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1. Beskrivning av verksamheten  
Ekens fritidshem ligger vid Åtorps skola 1,5 mil söder om tätorten Degerfors. Skolan har 60  

elever i årskurs F-6. Arbetslaget består av tre heltidstjänster, där förskolläraren gör 35% av sin 

tjänst i fritidshemmet. En tjänst som fritidspedagog är fördelad på 80% i fritidshemmet och 

resterande 20% i skolundervisningen. Den tredje tjänsten som lärare i fritidshem är 100% 

fritidshems-tjänst med arbetsledaransvar och viss tid i/mot skolans verksamhet. Rektorer för 

Åtorp skola är Mikael Johansson och Annie-Frid Johansson. 

 

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 29 26 29 19 27 27 

Andelen barn med annat modersmål än 

svenska 
3 3 5 1 3 3 

Antal avdelningar 1 1 1 

Antal barn i genomsnitt per avdelning 28 24 27 

Antal årsarbetare 2 2 2 

Andel personal m. ped. högskoleutbildning 

(%) 
100 100 100 

 

  



 

2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2016 
 

Förbättringsåtgärder som genomförts: 

● Vi har under året fokuserat på gruppstärkande aktiviteter/uppgifter/övningar genom att 

regelbundet göra sådana aktiviteter under fritidsgympan men även i andra sammanhang 

inom verksamheten.  

● Arbetet med att införa nya läroplanskapitlet gällande fritidshemmet har införts i arbetet 

genom att upprättat ett årshjul där läroplanskapitlet ligger som grund för årets olika 

fokusområden tillsammans med arbetsplanen.   

● Vi har påbörjat arbetet med att vidareutveckla dokumentationen av barnens utveckling 

och kunskapsinhämtning under fritidshemstiden för att bättre kunna följa upp deras 

utveckling och behov. Vi har inte infört ett strukturerat system men vi har införskaffat 

material som vi ska utgå ifrån och jobbat fram en struktur som vi drar igång fullt med 

start i augusti 2017.  

● Utvecklat arbetet med fritidshemsmötena genom att ha en tydlig struktur på innehållet 

så att barnen vet hur upplägget och mötesstrukturen fungerar, vilket gett att de blivit allt 

mer aktiva inför och under möten. 

● Vi har blivit tydligare i informationen kring varför vi för det vi gör och vad eleverna 

utvecklar och lär sig inom fritidshemsverksamheten. Här har vi jobbat med att 

tydliggöra detta i alla informationskanaler som vi använder mot vårdnadshavarna, 

skolan och allmänheten.  

● Utökat samarbetet med respektive mentor vid utvecklingssamtalen. Det här arbetet är 

svårt till följd av att verksamheterna har barnen olika tider på dagen men vi har genom 

att vara aktivt delaktiga i samtliga klasser kunnat prata om gemensamma barn lättare, 

om än inte på ett strukturerat sätt.  

● Gällande deltagande och insyn i elevernas åtgärdsprogram, upprättandet och 

utformningen av extra anpassningar och särskilt stöd så har vi deltagit på elevhälsans 

möten kring barn som är inskrivna på fritidshemmet. Vi har också deltagit vid 

återgivning kring en elev.  

● Utökat deltagande i klasskonferenser. Vi har kunnat delta i de flesta klasskonferenser 

då det legat tidsmässigt så att vi kunnat avvara personal för detta.  Vi har deltagit i 

samtliga klasser upp till 4:an, vilket är mer än förra året, och det är i huvudsak ur dessa 

klasser som vi har barn i vår verksamhet.  

● Samverkan kontinuerligt i samtliga klasser har skett dels i form av att vi bemannat 

biblioteket samt att fritidshemspersonalen är aktivt delaktiga i skolundervisningen inom 

samtliga av skolans klasser.  

● Gjort kortare utflykter utanför skolområdet har inneburit att vi tagit oss utanför 

skolområdet för att ha verksamhet i närområdet men också att vi tagit aktivt del av 

fritidshemmens gemensamma dag under påsklovet som var förlagt till Stora Valla/Halla 

för samtliga fritidshem i kommunen.   

● Sluttiderna för förskoleklassen, 1:an och 2:an har legat klockan 13:00 så att 

verksamheten fått bättre kontinuitet. Genom detta har vi kunnat starta upp verksamheten 

med samtliga av de yngre barnen samtidigt vilket förbättrat barnens tid hos oss då vi 

minskat på avbrott och väntetider.  

 

 

 

 

 



 

Följande har inte genomförts: 

● Arbetet med att införliva RUC-utbildningens innehåll i arbetet på personalnivå har inte 

fungerat fullt ut. Det har inte funnits tiden att överföra arbetet i personalgruppen och det 

har också varit en nackdel att endast en av oss gått utbildningen. Under kommande år 

går ytterligare en i personalgruppen samma utbildning, plus att den som tidigare har gått 

i egenskap av fd lärledare kommer få delta i de tre föreläsningar som är nya under den 

nya utbildningsperioden. Detta gör att arbete med att applicera RUC-innehållet i 

verksamheten och på personalnivå kommer gynnas.    

● Strukturerat värdegrunds-samtal i barngruppen har inte införts. Värdegrundssamtal har 

skett om än inte på ett strukturerat sätt med regelbundenhet. 

● Utvecklat högläsningen har inte genomförts till följd av att behovet inte varit aktuellt 

utan nivån har legat på en bra nivå i den nuvarande barngruppen. 

