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1. Beskrivning av verksamheten  
 

Bruksskolan är en F-6-skola med ca 170 elever. På skolan finns två fritidshemsavdelningar, 

Andromeda och Pegasus. På Pegasus går elever från förskoleklassen och åk 1 medan elever 

från åk 2 – 6 går på Andromeda. I arbetslaget ingår två fritidspedagoger, två barnskötare, en 

förskollärare. Under året har det varit omsättning på personal och vi har haft en del vikarier. 

  

Vår verksamhet börjar klockan 6.00 och pågår till 18.00 och vid behov till 18.30. Under 

skoltid har vi skolfritids, så kallad Kometenverksamhet för åk 1 och åk 2. Där kompletterar vi 

skolans arbete med olika aktiviteter. Efter skolan kommer de första eleverna ca 13.00 till 

fritids. Under fritidstiden har vi olika aktiviteter. Vi utnyttjar idrottshallen, går till skogen, 

utflykter mm. 

 

Grundfakta Fritidshem 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 1 sep 1 apr 1 sep 1 apr 1 sep 1 apr 

Antal barn inskrivna på fritidshemmet 93 80 81 71 93 90 

Andelen barn med annat modersmål än 

svenska 

34 31 23 22 36 36 

Antal avdelningar 2 2 2 

Antal barn i genomsnitt per avdelning 43 38 46 

Antal årsarbetare 7 7 7 

Andel personal m. ped. högskoleutbildning 

(%) 

71 43 43 

 

Kommentar: Både andelen inskrivna barn och andelen barn med annat modersmål än 

svenska har ökat på våra fritidsavdelningar vilket ökat arbetsbelastningen för personalen. Det 

är generellt sett mer barn på Pegasus än på Andromeda.  
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2016 
 

Personalens förbättringsåtgärder 

Förskoleklass och åk 1 har samma sluttider 4 dagar av 5. Detta gör att de kan ha samling med 

alla elever klockan 13.00. 

 

Vi jobbar fortlöpande för att lära eleverna att vara en bra kamrat. Vi får ständigt nya elever så 

detta är ett arbete som fortgår. 

 

De yngre eleverna har pratat om länder och var de kommer ifrån och hur det är i olika 

kulturer. 

 

Vi har gått till skogen och haft utomhuspedagogik men det har inte blivit så ofta som vi först 

hade tänkt. 

 

För de yngre eleverna har de gått över till månadsbrev och direkt information istället för 

blogg. Vi behöver fortlöpande jobba med att få respons på våra månadsbrev. 

 

Under vissa gemensamma aktiveteter på lov har de äldre eleverna och de yngre eleverna 

ingått i samma grupper, vilket har haft till följd att de äldre kunnat hjälpa och stötta de yngre. 

 

Vi har inte getts möjligheter till att genomföra en kommungemensam aktivitet på den årliga 

Fritidshemmens dag utan istället firat detta på respektive skola. 

 

Vi pedagoger har inför varje lov letat efter aktiviteter som erbjuds i Degerfors kommun för att 

se om det finns något som våra elever på fritids kan få möjlighet att prova på, exempelvis att 

flyga med modellflygplan i Stora Vallahallen. 

3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret  

 

Vi börjar dagarna med samling och information om vad som kommer att erbjudas under 

dagen. På måndagar har vi haft en storsamling där vi har gått igenom vad som händer under 

hela veckan samt vad som har varit veckans utmaning. 

För att skapa kontinuitet i verksamheten har vi vissa aktiviteter som alltid ligger på samma 

veckodag t.ex. idrott på onsdagar. 

 

På lov har vi på de båda fritidshemmen haft gemensamma aktiviteter. 

På Fritidshemmens dag har bägge avdelningarna haft roliga aktiviteter tillsammans och grillat 

hamburgare ute på gården. 

Gemensam aktivitetsdag i Stora Valla för alla fritidshem i Degerfors kommun under 

påsklovet. 
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Utvecklingsprojekt 

Fritidshemspedagogik, RUC 

Utbildningen är en föreläsningsserie som belyser olika förutsättningar för 

fritidshemspedagogikens genomförande och knyter an till lärandet hos såväl elever som 

personal. Lärande är ett alltmer viktigt begrepp inom fritidspedagogiken och handlar både om 

fritidspedagogernas professionella utveckling och lärandet och utvecklingen hos de elever 

som deltar i fritidshemsverksamheten. Utifrån de föreläsningar som ges är syftet att ge 

möjlighet att tänka, reflektera och kritiskt diskutera olika aspekter av fritidshemmets uppdrag 

och den undervisning/verksamhet som bedrivs där. 

