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Utbildningens syfte 
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en 
meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 
erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare att de inspireras till nya upptäckter. I 
undervisningen ska eleverna erbjudas variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg 
och lärande. 
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1. Beskrivning av verksamheten  
 

Fritidshemmen på Parkskolan består av; Lergöken och Bikupans fritidshem för åldersgruppen 

6 – 8 år och Sjöboden är fritidshem för eleverna 9 – 12 år. Bikupans fritidshem är 

”morgonfritids” från kl. 6.15 – 7.45 och Bikupans fritidshem stänger för alla 

fritidsavdelningar och har sen eftermiddagsverksamhet från kl. 16.30 – 18.00 och vid behov 

till 18.30. Personalgruppen består av förskollärare och fritidspedagoger. 
 
 
Grundfakta Fritidshem 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

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

Antal barn inskrivna på fritidshemmet 106 98 119 107 115 102 

Andelen barn med annat modersmål än svenska 21 25 29 30 37 27 

Antal avdelningar 3 3 3 

Antal barn i genomsnitt per avdelning 34 37  36 

Antal årsarbetare 5,3 5,4* 4,8 

Andel personal m. ped. högskoleutbildning (%)  55% 61% 

 

Det som angivits i tabellen är antalet inskrivna barn på varje avdelning. Det kan på en del 

avdelningar vara stora skillnader mellan antalet inskrivna och faktiskt närvarande. Faktiskt 

närvarande rapporterade elever var den 2 september 69 elever och den 1 april 53 elever. Ett 

viktigt utvecklingsområde för kommunen är att på de uppföljningar som görs månadsvis 

angående närvaro på våra fritidshem skulle det vara önskvärt med en notering om antal 

inskrivna samt ett snitt för månaden på antal närvarande barn på respektive avdelning. Hur 

många barn som äter frukost respektive mellanmål på varje avdelning skulle även det vara en 

viktig information för verksamhetens utveckling.  
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport 2018-19 
 

 

Personalens förbättringsåtgärder under läsåret 2019-20 

 

Normer och värden 

Vi lär barnen konflikthantering genom att vara pedagogiskt stöd. Genom att de berättar hur de 

upplevt konflikten för varandra och komma på sätt att undvika att det händer igen. Lära sig 

sätta ord på sina känslor och säga i från på ett bra och tydligt sätt. Vid lösta konflikter ser vi 

ofta att de inblandade kan leka tillsammans, de har blivit hörda på och kan släppa det som 

hänt. Vi har jobbat med rättighetsbaserad skola. Där vi har pratat med eleverna om att alla har 

rätt till ett namn och vikten av att kunna vara med och påverka och utveckla verksamheten. På 

höstterminen jobbade vi med olika övningar utifrån Unicef pärmen. Vi hade ett papper från 

Unicef där eleverna t.ex. skulle skriva positiva saker om hur man är som kompis. Vi fortsätter 

jobba med hur vi bemöter varandra, vårdnadshavare och personal 

 

 

Kunskaper 

Genom olika aktiviteter anpassas verksamheten/aktiviteterna utifrån individernas förmågor, 

för att ge alla en chans att lyckas. Ex samlingar, Vi-dagar och temadagar. 

Vi är delaktiga i klasskonferenser och får information om extra anpassningar och särskilt stöd 

som eleverna har. Den positiva effekten är att vi kan arbeta utifrån elevernas behov. För att 

det ska utvecklas behöver samarbetet bli större mellan fritidshem och skola. Om fritids får 

reda på vilka elever som har särskilda anpassningar /svårigheter så kan vi på fritids träna lite 

extra på det de behöver. Har vi ett barn som t.ex. har svårt med matematik så kan man spela 

spel där matematik finns med. 

Genom spel och lek har vi främjat språket. Genom spel får vi också in det matematiska 

språket och det sociala samspelet. Vi pedagoger är tydliga och använder orden som ett 

arbetsverktyg. För att utvecklas behöver vi använda oss mer av bildstöd, läsa sagor och sjunga 

sånger. Vi utmanar eleverna genom olika situationer/aktiviteter som eleverna inte alltid väljer. 