● Utveckla läxläsningsstödet. Läxläsningsstödet har inte fungerat alls till följd av den 

övriga verksamheten som fått ta större plats samt att det tidsmässigt inte fungerat med 

personalens schemaläggning. 

● Förbättra vårt arbete kring utvecklingssamtalen. Vi har fortfarande inte fått till egna 

utvecklingssamtal och inte haft den tidsmässiga möjligheten att aktivt delta i skolans 

utvecklingssamtal. Vi har dock muntligt överfört information till mentor när vi haft 

möjlighet. Vi har även med föräldrarna fört dialog i de dagliga mötena i samtal och även 

på mejl. Kommande läsår har vi köpt in ett stödmaterial som kommer underlätta i vår 

dokumentation och på så vis hoppas vi kunna få till en kontinuitet och tydlig struktur 

kring att även överföra information till mentor inför utvecklingssamtalen. Vi informerar 

också vårdnadshavarna om att de själva kan begära separat utvecklingssamtal för fritids 

eller att vi ska delta vid skolans möten.  

● Att hittat en lämplig nivå för hur vi ska samarbeta med förskolan har inte varit aktuellt 

under året. Vi lär känna de blivande förskoleklassbarnen i samband med att 

fritidshemspersonal varit med i det nära samarbete som förskoleklassen och förskolan 

har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Året i verksamheten  
En gång i månaden har vi fritidshemsmöte. Mellan mötena har barnen möjlighet att använda 

vårt verksamhetsträd i hallen för att föreslå aktiviteter, inköp eller annat som önskas inom 

verksamheten. Detta tas upp på mötet och beslut tas under demokratiska former. En stående 

punkt är att gå laget runt för att följa upp hur vi har det på fritids samt övriga punkter och 

information från personalen. 

 

Vi har delat upp barnen vid mellanmålet inomhus, F-1 och 2-6. Detta för att skapa en lugnare 

måltidsstund och för att sänka ljudnivån. Vi har fortsatt med att ha högläsning vid mellanmålet. 

Vid mellanmål ute har vi varit alla tillsammans, men även där försökt dela upp lite. 

 

Vår och höst genomförs en verksamhetsenkät där trygghets- och trivselfrågor ingår. Vi 

redovisar resultatet både för eleverna och för föräldrarna, genomför eventuella förbättringar och 

utvärderar dessa.  

 

Föräldrarna ges fortlöpande information om verksamheten genom mejl, blogg, 

informationstavla i hallen och fysiska lappar samt i det dagliga mötet vid lämning och 

hämtning. Vi har också överfört information till elevernas mentorer inför deras 

utvecklingssamtal. 

 

Barnens självkänsla och utveckling stärks genom att vi aktivt bekräftar dem, pratar med dem 

om deras vardag, lyssnar och finns till hands. Barnens lek sker i blandade konstellationer 

avseende ålder och kön. När det finns möjlighet lämnar vi skolgården för att få omväxling. 

Under sommaren gjorde vi två uppskattade utflykter, bjöd på sommarkalas. Höstlovet tog vi en 

tur till Kristinehamn för en lekdag. Jullovet var det pärlplattor som gällde. Våren har vi skapat 

sagor och invigt en hälsostig. En dag i veckan har vi fritidsgympa då vi är i idrottshallen för lite 

mer krävande fysisk aktivitet och lek som stimulerar kropp, hjärna och det sociala samspelet. 

Inne leker man rollekar, arbetar med bild och form, bygger och konstruerar, snickrar, läser 

böcker, ritar m.m. Samtliga aktiviteter på fritids bidrar till barnens utveckling inom olika 

ämnesområden och i det sociala samspelet. 

 

Vi har haft åldersindelade grupper ca 1 ggr/veckan då vi jobbat dels med skolans tema under 

hösten och under våren har vi gjort ett stort sagoarbete, utifrån årshjulets område Språk och 

kommunikation/Bild och form, där vi jobbat i grupperna F-1 och 2-6. Vi har även inlett arbetet 

med att få till barnplanerade aktiviteter. Då har tre elever i 1-2:an fått planera en aktivitet till 

veckan därpå tillsammans med en pedagog.  

Utvecklingsprojekt 

Fritidshemspedagogik, RUC 

Utbildningen är en föreläsningsserie som belyser olika förutsättningar för 

fritidshempedagogikens genomförande och knyter an till lärande hos såväl elever som 

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

fritidspedagogernas professionella utveckling och lärandet samt 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.  



 

 

Under läsåret har lärledaren för första omgången av RUC avslutat sin utbildning medans den 

andra i fritidshemspersonalen har påbörjat sin kursgång.  

 

  



 

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. 

 

  



 

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 

Ingen av ovanstående disciplinära åtgärder har genomförts under fritidsverksamheten. 

 

Åtgärder mot kränkande behandling     

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal åtgärder mot  

kränkande behandling 

F P To F P To F P To 

Fritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Kommentar 

Ingen åtgärd har genomförts då det inte skett någon kränkande behandling på fritids tid. 

 

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. 

 

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och 

empatiskt förhållningssätt. 

 

Hur når vi målen? 

 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund. 

 

Personalen ska vara goda förebilder och visa omsorg om varje enskild elev. 

 

Vår och höst genomförs en enkät med trygghetsfrågor. 

 



 

Digitalt uppföljningsverktyg för kränkningsanmälan. 

 

Vi försöker skapa gruppkänsla genom olika aktiviteter. 

 

Vi jobbar med att bli en god kamrat. Alla elever ska bli sedda och bekräftade varje dag. 

