklare att åldersanpassa 
aktiviteter i större utsträckning. Redan idag försöker vi åldersanpassa men det sker olika dagar istället för 
att kunna ha olika aktiviteter pågående samtidigt där de äldre eleverna får större frihet under ansvar och 
kunna styra sin fritidshemstid i större utsträckning.  Enkätsvaren skulle kunna utvecklats med fler steg än 
två för att få en bättre spridning över elevernas upplevelser. I dag finns enbart två alternativ, ja eller nej.  
  
Utifrån enkätsvaren ser vi att eleverna upplever att vi inte arbetat lika mycket med områdena skogen 
(natur och samhälle) och samtal och kommunikation som de andra områdena. Vi pedagoger upplever att vi 
utifrån vårt årshjul behöver se över vilka mål och vilket lärande eleverna ska uppnå under aktuell 
temaperioden för att sedan ha fasta aktiviteter särskilda veckodagar den perioden för att säkerställa att 
eleverna får möjlighet att delta i aktiviteten.  
 

Vi behöver även se över lärartätheten och anpassa vilka aktiviteter vi lägger olika dagar för att kunna 
genomföra verksamheten på bästa sätt. De stunder vi är fler planerar vi att göra utflykter i närområdet, när 
vi är färre, ha aktiviteter som drar många elever men inte är personalkrävande.  
Inom kollegiet kommer vi inventera vilka intressen och styrkor pedagogerna har och skapa aktiviteter 

utifrån det samt dela upp ansvarsområden för att höja kvaliteten i vårt fritidshem ytterligare.  

 

Åtgärder 
- Bibehålla forum och arbetssätt för elevinflytande. 

- Utveckla arbetssättet och ansvarsområden i planeringsfasen för att ta vara på pedagogernas olika 

styrkor och intressen. 

- Förtydliga för eleverna vilket lärandemål vi arbetar med. 

- Utveckla de olika åldersanpassade aktiviteterna mer spritt över veckan, så de äldre elevernas 

utmanas och stimuleras i lika hög grad som de yngre eleverna.  

- Fortsätta utveckla arbetssättet för att bidra till en lugnare miljö inomhus och under mellanmålet.  

- Bibehålla och utveckla arbetssättet med veckoplaneringen utifrån vårt årshjul.  

- Arbeta mer med det centrala innehållet: natur och samhälle samt språk och kommunikation. 

 



Verksamhetsplan 2021/2022 
De delar som inverkar på verksamhetens inriktning, t.ex. analys av fjolårets resultat eller förnyad styrning i 

nationella och lokala styrdokument.  

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

1. Läroplanskoppling 

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö 

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

Läroplanskoppling Kommunöveripande träffar med 

fokus kring skogen som inspiration 

till lärande.  

 

Litteraturstudier av läromedel för 

fritidshemmet som lyfter fram tips 

kring områdena; natur, samhälle 

samt språk och kommunikation.  

 

Arbeta med att förankra och 

tydliggöra lärande mål för eleverna.  

 

Fortsätta arbeta med vårt 

årsarbetshjul vid våra 

veckoplaneringar. 

Läsåret 21-22 

 

 

 

Läsåret 21-22 

 

 

 

 

Läsåret 21-22 

 

 

 

 

Löpande under året. 

Stödjande och tillgänglig lärmiljö Pedagogisk lärmiljö: Samsyn bland 

personalen kring rutiner, arbetssätt 

och ansvar  

Tydliga ansvarsområden 

/planeringsuppdrag. 

Skapa återkommande aktiviteter 

som utmanar elevernas intresse i 

olika åldrar. 

Social lärmiljö:   

Fortsätta att ta tillvara på elevernas 

intressen och önskemål på ett 

Läsåret 21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 



systematiskt sätt genom tipslådor 

och fritidsråd. 

Inventering av delaktighet och 

gemenskap genom olika metoder, 

så som tex elevintervjuer och 

sociogram. 

Fysisk lärmiljö: Fokus kring att 

skapa möjligheter för “vila” och 

återhämtning för eleverna under 

fritidstid.  

Läsåret 21-22 

 

 

 

 

Löpande under året. 

 

 

 

Läsåret 21-22 

 

 

 

 

 

Leksand 2021-08-24 

 

 

Anna Witasp 

Rektor, Ullvi-fritidshem 
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