Vi synliggör elevernas lärande genom positiv feedback, uppmuntran och förmedlar en positiv 

självbild. De barn som ej klarar att delta i hela samlingen går nu efter uppropet, de kan även 

hjälpa till under samlingen. Då berättar vi hur dagen ser ut. Sätter upp de bilder vi har för 

bildstöd, varningstriangel. De sitter alltid nära en vuxen och alla har bestämda platser i 

samling och matsal. Vi är lyhörda för vad barnen vill jobba med och de ger många olika tips 

på vad de vill göra 

 

Elevernas ansvar och inflytande 
Genom fritidsmöten kan eleverna påverka planeringen, t.ex. inköp av material och vissa 

aktiviteter. Eleverna har alltid möjlighet att påverka verksamheten genom önskemål. Eleverna 

får också vara med och forma våra egna ordningsregler. 

Som utvecklingsområde ska vi ha fritidsråd för att lyfta och diskutera frågor som vi haft uppe 

på våra fritidsmöten. Alla våra tre avdelningar har två representanter och möten hålls varje 

månad. Men på grund av Covid-19 har dessa möten inte fungerat under våren. 

 

På skolans klasskonferenser är vi delaktiga, så där kan vi lämna och få information om de 

elever som är inskrivna på fritids. 

För att skapa kontinuitet och progression behövs tätare dialoger med skola och förskoleklass. 

Vi önskar att få reda på när eleverna har ett inplanerat utvecklingssamtal för att vi vid behov 

kan delta eller överlämna/få information. 
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En dag i veckan har vi temadagar där vi blandar grupperna. Där har eleverna chans att välja 

aktiviteter och även leda lekar och berätta regler. På sportlovet så städade vi på skolgården för 

att vi ska få det fint runt omkring oss. Vi spelade bandy och tränade på regler och att 

samarbeta tillsammans. Vi var också på bio i folkets hus och i år var det en bra film för 

eleverna. Våra vi-dagar får de önska vad vi ska ha för aktiviteter och ta lite eget ansvar på de 

olika stationerna.  

 

Skola och hem 

 

Vi har påbörjat en elevenkät och skickat ut en föräldraenkät. Vi skickar ut information genom, 

sms/mail/pappersform. Vi har dessutom Drop in/drop ut två gånger per termin. Genom 

enkäterna ser vi om vi behöver tänka i andra konstellationer och göra vissa förbättringar.  

Drop in/ut är ett bra forum för elever och vårdnadshavare att ta del av verksamheten och få 

information om våra mål och riktlinjer. Eleverna är delaktiga vid förberedelserna i drop in/ut 

t.ex. genom olika skapande projekt. Under vårens omständigheter med pandemin så har vi 

inte haft någon drop-ut.  

När konflikter uppstår som vårdnadshavare behöver få information om så får de det.  

Pedagogerna bedömer när informationen behöver förmedlas. Vi pedagoger tänker på att barn 

och föräldrar går hem med en bra känsla. Det är också viktigt att vi förmedlar de positiva 

sakerna som händer kring barnet. Vi kan även tillsammans med vårdnadshavare ha 

”informationsöverlämning”  till exempel en gång i veckan när behov av tätare kontakt finns 

mellan skola och hem.  

Vi har under våren skapat Instagram konton där föräldrarna kan följa våran verksamhet och se 

vad barnen gör hos oss på fritids. 

 

 

Övergång och samverkan 
Inskolning från förskola till fritids sker vid olika tillfällen. Under vårterminen inskolas 

blivande års 3 elever på Sjöboden. I år p.g.a. Covid-19 så kommer inskolningarna från 

förskolorna se annorlunda ut.  

Vi har deltagit på klasskonferenser och E.H.T. 

Vår fredagsplaneringstid finns med på våra scheman, vilket vi anser vara toppenbra. 

Inskolning till fritids gör att barnen blir tryggare och känner sig välkomna. På   

klasskonferenser kan vi vara med och lämna information samt lyfta de elever vi har 

funderingar kring. Bra att veta vad elever behöver träna på och jobba vidare med det på 

fritids. På EHT kan vi av elevhälsan få handledning när vi har elever som behöver stöttning. 