 

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 

Under hösten har vi fokuserat på att stärka gruppens vi-känsla genom olika gruppuppgifter, 

övningar och aktiviteter och för att alla ska känna sig trygga med varandra. Aktiviteterna har 

skett i olika former inomhus, utomhus och i idrottshallen. Detta arbete fortsatte även under 

våren. 

 

Vid genomförda fritidshemsmöten har det funnits med diskussioner av normer och värden i 

någon form.  

 

För att skapa kontinuitet i arbetet har vi vid vikariebehov försökt att få vikarier som känner till 

verksamheten och som fungerar bra tillsammans med barnen. 

 

I slutet av terminen både på hösten och våren har vi genomfört ett trivsel-och trygghetsenkät 

för barnen som de har getts möjlighet att besvara digitalt genom utskick per mejl till samtliga 

vårdnadshavare. 

 

Resultatet är att alla har lärt känna varandra och att barnen känner sig trygga med varandra. 

Arbetet har stimulerat samspel och samarbete och nya kompisrelationer, även om vissa alltid 

har längre väg än andra. De har också utvecklat en större förståelse för hur de ska agera som 

god kompis, följa regler och handla i olika situationer. Ett sånt exempel är när ett barn till ett 

annat utövar en enklare form av vägledande samtal i en konfliktsituation för att hjälpa denne 

att reda hantera dispyten med följd av att hen faktiskt kan hejda sig och hittar en lösning så 

leken kan fortsätta.  

 

Resultatet på höstens enkäten som gick ut är tyvärr att endast åtta barn har svarat. Av dessa 

framgår att samtliga trivs på fritids, har kompisar, inte utsätts för något jobbigt men att ett 

barn har upplevt att ett annat barn ibland är elak mot andra, alla tycker att de får vara med och 

påverka, att de alltid kan prata med personalen oavsett vad det gäller och är trygga överallt 

utom ett barn som upplever att det är läskigt på toaletten uppe om det är mörkt. Vårens enkät, 

som besvarades av fem barn, visade samma resultat på nästa alla punkter. Det nya som 

framkom var att ett barn upplever sig bli retat ibland, toaletten upp är inte längre omnämnd 



 

som en otrygg plats men att kapprummet är en jobbig plats för där får man bara ta av och på 

ytterkläder.   
 

Det finns utvecklingsmöjlighet för våra fritidshemsmöten så att barnen i ännu större grad 

känner att det är deras möte. De gruppstärkande aktiviteterna som vi fokuserat på kommer 

naturligtvis att fortsätta ingå i verksamheten då vi ser att det är till godo för barnens sociala 

och motoriska-utveckling.  

 

Gällande vikarier kommer vi fortsätta med att jobba kring att dessa dels är insatta i vår 

verksamhet, rutiner och att verka för att våra barn ska känna sig trygga med dem.  

 

Gällande barnet som upplevs kunna vara elak mot andra som det framkommer i höstens enkät 

jobbade vi vuxna fortsatt med att vägleda barnet i dess sociala relationer och fortsätter med 

det, utifrån vår pedagogiska samsyn. 

 

Vi måste fundera på hur vi ska få barnen att svara på enkäten så att vi fångar upp gruppens 

åsikter som helhet. Vi önskade att de skulle besvara den hemma för att skapa samtal kring 

tiden på fritids men också för att inte påverkas av att en pedagog sitter med och hjälper den 

som inte kan ta sig igenom enkäten själv.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

● Tid mellan skola och fritids för att pedagogen som varit med i skolan hinner ställa om 

och förbereda verksamheten på fritids. 

● Vi har funderat vidare på hur vi får barnen att svara på trivsel-och trygghetsenkäten, 

som skickas ut varje höst och vår, så att vi får ytterligare ett verktyg till att kunna 

utveckla fritidsverkssamheten utifrån barnen och deras önskemål och behov. Vi 

kommer i höst prova med att be skolan om att eleverna får ägna tid under elevens val 

till att besvara detta.  

● Jobba vidare med att på ett bra sätt introducera nya vikarier i vår verksamhet. Vi kan 

göra det genom att bland annat boka in deras tider så de får lite förberedelsetid innan 

arbetspasset så att de hinner bli informerade ordentligt av en ordinarie personal, kan 

läsa in sig på dagens uppgifter och hålla sig uppdaterade i vikariepärmen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
 

Pröva och utveckla idéer, kan lösa problem och omsätta idéer i handling. 

 

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. 

 

Dagliga samlingar.  

 

Erbjuda läxläsningsstöd när verksamheten så tillåter. 

 

Erbjuder såväl fria som styrda aktiviteter för att gynna det språkliga, matematiska och 

kreativa samt det sociala samspelet. 

 

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 skall stimulera till lust och lärande. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Under sommaren 2016 bjöd vi in till “Stora sommarkalaset” där samtliga barn som var och 

varit inskrivna under läsåret 15/16 bjöds in och vi hade temat vatten. Barnen fick tävla i olika 

utmaningar med vatten inblandat och så avslutade vi med gemensam mellanmål under eken. 



 

Detta var första gången vi gjorde det så här och det blev också en form av avslutningsfest för 

de som slutat fritids. De fick träna på att samarbeta, fin och grovmotorik samt att vara en god 

vinnare och förlorare.  

 

Tisdagar har barngruppen delats i åldersgrupperingarna Fkl-1:or och 2:or-6:or då vi kunnat 

behovsanpassa verksamhetens innehåll. De har lekt vuxenstyrda samarbetslekar i skogen, 

skapat i olika material, gjort instruktionsfilmer och de har på olika lekfulla sätt, inne och ute, 

tränat sin språkliga och kreativa förmåga.  