4. Systematiskt kvalitetsarbete 

Årets kvalitetsredovisning 

Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat till de olika 

delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resultat. Utifrån analyserna av 

de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna förbättringsområden. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete, som sker inom de pedagogiska 

verksamheterna och ha eleven i fokus. 

Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur 

verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs 

arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuerliga uppföljningen. Vid slutet 

av läsåret analyseras resultaten och verksamheternas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. 

Verksamheternas kvalitetsrapporter redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens 

hemsida. Kvalitetsrapporterna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan. 

För att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet måste fokus ligga på mål, resultat, 

analys och förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, prioriterat i arbetslagens 

arbete. Det är därför viktigt att varje verksamhet skapar sina egna rutiner utifrån fastställd 

kvalitetsplan. 
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5. Normer och värden 
 

 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling 

 

 

 

Disciplinära åtgärder 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utredning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omhändertagande av föremål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kommentar 

Inga disciplinära åtgärder utifrån Skollagen har genomförts knutna till 

fritidshemsverksamheten under verksamhetsåret. 

 

Kränkande behandling     

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal kränknings- 

anmälningar 

F P To F P To F P To 

Fritidshem   * 0 0 0 0 0 0 

                                                    * Uppgifter saknas 

 

Kommentar 

Kränkningar redovisades i kvalitetsrapporten för åk 1-6 under 2014/2015. För läsåret 

2016/2017 har inga kränkningar inkommit där händelsen inträffat under fritidstid. 

 

 

ENHETENS MÅL 
 

Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav 

 

Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättning inte ska möta hinder i vår 

verksamhet 

 

Hur når vi målen? 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund. 

Personalen ska vara goda förebilder. 

 

Vi försöker skapa gruppkänsla genom olika aktiviteter. 

 

Vi jobbar med att bli en god kamrat. Alla elever ska bli sedda och bekräftade varje dag. 
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Genom att använda ett vårdat språk och positivt bemötande gentemot elever och vuxna. 

Regler på skolan gäller alla, vuxna och barn 

 

Vid personals frånvaro täcker den ordinarie personalen upp så långt som möjligt, så inte 

vikarier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

 

Noggrann förberedelse i all vår verksamhet.  

 

I samband med APT behandlas även likabehandlingsfrågor. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi har haft eleverna indelade i pojk- och flickgrupper när vi gått till idrottsalen. Det har vi 

gjort för att flickorna och pojkarna ska få större chans att få utrymme för sina önskemål. Vi 

har sett både positiva och negativa resultat, så i dagsläget vet vi inte om vi kommer att 

fortsätta gå i delade grupper. Ett övergripande mål med att vi går till gymnastiksalen är att 

eleverna ska få möjlighet att röra sig mer, lära sig samarbeta och att träna på turtagning. 

 

På FN-dagen den 24 oktober så var skolan till kyrkan på förmiddagen på konsert och pratade 

om FN-dagen. På fritids så fortsatte vi arbetet med att göra en gemensam fredsduva i 

silkespapper, där alla elever på fritids deltog. På ett praktiskt sätt lärde vi eleverna hur ett 

samarbete kan gå till och vilka värderingar FN står för.  

 

De yngre eleverna har tillsammans med pedagoger haft helgprat i storgrupp, där alla elever får 

möjlighet att komma till tals. Detta har de gjort för att få mer gemenskap i gruppen och kunna 

våga prata i större grupper.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 

 För att förbättra intresset med att gå till gymnastiksalen vill vi ge eleverna mer 

inflytande över vilka aktiviteter som vi ska utföra där. 
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6. Kunskaper 
 

 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utformande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.  

 

 

ENHETENS MÅL 
 

Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 

 

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.  

 

Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama 

och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets tjänster. 

 

Hur når vi målen? 

Vi arbetar med frågan ”varför” i fokus. 

 

Fritidshemspedagogiken ska knyta an till lärande och utveckling. 

 

Delaktiga i skolans pedagogiska planeringar för att utveckla och vara ett kompensatoriskt 

stöd i elevernas kunskapsutveckling. Undervisande lärare delger fritidshemmen aktuella 

pedagogiska planeringar. 