Vi har samarbete med gymnasiet där elever kommer och är med på vissa aktiviteter t.ex. 

Fritidshemmens dag. Vi har träffat Brukskolans fritids 2 gånger under våren och grillat korv 

tillsammans. Vid våra lov så har vi mycket samarbete mellan våra tre avdelningar. Det senaste 

året har det samarbetet utökats och vi har fler planerade aktiviteter tillsammans. En dag i 

veckan har vi temaarbete mellan avdelningarna, då eleverna samarbetar och leker lekar.  

 

 

 

Skola och omvärlden 
Vi har inte bjudit in föreningar till fritids. Tanken var att vi skulle ha gemensamma aktiviteter 

med de olika fritidshemmen i kommunen under påsklovet. Men på grund av Covid-19 så blev 

det inställt. Vi besöker olika platser i kommunen där barnen får lära sig om våran miljö. 
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3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 2019-20 

Planeringstid 

Under läsåret har avdelningarna gemensam planering på fredagar. Hela planeringstiden  

(kl 10.00-12.00) har varit svår att få till med anledning av att all personal inte har kunnat delta 

på utsatt tid. Bikupan och Lergöken får ut sin planeringstid men Sjöboden får inte ut sin 

gemensamma tid då en av pedagogerna har tjänst om 50 % resurspedagog i klass. 

Planeringstiden för en heltidstjänst omfattar 6 timmar i veckan. Tjänster om mindre 

sysselsättningsgrad har planeringstid i paritet med omfattning av tjänst. 

 

Gemensamma aktiviteter 

Under läsåret har avdelningarna haft flera gemensamma VI-dagar. 

Även andra gemensamma aktiviteter som lekdagar, tema-arbete, utflykter mm 

Alla avdelningar har under läsåret erbjudit eleverna fritidsgympa en dag i veckan(åk 1-5). 

 

Samarbetsdagar 

Vi har träffat ett annat fritidshem 2 ggr under våren där vi grillat tillsammans och haft några 

aktiviteter 

 

Vardagsrutiner på fritidshemmen 

Det dagliga arbete på våra avdelningar inleds med att vi samlar ihop alla elever för att se vilka 

som är på plats. Vi går igenom hur dagen ser ut och informerar eleverna om vilka aktiviteter 

som erbjuds. Under läsåret har Bikupan och Lergöken arbetat i mindre grupper. En dag i 

veckan delas de in i tre grupper. 6-åringarna går till Lergöken och leker. De andra eleverna 

delas i 2 grupper där den ena gruppen har lekt lekar och den andra har pysslat/lekt på 

Bikupan. Grupperna byts varannan vecka. Under läsåret har avdelningarna på fritids haft Vi-

dagar 1 ggr/mån. Där vi erbjudit olika aktiviteter. Vi har haft lekar utomhus såsom 

tärningsuppdrag och slacklines m.m. 

Varje skollov har vi olika aktiviteter tillsammans där vi t.ex. går till skogen och grillar korv 

Vi hade planerat att genomföra en aktivitetsdag tillsammans med kommunens fritidshem men 

p.g.a. av pandemin så fick vi ställa in det. Under läsåret har avdelningarna haft gemensam 

planering på fredagar mellan kl 10-12. 

 

Årets föräldraenkät gav inte ett rättvist resultat med anledning av att svarsfrekvensen var låg. 

De svar som kom in var dock positiva. 

Inför vårens utvecklingssamtal har eleverna på fritidshemmen förberett 3 frågor som belyser 

verksamheten på fritidshemmen. Mentorerna och fritidshemspedagogerna samverkar före 

samtalen, så att alla elever är väl förberedda. 

Utvecklingsprojekt 

 

Under höstterminen har vi haft två gemensamma kunskapsutvecklingsdagar  (GKU), där alla 

kommunens fritidspersonal träffas, där fokus har legat på tillgänglig lärmiljö till exempel 

bildstöd. Specialpedagog från Strömtorp och Parkskolan har hållit i träffarna utifrån delar från 

”Specialpedagogik för lärande”.  