 

Skolan hade under höstterminen temat “Hälsa”. För att knyta an till deras planering, samt för 

barnens kunskapsinhämtning, har barnen på fritids jobbat med temat genom att skapa collage 

kring vad som är hälsosamt att äta och dricka, målat frukter, dansat och skapat en hälsostig. 

Denna hälsostig invigde vi under slutet av april då vi placerat ut alla aktiviteter/övningar 

utmed elljusspåret och bjöd in hela skolan att springa stigen. Temaarbetet redovisades under 

en gemensam temakväll under hösten dit vårdnadshavare och släkt bjöds in samt genom en 

artikel i tidningen i samband med att vi invigde Hälsostigen.     

 

Fritidspersonal har, med hjälp av skolpersonalen, planerat och arrangerat en friluftsdag för 

hela skolan och fritidshemmet med temat Hälsa som utgångspunkt. Under friluftsdagen 

jobbade barnen med olika uppdrag inom framförallt matematik, svenska, bild och samarbete.  

 

Fritidsgympa har genomförts regelbundet då vi jobbat med motorisk utveckling såväl som 

social utveckling. Här har barnen önskat, vi pedagoger planerat men också vårt äldsta barn på 

fritids planerat och lett gruppen vid ett tillfälle. Vi införde också tillfällen på fritidsgympan 

innan friidrottsdagen där barnen fick chansen att prova på och träna de olika grenarna.  

 

Vi har under hösten kunnat erbjuda aktiviteter som att pyssla, färga tyg, sy och baka på våra 

kvalitetsdagar när vi är tre personal under eftermiddagen.  

 

De dagliga samlingarna sker i anslutning till mellanmålet och består av samtal och högläsning 

eller matte- och språklekar.  

 

Under första halvan av vårterminen har vi jobbat intensivt med språk och kommunikation, 

främst genom att barnen i olika gruppkonstellationer fått skapa sagor med teckningar till som 

sedan sammanförs i en gemensam sagobok.  

 

Vi har till viss del tagit del av lärarnas pedagogiska planeringar under våren, men har dock inte 

aktivt planerat upp vår verksamhet utifrån dessa då vi redan gjort våra egna pedagogiska 

planeringar innan vi tog del av deras.  

 

Läxläsningsstöd har inte genomförts.  

 

Resultatet av “Stora sommarkalaset” blev (förutom en mycket blöt fröken) att barnen har ett 

gemensamt minne som de delar med många och som stärker dem som grupp. De fick också 

ordentlig träning i att ta motgång och framgång på ett snyggt sätt, vilket går att diskutera och 

reflektera om med dessa barn idag utifrån deras upplevelser och reaktioner då. De kan minnas 

tillbaka och se att de har utvecklat detta.    

 

Genom att dela barngruppen är att vi nått barnen på rätt nivå och att de äldre har fått känna sig 



 

stora, vilket är gott för samtligas självkänsla. Arbetet har också bidragit till deras lärande och 

utveckling såväl socialt, språkligt som deras kreativitet. Det har som exempel ofta skapat 

diskussioner kring vad de har gjort på respektive håll, vilket är gynnsamt för deras 

kommunikativa förmåga och att förankra det de lärt då de ofta spontant visat sina kompisar 

vad och hur de gjort.  

 

Arbetet med temat hälsa har lett till att barnen för spontana diskussioner kring vad som är 

hälsosamt och inte, samt tagit egna initiativ på vad vi ska göra på fritidsgympan och ha med för 

övningar på vår hälsostig. Det har också stärkt samarbetet med skolan, stärkt vi-känsla, och 

bidragit till en helhet som genomsyrat verksamheten.  

 

Genom att på fritidsgympan ta in de friidrottsmoment som alla skulle ta del i kände sig barnen  

säkrare inför själva genomförandet på friidrottsdagen.   

 

Det utomhuspedagogiska arbetet har gett dem språklig- och matematisk utveckling, liksom 

kroppskontroll och motorikträning. Det gynnar också andra konstellationer i barngruppen och 

tränar deras sociala förmåga mycket.   

Resultatet av pysslandet, tygfärgandet, sy på maskin och bakandet blev att barnen fick träna på 

instruktioner, estetisk skapande, samarbete, sina motoriska färdigheter och egentid med oss 

pedagoger. 

 

Mellanmåls-samlingen bidrar till gemensamma upplevelser i den litterära världen, utmaningar 

språkligt och matematiskt som de hjälper varandra genom.  

I arbetet med att skapa en gemensam sagobok har barnen fått träna på att samarbeta, 

kommunicera med varandra, språket och att förstärka språket med hjälp av bilder. Likväl som 

att hantera dator för att skriva och spara text.  

 

Resultatet av att vi numera kan ta del av lärarnas pedagogiska planeringar har inte blivit något 

som synts i verksamheten. Detta går att utveckla så vi ger barnen ett annat sätt att lära in skolans 

kunskaper på men det får ske när det kan passa in i vår pedagogiska planering och i den mån vi 

har tid att sätta oss in deras planeringar. Det tillsammans med uteblivit läxläsningsstöd har varit 

en följd av att vi fyllt verksamheten med mycket annat som vi planerat upp för en längre period, 

samt att en i personalen har gått in i skolan för att jobba med ett filmprojekt där. Det är också 

svårt att få till en fast tid för läxläsning då vi har en mycket omväxlande verksamhet och 

schemaläggningen för personalen påverkar möjligheterna att kunna genomföra läxläsning. 