 

Fritidshemmet ska vara delaktiga i upprättandet och utformningen av extra anpassningar och 

särskilt stöd enligt rutinpärmens riktlinjer. 

Utomhuspedagogik ska stimulera till lust och lärande. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi har jobbat med lera på bägge fritidshemmen. Detta har vi gjort för att eleverna ska få 

möjlighet att arbeta med olika material. Eleverna har också fått möjlighet att skapa och 

utrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.  

 

Fritishemmen har haft flera olika utomhusaktiviter. Det har varit skridskoåkning under vintern 

och skogsutflykter under hösten och våren. För att underlätta skridskoåkningen har vi spolat 

egen is på skolgården. Vilket har gjort det tillgängligt för eleverna. Många elever har inte 

egna skridskor. Det har vi löst genom att de kan låna utav fritids. Dessa utomhusaktiviterer 

gör vi för att vi vill erbjuda utevistelse och fysiska aktiviter under olika årstider samt att vi vill 

visa eleverna de olika naturmiljöer som Degerfors kan erbjuda. 
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Under våren har vi gjort enklare experiment där eleverna har bidragit med analyser och teorier 

om vad de tror kommer att hända. Det har bidragit till många bra diskussioner. Efter att de har 

sett ett experiment har de fått möjlighet att prova själva. Detta gör vi för att på ett roligt sätt 

öka elevernas intresse för företeelser om natur och teknik. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi ska låta eleverna prova på fler olika material i bild och form. 

 

 Vi vill låta eleverna göra fler experiment där de kan delta mer praktiskt och aktivt 

själva. 

 

 Vi kommer att ta upp mer om olika länder, andra språk och lekar ifrån olika länder 

med de yngre eleverna. 

7. Elevernas ansvar och inflytande  
 

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 

omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 

ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. 

 

 

 

ENHETENS MÅL 

 
Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning med stigande ålder 

 

Hur når vi målen? 

Vi hjälper till att vägleda i en konflikt, men försöker få eleverna att själva lösa den genom att 

ge dem verktyg att förebygga konflikter. 

 

Eleverna får vara med och påverka verksamheten genom demokratiska val, rösta på lekar 

mm. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

En del aktiviteter vill vi att alla försöker att delta vid. Men i de flesta andra så kan eleverna 

välja om de vill delta eller inte. När vi går till gymnastiken har vi ofta bestämt lek i förväg och 

berättat om den för eleverna. Sedan får de välja om de vill följa med till gymnastiksalen och 
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göra den leken. Fördelen med det är att de som följer med är motiverade och intresserade av 

just det som erbjuds. Vi tar hänsyn till elevens behov av aktivitet och vila efter en för många 

lång dag i skolan. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 
 Vi vill ta tillvara elevernas egna förslag till att utforma verksamheten på fritids.  

 

8. Skola och hem 
 

 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 

bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande 

 

 

Klagomål 

 

 

 

 

 

Kommentar 

 

Inga klagomål gällande fritidsverksamheten har inkommit till kommunens 

klagomålshantering. 

 

ENHETENS MÅL 
 

Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlighet att påverka 

verksamheten för sina barn 

 

Ge föräldrarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

Hur når vi målen? 

Vi bjuder in till verksamheten, så kallad ”Drop-in-verksamhet” 

 

Vi samverkar med föräldrar genom olika kontaktvägar. 

 

Fritidshemmet ska ha ett eget rum på edWise. 

 

Vi tar emot idéer och synpunkter med öppna sinnen och i möjligaste mån försöker vi 

genomföra dessa. 

Antal 

klagomål 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Fritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Vi ska delta på alla föräldramöten i klasser, som har elever inskrivna på fritids, där mentor 

och fritidspersonal anser det nödvändigt. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi har haft drop-in-fika för föräldrar på bägge avdelningarna. Elever och föräldrar uppskattar 

möjligheten att kunna sitta och prata med oss. Det är viktigt att kunna samtala med 

föräldrarna i en lugn situation. De som har varit här har uppskattat våra drop-in, så det är 

någonting som vi tänker fortsätta med. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi vill föröka få till fler drop-in-tillfällen under året för att vi ska få möjlighet att träffa 

fler föräldrar.  

9. Övergång och samverkan 
 

 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett 

företroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningarna som 

eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som 

gäller för respektive verksamhet. 