Under vårterminen har vi inte haft några GKU/SFG  träffar på grund av Corona.   

Mikael Blixt Unicef träffade all personal på Parkskolan inklusive vaktmästare i början av 

läsåret för genomgång av Unicef och barns rättigheter. Pedagogerna och eleverna genomförde 

en nollmätning för att sedan ha vid utvärderingen av arbetet längre fram.    
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Fritidshemssatsningen: 

 

Degerfors kommun tilldelades 324 875 kronor efter ansökan. Satsningen avslutas i och med 

höstterminen 2019. Statsbidraget, som användes till personalförstärkning inom 

fritidshemmen, är redovisat till Skolverket under våren 2020. 
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4. Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Systematiskt kvalitetsarbete på Parkskolan F – åk 6, skola/fritidshem samt särskolans 

verksamheter 

 

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. I arbetet med att analysera verksamheternas resultat 

har under året ledningsgruppen deltagit i en analysutbildning inom ramen för Nyanländas 

lärande. I arbetet med att stärka analysarbetet på enheterna har arbetslagen tillsammans med 

rektor, biträdande rektor eller specialpedagog analyserat kunskapsresultaten två gånger per 

termin. 

 

Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur 

verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs 

arbetsplanen upp i arbetslagen. Vid varje månadsuppföljning går arbetslagen igenom 

verksamhetens arbetsrutiner för att säkerställa att de ingår i det dagliga arbetet. 

Rektor och biträdande 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.  

 

Eleverna har varit delaktiga i skolans utvecklingsarbete genom klassråd, elevråd och matråd. 

Dessutom har representanter från elevrådet deltagit vid skyddsrond/städrond.  

 

Föräldrarna är representerade via föräldraråd där varje klass har haft representanter under året. 

Höstens träffar genomfördes kommungemensamt för f-6 medan vårens träffar ställdes in pga 

pandemin.  

 

Föräldramöten genomförs två gånger per läsår likaså utvecklingssamtal. Föräldrarna har även 

haft möjlighet att besvara Skolinspektionsenkäten som kommer vartannat år.  
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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 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utvisning ur undervisningslokal          

Kvarsittning          

Utredning          

Skriftlig varning          

Tillfällig omplacering          

Tillfällig placering vid annan 
skolenhet 

         

Omhändertagande av föremål          

 
Disciplinära åtgärder: 
 
 
 
 
Åtgärder mot kränkande behandling     

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antal åtgärder mot  
kränkande behandling 

F P To F P To F P To 

Fritidshem 3 2 5 3 2 5 3 2 5 

 
 

Kränkande behandling 
 

Likabehandlingsteamet på skolan är väl sammansatt av de olika yrkesgrupper som är 

verksamma på skolan och i teamet ingår bland annat både fritidspedagog och förskollärare. 

Dessa är båda verksamma under den tid som fritidshemmets verksamhet är aktiv.  

 

I samband med systematiska månadsuppföljningarna har LBT skickat ut sammanställning 

över ärenden i DF Respons. Sammanställningen har gåtts igenom på LBT och har sedan 

mailats till lagledare i verksamheterna för vidare analys och för att urskilja mönster.  

 

LBT har förberett och presenterat två fiktiva fall inför APT i slutet på ht 2019. Dessa fall var 

övningsexempel för att konkret kunna se om LBT’s lathund för ärendegången vid misstänkt 

kränkning var ett bra dokument.  Ett fall handlade om fysisk och verbal kränkning medan det 

andra fallet handlade om trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna. Vissa justeringar 

gjordes i lathunden, men pedagogerna tyckte att den överlag var ett bra hjälpmedel.  
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På APT under vt 2020 har LBT hållit i diskussion gällande Vad är en kränkning? Vilket 

ansvar har skola? Detta utifrån Skolverket. Vi tittar också på olika exempel/bedömningar från 