 

Fortsatt behöver vi jobba vidare utifrån vårt årshjul för att få med alla delarna av fritidshemmets 

läroplan där även arbetsplan och vissa delar av kunskapsämnen är implementerade. Detta gör 

vi genom vår grovplaneringen i samband med läsårsstarten i augusti och genom att samverka 

med skolan. Där behöver vi bli bättre på att hålla oss uppdaterade på lärarnas pedagogiska 

planeringar så vi i ännu större grad kan planera vårt arbete i verksamheten så att det gagnar 

barnens kunskapsinhämtning, under hela året, inte enbart under temaarbetet. Gällande 

läxläsningsstödet kommer det vara beroende av hur barngruppen ser ut i höst och hur det 

schemamässigt går att avsätta tid för detta. Detta bör vi se över då vi genom samtal med lärare 

och föräldrar vet att för en del av barnen skulle det göra stor skillnad. 

 

Vi har sett och vet att utomhuspedagogisk verksamhet gynnar lärandet på många plan likväl 

som fysisk aktivitet är viktigt inte endast ur hälsoperspektiv utan lika mycket för 

kunskapsinhämtningen. Därför kommer vi fortsatt att jobba ännu mer utomhuspedagogiskt och 



 

fortsätta med fritidsgympan. Vi önskar att alla barn ska uppleva de positiva effekterna som 

dessa två aktiviteter ger och på så vis också stärka deras kunskapsinhämtning direkt och 

indirekt.   

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

● Utveckla arbetet med årshjulet. 

● Regelbundet hålla oss uppdaterade kring lärarnas pedagogiska planering och aktivt 

planera upp aktiviteter som gynnar barnen inom de områden de jobbar i skolan.  

● Utveckla och utöka den utomhuspedagogiska verksamheten genom att utöka ute-

dagarna till två tillfällen i veckan där vi delar på planeringsansvaret 

● Tillsammans med barnen diskutera behovet av läxläsningsstöd och hur de själva vill 

att vi utformar det så att det fungerar för samtliga parter i verksamheten.     



 

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 verksamhetens utformning utifrån stigande 

ålder och mognad. 

 

Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila. 

 

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

 

 

 

Hur når vi målen? 

 

Vi hjälper till att vägleda i konflikt, men försöker få eleverna att själva den genom att ge dem 

verktyg att förebygga konflikter. 

 

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

mm. Framförda förslag till månadsmöten och i den dagliga verksamheten utifrån 

demokratiska principer. 

 

Ge valmöjligheter för att möta elevernas behov av såväl fysisk aktivitet som vila. 

 

Diskussioner och prova-på – aktiviteter. 

 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Barnen har framfört åsikter och förslag i den dagliga verksamheten samt deltagit i val av lekar 

och aktiviteter som genomförts. De har diskuterat och argumenterat för sina förslag och ideér 

i möten och samtal med oss personal och övriga barngruppen. Vi har genomfört 

fritidshemsmöten och inför dessa påmint om vårt verksamhetsträd där barnen kan bidra med 

ideér, förslag och tankar kring önskemål om saker och verksamhetsinnehåll. Vi har även 

startat upp barnplanerad aktivitet där barnen själva får vara med och planera, styra upp och 

genomföra en aktivitet för övriga barngruppen för att nå läroplanens mål med att vara 



 

delaktiga, utöva inflytande och därigenom ta ansvar i verksamheten. Vilket vi upplevde under 

hösten att gruppen hade tappat.  

 

Vid konfliktsituationer där barnet behövt vägledning för att komma vidare och komma fram 

till lösningar har vi funnits med för att hjälpa till på olika sätt. 

 

Detta leder till att eleverna lär sig att de kan framföra synpunkter och ser att de kan påverka. 

Vilket i längden ger att de lär sig att aktivt delta i samhället och dess demokratiska form. 

Eleverna får också träning på att uttrycka sig. De har också utvecklat sin förmåga att lösa 

dispyter och konflikter sinsemellan. 
 

Vi fortsätter med arbetet för att få barnen att svara på enkäten så att vi fångar upp gruppens 

åsikter som helhet. Vi önskade att de skulle besvara den hemma för att skapa samtal kring 

tiden på fritids men också för att inte påverkas av att en pedagog sitter med och hjälper den 

som inte kan ta sig igenom enkäten själv. 
 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 

● Få till arbetet med den barnplanerade aktiviteten så att den blir en regelbunden fast 

punkt i veckan. 

● Få barnen att besvara trivsel-och trygghetsenkäten som genomförs höst och vår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

Antal 

klagomål 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Fritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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 s.k. ”Drop in- verksamhet”. 

 

Via skolans utvecklingssamtal 

 

Vi samverkar med föräldrar genom olika kontaktvägar. Genom mejl, blogg, anslagstavlan 

och verksamhetsträdet i hallen. 

 

Fritidshemmet skall ha ett eget rum på edWise. 

 

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

genomföra dessa. 

 

Vi skall delta på alla föräldramöten i klasser, som har elever inskrivna på fritids, där mentor 

och fritidspersonal anser det nödvändigt.  

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Personalen har uppmanat vårdnadshavarna att ta del av bloggen och vi har skapat ett rum för 

fritidshemmet på EdWise. Vi ger också ut information muntligt, via mejl och sms samt att vi 



 

har postfickor i hallen för varje familj och en stor anslagstavla där vi skriver upp veckan som 

kommer med grundfrågorna vad, hur och varför som utgångspunkt.  