 

 

 

ENHETENS MÅL 
 

Stärka övergång mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola 

 

Utveckla samverkansformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem 

 

Hur når vi målen? 

På lov har fritidshemmen viss gemensam verksamhet och gemensamt lovschema upprättas för 

verksamheten. 

 

Vi ska delta vid överlämningar på våren till blivande klasslärare. (Gäller förskoleklass.) 

 

Fritidspersonal är med på klasskonferenser samt deltar i utvecklingssamtal eller elevmöten 

vid behov. 

 

Samverkan med skolan genom skolfritids, Kometen. 
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UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi har gått till Kanadaskogen tillsammans bägge avdelningarna. Eleverna uppskattade 

aktiviteten men det var väldigt mycket elever att hålla ordning på för oss pedagoger. Detta har 

gjort att vi valt att göra aktiviteter varje avdelning för sig i större utsträckning än vad vi från 

början tänkte. På lov när elevantalet är lägre så försöker vi vara mer tillsammans. 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi ska samverka i grupper med mindre elevantal. Till exempel vill vi underlätta 

övergången mellan de som blir tvåor och ska byta fritids från Pegasus till Andromeda. 

Detta kan vi göra genom att de får delta i Andromedas verksamhet under några 

eftermiddagar.  

10. Skolan och omvärlden 
 

 

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 

välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 

med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 

samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

 

 

ENHETENS MÅL 
 

Samverka med skolan i implementeringen av planen för studie- och yrkesvägledning 

Hur når vi målen? 

Delaktiga i skolans pedagogiska planeringar för att utveckla och vara ett kompensatoriskt 

stöd i elevernas kunskapsutveckling. Undervisande lärare delger fritidshemmen aktuella 

pedagogiska planeringar. 

Vi har gemensamma dagar tillsammans med alla fritidshem i Degerfors. Där vi provar på 

olika aktiviteter från föreningslivet. 

Vi gör studiebesök runt om i kommunen exempelsvis biblioteket. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Den mesta samverkan som vi på fritids har med omvärlden sker under lov. Detta på grund av 

att det är färre elever då, eleverna har längre vistelsetid på fritids under lov, och på att många 

aktiviteter anordnas då. Vi har bland annat spelat bowling, provat modellflygning och haft en 

kommungemensam aktivitetsdag i Stora Valla och Halla. Trots att det är så många saker som 

ska fungera för att en aktivitetsdag ska bli bra så har det mesta fungerat. Vi vill att eleverna 

ska få möjlighet att prova på de aktiviteter som föreningslivet i Degerfors erbjuder. 
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ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

 Att vi aktivt försöker ta reda på vilka aktiviter som föreningslivet har att erbjuda. 

11. Rektors slutord 
 

På Bruksskolan bygger vi vår verksamhet utifrån Vår pedagogiska grundsyn. Tanken är att 

bedriva en inkluderande verksamhet med en tydlig och välplanerad utbildning utifrån 

frågeställningarna ”Vad? Hur? och Varför?”. Utgångspunkten i pedagoguppdraget är att varje 

pedagog ska vara en viktig vuxen i skolan och främja elevernas sociala och pedagogiska 

utveckling genom att vara vägledande, frågande, problemlösande och lyssnande. 

Vi har under läsåret haft flera apt-tillfällen som till stor del handlat om att bygga upp en 

gemensam värdegrund utifrån vår pedagogiska grundsyn. Vi har jobbat med att tydliggöra vad 

en pedagogs uppdrag är där vi tryckt på vikten av den sociala delen i uppdraget, vilket tydligt 

framträder i fritidshemmets verksamhet. 

 

Trots att de flesta eleverna trivs på skolan, vilket genomförda elevenkäter visar, så ser vi ett 

fortsatt behov av att ytterligare utveckla vårt likabehandlingsarbete då vi upplever ett 

stundtals hårt klimat bland eleverna. Ett led i detta är att bygga en stark vi-känsla på skolan. 

Detta görs bland annat genom våra Tillsammansdagar som genomförs i 

likabehandlingsteamets regi en gång i månaden. Här blandas alla skolans klasser upp i olika 

grupper där de äldre eleverna tar ett visst ansvar för de yngre. 