Draft-IT (vår juridiska expertis). Det finns önskemål från pedagoger att fortsätta lyfta och 

tydliggöra syftet med att upprätta anmälningar. Vi behöver också jobba vidare med att 

utveckla samarbetet mellan pedagoger, elevhälsa och likabehandlingsteam så att det blir 

tydligt. Pedagoger ser en risk gällande relationen med elever och vårdhandshavare i samband 

med kräkningsutredningar. Under året har representanter från LBT, på förekommen 

anledning, varit inne och jobbat med likabehandlingsfrågor under kortare, mer intensiva 

perioder i vissa klasser. Detta arbete har varit positivt. Elevhälsan har varit iblandade i 

komplicerade fall både vad gäller utredningar, åtgärder och kontakt med vårdnadshavare.  

 

Åtgärder och insatser som använts i arbetet med anmälda ärenden är:  

 Samtal med inblandade elever, mentor, likabehandlingsteam eller rektor. Antal samtal 

har varierat beroende på ärende. Till en del av dessa samtal har även vårdhandshavare 

kallats och deltagit.  

 EHT har blivit inkopplade i många ärenden. 

 SIP- möten, kontakt med BUV eller skolpsykolog, extra anpassningar, särskilt stöd 

eller utökning av vuxenstöd runt eleven under skoldagen. 

 

 

 
 
ENHETENS MÅL 

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

- Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättningar inte ska möte 
hinder i vår verksamhet. 

 
Hur når vi målen: 
 

- Likabehandlingsteamet utarbetar en handlingsplan hur vi arbetar vid konfliktlösningar. 

Handlingsplanen med konkreta arbetssätt ska förankras hos arbetslagen och eleverna. 

 

- Utveckla kommunikationsformer vid konflikthantering med elever och 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 

 

- Samverkan vid konflikter som kan påverka elevernas fortsatta dag. (fritids-skola, 

skola-fritids) 

 

- Vi arbetar för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas val och 

utveckling. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS  

 

Likabehandlingsteamet (LBT) under ledning av specialpedagog påbörjar arbetet med att ta 

fram handlingsplan för konflikthantering. Detta arbete blev inte färdigställt utan behöver 

fortgå läsåret 2020/2021.  
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Under vårterminen har LBT läst och diskuterat Bo Heljkovs ”introduktion till lågaffektivt 

bemötande”.  

På klassråd i början av läsåret, fick elever ställa frågor om LBT och deras arbete. Frågarna 

sammanställdes sedan i elevråd och representant för LBT utarbetade en Powerpoint som 

därefter presenterades för klasserna av LBT. Pedagogerna önskar att detta blir en rutin – att 

varje hösttermin presentera teamet och dess arbete. Vid presentationen användes bildstöd och 

studiehandledare för att öka tillgängligheten till och förståelse för skolans 

likabehandlingsarbete. 

Det finns flera exempel på gynnsamt arbete med förändrade roller och förväntningar på 

elever. Detta efter strukturerat och ihållande arbete från pedagoger i samverkan med 

elevhälsa. Ofta har arbetet startat med att elever lyfts på vår ”öppna EHT” för 

nulägesbeskrivning och planering och utvärdering av insatser/åtgärder.  

Unicef – rättighetsbaserad skola 

 
Planerade åtgärder och utvärdering av dessa:  
 

Åtgärder: 

 

 Kunskap om barnkonventionen. Alla på skolan får kunskap om principerna i 

barnkonventionen och förstår hur dessa relaterar till skolans miljö och sina egna roller. 

(Artikel 42 i barnkonventionen) 

 

 Ökat elevinflytande. Varje elev ges regelbundna möjligheter att delta i skolans 

utveckling och uttrycka sin mening och höras i frågor som rör henne/honom. 

Beslutsfattare ges möjlighet att beakta barnens åsikter och ge återkoppling kring 

beslut. (Artikel 12) 

 

 Engagemang för sina och andra barns rättigheter. Eleverna ges regelbundna tillfällen i 

samtliga ämnen att lära sig mer om sina och alla andra barns rättigheter i världen och 

bli aktiva utövare av dessa, både i relation till sig själva, varandra och i solidaritet med 

andra. Eleverna uppmuntras att agera både lokalt och globalt. (Artikel 4, 2, 12) 

 

 Implementering: Barnkonventionens principer praktiseras i verksamheten. 