 

Personalen har tillsammans med vårdnadshavare och elever dagliga samtal vid hämtning och 

lämning. Skolan och fritidshemmet har haft ett gemensamt föräldramöte för hela skolan och då 

fanns möjlighet att komma in till fritids med spörsmål, vilket få visade intresse för.  

 

I december bjöds anhöriga in på drop-in-fika vid brasan till toner av julmusik och hembakade 

pepparkakor. I slutet av båda terminerna gick en trygghets och trivselenkät ut till samtliga 

vårdnadshavare per mejl. En rad olika påminnelser gick också ut, trots det är svarsfrekvensen 

otroligt låg vid båda tillfällena.   

   

Resultatet är att alla parter håller sig uppdaterade om läget. Genom ett bra bemötande mot 

vårdnadshavare får vi en nära kontakt som skapar förtroende och trygghet för alla parter. Detta 

gör att vi har en samlad bild över elevens behov och utveckling. Utifrån det kan vi jobba vidare 

utifrån varje individs behov.  Det var bra att genom det gemensamma föräldramötet kunna nå 

ut till alla föräldrar oavsett om de har sina barn inskrivna på fritidshemmet eller inte, eftersom 

vi träffar samtliga barn under skoldagen. Dock missar vi att kunna dryfta spörsmål kring endast 

fritidshemmet vilket kunde gynna oss och vårdnadshavarna om det gick att få till då, ingen 

visade intresse för att komma in till fritids efter den gemensamma delen av föräldramötet.   

 

På enkäten som gick ut i slutet av höstterminen till samtliga vårdnadshavare fick vi elva 

svaranden. Där framkommer att samtliga kan prata med oss i personalen och får ett gott 

bemötande. Majoriteten upplever dock att de inte vet om de kan eller att de inte kan påverka 

vår verksamhet. Likaså är det en svarande som inte anser sig ha så god inblick att hen kan 

avgöra om kvaliteten är bra eller dålig på fritidshemmet. Samtidigt är alla utom en överens om 

att de får tillräckligt med information om verksamheten, en hade ingen åsikt i frågan. På frågan 

om de får tillräckligt med information om barnets utveckling är det dock två som anser att de 

inte får det medan resten är nöjda. Huruvida någon har något som de vill framföra som kan 

förbättra verksamheten och barnets tid hos oss är det ingen som framför något. Samma enkät 

under vårterminen genererade nio svarande. Resultatet skiljer sig inget utöver ett önskemål om 

att få mer information kring barnets utveckling som förslag för att förbättra verksamheten.  

 

Vi behöver få fler vårdnadshavarna att svara på enkäten så att vi fångar upp gruppens åsikter 

som helhet. Vi har tydliggjort varför den är viktigt för oss och att den är ett sätt för dem att 

påverka och förbättra verksamheten. Enkäten går ut via mejl och för det som det inte fungerar 

på datorn hemma har vi gått och erbjudit att de kan få svara i samband med hämtning/lämning 

på en av våra datorer.   

 

Att det är några som inte upplever att de får tillräckligt med information kring deras barns 

utveckling är något som vi måste jobba vidare på och här har vi under våren jobbat fram en 

struktur för hur vi ska följa och dokumentera barnens utveckling som vi kommer implementera 

med start i augusti. Samt att ett av våra fortsatta förbättringsområde är att utveckla vårt arbete 

kring utvecklingssamtalen och detta kommer vi fortsätta att jobba vidare med så att 

vårdnadshavarna kan få en heltäckande bild. Vi måste också bli tydligare mot vårdnadshavarna 

att de själva kan be om samtal med oss om de så önskar. Vi har gjort ett utkast för ett 

informationshäfte inför hösten för att tydliggöra fritidshemmets verksamhet och struktur men 

hoppas också kunna öka vårdnadshavarnas engagemang och intresse för verksamheten.    

 



 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

● Öka svarsfrekvensen från vårdnadshavarna på verksamhetsenkäten. Vi lyfter fram det i 

vår informationsbroschyr som går ut till samtliga vårdnadshavare i samband med 

skolstart och påminner regelbundet om vikten av deras åsikter. 

● Förbättra information kring barnens utveckling inom fritidshemmet till vårdnadshavare. 

● Informationshäfte till vårdnadshavarna.  

● Öka engagemanget för verksamheten hos vårdnadshavarna genom att ha en stående 

punkt vid föräldrarådet om fritidshemmet samt att där ha med föräldrar med inskrivna 

barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 förtroendefullt 

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 gemensam verksamhet och gemensamt lovschema upprättas för 

verksamheten. 

 

Fritidshemmet är med i skolans undervisning vid vissa ämnen. 

 

Fritidshemmet bemannar skolbiblioteket. 

 

Fritidshemmet ska ta del av extra anpassningar och särskilt stöd. 

 

Vi ska delta vid överlämningar på våren till blivande klasslärare. 

 

Fritidspersonal är med på klasskonferenser samt deltar i utvecklingssamtal eller elevmöten 

vid behov. 

 

Samverkan med skolan genom skolfritids samt genom att vara rastvärd och bussvärd. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi har samverkat med skolan i samtliga klasser kontinuerligt genom undervisning, skolfritids 

och skolbiblioteket.  

 

Vi har samarbetat nära med skolan kring utställningen under temat hälsa, främst genom den 

planerade friluftsdagen. 