 

 Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

 specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

 Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull 

 fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

14 kap. 2 § Skollagen 

 

Ovanstående text ur Skollagen påtalar fritidshemmets huvudsakliga uppdrag, nämligen att 

fungera som ett komplement till skolan. Här fyller Kometen, skolfritids, en viktig funktion där 

det ska bedrivas en verksamhet som gagnar elevernas utbildning, såväl pedagogiskt som 

socialt. Denna verksamhet bör utformas så att den utifrån läroplanen tillfredsställer elevernas 

behov av rörelse men även undervisning utifrån estetiska och kreativa metoder. Detta för att 

komplettera skolan som i stor utsträckning är teoretisk. För att lyckas med detta krävs ett nära 

samarbete mellan skola och fritids. Samarbetet mellan skola fritids är överlag viktigt och lyfts 

fram i de allmänna råden som berör fritidshemmet. Fritidshemmet bör, för att kunna bedriva 

en bra verksamhet utifrån varje enskild elev, ta del av skolans pedagogiska planeringar och 

elevernas omdömen, extra anpassningar och åtgärdsprogram. Att finna former för detta är 

något vi jobbar på men som fortfarande får ses som ett utvecklingsområde. 

 

Kvalitetsutveckling och fortbildning har skett via GKU, kommungemensam 

kvalitetsutveckling för fritidshem som är ett omtyckt forum där pedagoger på kommunens alla 

fritidshem träffas och arbetar med utveckling av våra fritidshem. Vi har under vårterminen 

arbetat med den nya delen i läroplanen. 
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Vi har under året gått utbildning i Fritidspedagogik via RUC i Karlstad, där åtta representanter 

från kommunens fritidshem deltagit. Dessa representanter har under året delgett övriga 

pedagoger den kunskap, reflektioner och arbetsuppgifter de fått med sig under innedagarna. 

Detta för att utveckla verksamheten ytterligare samt att arbeta för likvärdigheten i kommunen. 

Föreläsningarna har handlat om olika ämnen så som pedagogik och omsorg, 

normaliseringsprocesser, arbete mot kränkande behandling och mobbing samt att tänka och 

göra lek. Utbildningen har innehållit diskussioner och prat om olika begrepp och vikten av 

samsyn. 

 

Framtiden för fritidsverksamheten på Bruksskolan ser ljus ut med en stabil tillsvidareanställd 

personal vilket innebär en trygghet för verksamheten som gör att vi kan jobba kontinuerligt, 

långsiktigt och målinriktat för en allt bättre verksamhet. 

 

12. Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 
Personalens förbättringsåtgärder 

 

Normer och värden 

 För att förbättra intresset med att gå till gymnastiksalen vill vi ge eleverna mer 

inflytande över vilka aktiviteter som vi ska utföra där. 

 

Kunskaper 

 Vi ska låta eleverna prova på fler olika material i bild och form. 

 

 Vi vill låta eleverna göra fler experiment där de kan delta mer praktiskt och aktivt 

själva. 

 

 Vi kommer att ta upp mer om olika länder, andra språk och lekar ifrån olika länder 

med de yngre eleverna. 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

 Vi vill ta tillvara elevernas egna förslag till att utforma verksamheten på fritids.  

 

Skola och hem 

 Vi vill föröka få till fler dropp in tillfällen under året för att vi ska få möjlighet att 

träffa fler föräldrar.  

 

Övergång och samverkan 

 Vi ska samverka i grupper med mindre elevantal. T.ex. vill vi underlätta övergången 

mellan de som blir tvåor och ska byta fritids från Pegasus till Andromeda. Detta kan vi 

göra genom att de får delta i Andromedas verksamhet under några eftermiddagar.  

 

Skolan och omvärlden 

 Att vi aktivt försöker ta reda på vilka aktiviter som föreningslivet har att erbjuda. 
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Rektors förbättringsåtgärder 

 

 Ökad samverkan mellan skola och fritidshemmet där fritidshemmet tar del av 

pedagogiska planeringar, extra anpassningar och åtgärdsprogram 

 

 Än tydligare bedriva en verksamhet utifrån frågeställningarna Vad? Hur? och Varför? 

 

 Fritids deltar på samtliga föräldramöten där det finns elever inskrivna på 

fritidshemmet. 

 

 Utveckla Kometen-verksamheten till att tydligare fungera som ett komplement till 

skolan. 

 

 Fritidspersonal genomför organiserade rastaktiviteter vid ett flertal tillfällen per vecka. 

 

 Implementera vår pedagogiska grundsyn. 