Barnkonventionen genomsyrar skolans visioner, värderingar och mål. Skolledning 

arbetar med en tydlig förankring av barnkonventionen i alla led. Principerna i 

konventionen praktiseras i de vardagliga kontakterna mellan lärare och elever och 

används som referenspunkt i utarbetande av regler och förhållningssätt. (Artikel 4) 
 
 

Arbetet under läsåret har till mångt och mycket sammanfallit med vårt främjande arbete med 

värdegrund. Pärmar med material har presenterats på APT och ytterligare pärmar har köpts in 

för att göra materialet mer lättillgängligt. En gemensamma övning har gjorts och sedan följts 

upp på elevråd. Dessutom har klasser valt egna övningar, exempelvis på elevens val åk 3-6, 

och arbetet avslutades med en utställning i idrottshallen för samtliga elever på skolan. Tanken 

på ett RBS-föräldramöte blev aldrig verklighet pga Covid-19.  

Arbetet med RBS skola startade upp med en nollmätning samt en föreläsning för samtliga 

pedagoger med Mikael Blixt från Unicef. Under elevernas första skolveckor genomförde även 

de en nollmätning i sina klasser. För att underlätta för våra yngre klasser använde man sig av 

fadderklasser från åk 4-6 vid genomförandet. Under höstterminens kommungemensamma 
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LBT diskuterades RBS och skolorna utifrån nuläget i arbetet och representanter lämnade tips 

och ideer till varandra.  
 

Mikael Blixt deltog också i höstterminens första föräldraråd (kommungemensamt för f-6).  
 

Arbetet har följts upp i arbetslag samt individuellt i medarbetarsamtal. Tid har också avsatts 

på APT i början av vårterminen för att titta på material och gemensamma övningar i 

personalgruppen.  

 

I juni gjordes RBS-enkäten igen för att kunna jämföras med nollmätningen. Återigen var 

faddrar behjälpliga för de yngre eleverna.  

I den framgår att både pedagoger och elever ökat sina kunskaper om mänskliga rättigheter.  

Elevenkäten och RBS-enkäten genomfördes väldigt nära i tid. Att ha liknande frågeställningar 

i olika utvärderingsverktyg och därmed få olika data för samma områden försvårar analysen 

av dem.  

 

Har du hört talas om barnkonventionen? 

Nollmätning, aug 2019    juni 2020 

50% (4-6)     91% (4-6) 

27,3% (F-3)     70,3% (F-3) 

50,7% av elever i 4-6 anger att de skulle kunna säga fyra rättigheter jämfört med 13,8% i 

aug.  

Pedagogerna har blivit tryggare med vad skollagen säger om barns mänskliga rättigheter. 

Nollmätning, aug 2019    juni 2020 

76,9%    100% 

Pedagoger jobbar också i större utsträckning med att förmedla kunskap om barns 

rättigheter i undervisningen. 

Nollmätning, aug 2019    juni 2020 

76,9%     95,2% 

Både elever 4-6 och pedagoger beskriver att det finns lättlästa versioner av handlingsplaner 

som är skrivna så att elever förstår dem.  
 

De yngre eleverna, F-3, uppger att vuxna i större utsträckning än tidigare pratar om att alla 

elever får vara som de vill. Enkäten visar också på en ökning när det gäller att de blir 

tillfrågade vad de tycker. 74,8% av eleverna menar att barnen är snälla mot dem. 73,9%, en 

nedgång från nollmätningen (82,7%) känner sig trygga överallt på skolan.  

Hos de äldre eleverna, 4-6, har tryggheten ökat från 78,5% till 80,6%. Eleverna anger också 

en ökning gällande deras upplevelse av att vuxna reagerar när något blir dåligt behandlad. 