 



 

Vid genomförda  EHT-möten har vi deltagit och muntligt tagit del av olika insatser som görs 

kring vissa elever i övrigt. Vi har också tillsammans med skolpersonalen fått del av 

återgivning kring elev som vistas i båda verksamheterna. Personal har deltagit i 

klasskonferenserna för elever upp till årskurs 4. 

 

Inte heller har vi haft tiden så att vi kunnat utöka samarbetet med respektive mentor kring 

utvecklingssamtalen.   

 

Under våren har lagledaren från skolan tillsammans med rektor och lagledaren för fritids haft 

korta regelbundna träffar för att stämma av och lyfta sådana spörsmål som berör och påverkar 

de båda verksamheterna. 

 

Skolan och fritidshemmet har under våren under våren tagit del av den pedagogiska samsyn 

som ska genomsyra våra verksamheter och jobbar vidare utifrån detta. Resultatet är en 

helhetsbild kring eleverna för samtliga parter, vilket är viktigt för oss alla.  

 

Dock måste vi fortsätta att jobba med att ta del av och delta i upprättandet av åtgärdsprogram, 

extra anpassningar och särskilt stöd likväl som utvecklingssamtalen och deltagandet i 

klasskonferenser. Det stora hindret är när vi kan mötas eftersom fritidsverksamhetens tid är 

som mest intensiv när skoltiden är slut eller har lov.  

 

Våra lagledarmöten tillsammans med rektor har varit givande och bidragit till att 

verksamheten har fått bättre insyn i skolan och tvärtom samt att vi kunnat dryfta sådana saker 

som inte fungerar och då kunnat åtgärda det. Vi hoppas kunna fortsätta med detta även nästa 

läsår.  

 

Arbete med vår pedagogiska samsyn har påbörjats under våren ger oss en gemensam 

utgångspunkt i vårt arbete som gynnar barnen, oavsett vart de är och vid vilken tid under 

dagen. Detta arbete fortsätter vi med.   

 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
 

● Ta del av extraanpassningar och särskilt stöd. 

● Delta i skolans utvecklingssamtal när så önskas av vårdnadshavare, de kan också alltid  

själva be om extra samtal med oss. Be lärarna att uppmärksamma vårdnadshavarna på 

möjligheten att be om att personal från fritids är med.  

  



 

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. 

 

Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras 

möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-kultur- och fritidsliv i närmiljön. 

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. 

 

Genom att ta del av närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för 

kultur, fritids och rekreation. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Under sommaren -16 gjorde vi två utflykter där den ena gick till bad och vidare till en i 

personalen på fritids med lunchintag. Då fick barnen chansen att vidga sin omvärld genom att 

utvidga sina lokala omgivning i grannkommunen.  

Den andra utflykten gjordes till Berget och inbegrep en rejäl promenad runt Sveafallet. Vi 

studerade grytor, utsikt, djur, gamla hus och massor med myror. Dessutom fick vi på grund av 

ett mötande sällskap utmed stigen bra anledning till att diskutera hur man lämpligast klär sig 

för en sådan utflykt. Vi provade på att välja fel stig och barnen fick lära sig hur en sådan 

motgång känns när man behöver gå tillbaka en bit för att sedan gå rätt väg.  

Hela skolan deltog i höstens friluftsdag i skogen, där man gjorde samarbetsövningar och lekar 

tillsammans. Denna dag planerades i huvudsak av fritidshemmet.  

Skolan hade ett gemensamt tema”Hälsa” under hösten och fritids deltog i detta samt även i 

den avslutning som skedde i idrottshallen. Under temat skapade fritidsbarnen också övningar 

som under våren mynnade ut i en hälsostig runt elljusspåret. Detta uppmärksammades i 

lokaltidningen och av lokalbefolkningen. 

 

Under höstens lov gjordes också en utflykt till Kristinehamns kommun för att släppa loss på 

ett luftburet lekland. Detta uppskattades  

 

Fritidsbarnen har deltagit på den aktivitetsdag/idrottsdag som anordnades under påsklovet 

inne på Stora Valla. Då fick de möjlighet att testa olika aktiviteter som leddes av andra vuxna 

i från Degerfors fritidshem samt i från fotbollslaget DIF. Barnen blev engagerade och 



 

interagerade med andra barn också. Dessutom blir de bekanta med miljön på Stora Valla 

vilket kan bidra till att man vågar bli aktiv i föreningslivet som nyttjar anläggningen och det 

kan även de kan känna sig lite tryggare inför stadieövergången till Stora Valla.  

Efter skoltid och innan fritidstiden är slut har de barn som velat det fått möjlighet att delta i 

fritidsaktiviteter, i samarbete med vårdnadshavare, fritidspersonal och aktivitetsledare. 

Arbetet med att ta del av skolans pedagogiska planeringar har inte skett i någon större 

utsträckning. 

 

Att ge sig iväg utanför skolans område ger barnen ett utvidgat närområde och kunskap om 

detta som bidrar till att de känner sig hemma och trygga i detta. De har fått ta del av olika 

kulturella inslag och miljöer på ett positivt sätt och har fått med sig en upplevelse som de kan 

fästa skolans kunskaper mot. Flera pratade just om hur grytorna uppstått och när. När de 

dessutom får uppleva att det kan bli fel för att man inte följde rätt stig, men att det går att göra 

om och gå rätt, så lär de sig att hantera sådana situationer också vilket är lika viktigt det. 

Lekdagen i det luftburna leklandet gav möten med lediga kompisar men också lek med nya 

barn. För att inte tala om hur mycket motorik och rumsuppfattning de tränade. Vägen dit gav 

samtal om miljöpåverkan från fabriker (“Är all rök giftig?”), byggtider för stora verkstäder 

och hur olika långt vi uppfattar sträckor om de är nya eller bekanta för oss.  

Friluftsdagen bidrog till en större samhörighet på hela skolan, barnens omvärld har vidgats. 

Barnen har fått en ökad känsla för närområdet, vilket leder till trygghet och en känsla av att 

höra hemma här. De har också blivit medskapare i sitt närområde och fått uppleva god 

respons på detta. Vilket stärker deras plats i samhället och leder förhoppningsvis till att de 

engagerar sig i samhället och fortsätter vara medskapande i samhället vi har.  

När vi deltar i fritidshems-gemensamma dagar har blir barnen i förlängningen också mer 

självständiga i sitt val av kompisar, umgänget med kompisar och val av fritidsaktiviteter. Vi 

såg att flera blommade ut socialt av stimulansen att träffa andra barn och hitta nya kompisar 

under avspända och lättsamma aktiviteter.  

 

Det vi framledes kan jobba vidare med är att ta del av de pedagogiska planeringarna i större 

utsträckning.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

● Bli mer delaktiga i skolans pedagogiska planeringar. 

● Göra fler utflykter och aktiviteter utanför skolområdet, för det ger ett mervärde för 

barn som individer och som grupp men också för att det vidgar deras närområde, 

förankrar skolkunskaper och väcker nya viktiga frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Rektors slutord 
 

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

bedriva en inkluderande verksamhet med en tydlig och välplanerad undervisning 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. 

Detta är grunden i hela skolan – oavsett om det är förskoleklass, fritidsverksamhet eller åk. 1-

6. Genom att jobba med en gemensam samsyn är vi övertygade om att inte bara eleverna 

stärks, utan hela personalgruppen. För eleverna blir det en tydlighet och en trygghet när 

samsynen präglar kulturen på hela skolan och de vet vad och vem de möts av- samt vilket 

förhållningsätt som råder. Vår tro är även att personalen blir trygg med varandra när de vet 

vad som förväntas av arbetsgruppen samt vad som skall upprätthållas. 

Detta är ett led i ett inkluderingsarbete som i år präglat Åtorp skola till månt och mycket 

under det gångna läsåret.  

Det är med glädje vi kan se till en fritidsverksamhet som har utvecklat samarbetet med skolan, 

genom att personal från fritids nu börjat kunna ta del av vissa pedagogiska planeringar, men 

framförallt aktivt närvarat på elevhälsomöten och samtal omkring elever samt 

klasskonferenser. Detta är med stor tillförsikt vi ser fram mot en fortsatt utveckling. I 

skollagen kapitel 14 2§ står att läsa ” Fritidshemmet kompletterar utbildningen i 

förskoleklassen, grundskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som 

skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet skall stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda dem en meningsfull fritids rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 

eleven och elevens behov”. Här är Ekens fritids, Åtorp skola i framkant. Här finns en önskan 

från personalen på fritids att även ta en större del i skolans utvecklingssamtal. 

Inkluderingsarbetet har även präglats av att barnen aktivt får ta del av fritids planeringar, 

genom att själva komma med egna förslag där och även vid vissa tillfällen hållit i egna 

aktiviteter. Här har fritids lyckats med att anpassa informationen och formerna för elevernas 

inflytande väl – efter ålder och mognad.  

Fritidshemmets huvuduppdrag är just att komplettera skolan, men även samverkan med 

hemmet är viktigt. På Ekens fritids görs ett gediget arbete med tydlig struktur för samverkan 

med vårdnadshavare, men detta arbeten behöver utvecklas. Att få föräldrar delaktiga på 

enkäter och nyfikna på den dagliga verksamheten på Eken, genom att exempelvis kika in på 

bloggen är en utmaning.  



 

Vidare behöver samverkan mellan kommunens fritidshem utvecklas. Detta läsår har 

gemensamma GKU-träffar ägt rum liksom RUC- utbildning där personal från fritids samlas. 

Personalen upplever detta som enormt positivt och nu behöver det arbetet även 

implementeras. Ett bekymmer är givetvis att få tiden och strukturen till detta. 

 

  



 

12. Förbättringsåtgärder för läsåret 2016/2017 
 

Personalens och rektors förbättringsåtgärder 

 

 Utveckla metoder för fler samverkanssätt med hemmet  - med mål att få föräldrar 

delaktiga. Även högre deltagande på föräldraenkäten. 

 

 Utveckla årshjulet. 

 

 Tid mellan skola och fritids för att pedagogen som varit med i skolan hinner ställa 

om och förbereda verksamheten på fritids, även för att kunna medverka vid 

eventuella utvecklingssamtal där vårdnadshavare önskar. 

 

 Högre svarsfrekvens för eleverna på trivsel- och trygghetsenkäten, som skickas ut 

varje höst och vår, för att vi ska kunna få ytterligare ett verktyg. 

 

 Fortsatt samverkan mellan skola och fritidshemmet där fritidshemmet tar del av 

pedagogiska planeringar, extra anpassningar och åtgärdsprogram. 

 

 Tid för arbetslaget på Eken, för planering och dialog mellan medarbetarna för ännu 

tydligare applicera delar av RUC-innehållet i verksamheten. 

 

 Finna sätt för att vikarier skall vara delaktiga och känna till skolans rutiner. 

 

 Implementera vår pedagogiska samsyn. 

 