86,6%, även det en högre siffra än i nollmätningen, vet vem de kan vända sig till om något 

känns fel/om de blir dåligt behandlade. 37,3% av eleverna på mellanstadiet menar att alla 

elever får vara som de vill utan att bli retade (jämfört med 30,8% vid nollmätningen). 

Junimätningen visar på negativa siffror gällande om de behandlas rättvist av vuxna, om de har 

möjlighet att komma med förslag om hur skolan ska blir bättre. 49,2%, jämfört med 40,3%, 

tycker att vissa elever får prata mer än andra i klassrummet.  
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Jämställdhet 

 
Planerade åtgärder och utvärdering av dessa:  

Åtgärder 

 Vi arbetar med värdegrundsfrågor på studiedagar, APT och konferenser. Vi arbetar för att 

motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas val och utveckling genom att 

reflektera över förhållningssätt, rådande normer och undervisning.  

 

 Jämställdhet ska vara del av det dagliga arbetet genom att: 

 Lärarna använder medvetet metoder för att fördela ordet rättvist mellan flickor och 

pojkar i klassrummet.  

 Eleverna tilltalas med sitt namn (inte som ”tjejer” eller ”killar”). 

 Eleverna får bekräftelse som individer 

 I undervisningssituationer där eleverna ska samarbeta i par, grupper eller lag 

bestämmer läraren grupper/placering i förväg med variation så att flickor och 

pojkar får möjlighet att samarbeta med varandra.  

 Skolans rådsverksamheter består av en blandning av flickor och pojkar.  

 Alla elever får tillgång till och får prova på en variation av aktiviteter under 

rasterna och på fritids.  

 Vi använder oss av modellen ”lära om, lära genom och lära för” och ser 

jämställdhet både som ett kunskapsområde och ett förhållningssätt.  

 

Gemensamt för de förebyggande åtgärderna elevinflytande och jämställdhet är att båda 

områdena arbetats med systematiskt och kommunövergripande vid kontinuerliga träffar under 

ledning av förstelärare. Bl a har man tittat på kunskapsresultat utifrån kön samt tittat på 

läromedel utifrån könsroller, man har också pratat om förväntningar kopplat till kön.  

 

Internationalisering/det mångkulturella klassrummet har under året arbetat fram en 

handlingsplan med teman och undervisningsmetoder för bl a ökad jämställdhet. 

Arbetet initierades med att dåvarande utvecklingsledare och förvaltningschef kallade 

förstelärare och rektorer till uppstartsträff gällande strategiskt jämställdhetsarbete. Därefter 

diskuterade grundskolans ledningsgrupp (GUL) vad det systematiska jämställdhetsarbetet 

innebar för oss på ledningsnivå (när ska det bedrivas? Vilket innehåll? Hur ska det bedrivas?). 

Vi beslutade att lyfta jämställdhetsfrågor på APT. Under ht 2019 har vi på Parkskolan bland 

annat lyft delar ur handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning samt delarna om 

jämställdhet i likabehandlingsplanen. 

Parkskolan har i diskussioner i alla verksamheter landat i att jämställdhet inte bara handlar om 

normer och värden utan även om kunskaper, elevdelaktighet och skola och omvärlden. En 

kompetensutvecklingsdag för pedagogerna i skolan behandlade också Jämställdhet som 

begrepp, som VÅRT ansvar som ska genomsyra verksamheten, jämställdhet i LB-plan och 
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SYV-plan, jämställdhet som ett kunskapsområde och förhållningssätt genom Skolverkets 

modell lära om, lära genom lära för. Ett förhållningssätt som givetvis även gäller för 

fritidshemmets verksamhet och som har diskuterats på fritidshemmens planeringstid.  

Precis som med elevdelaktigheten har jämställdhetsarbetet följts upp på individnivå i 

medarbetarsamtal.  

I skolans LBT har vi tittat på ”Jämställdhet och maskulinitet” ett material från SKL. Inläsning 

och diskussion på fritidshemmen har påbörjats i slutet av läsåret, ett arbete som fortsätter 

under nästa läsår. När förstelärarna i kommunen tillsammans med samordnare i juni 

sammanstrålade för en analys av arbetet på alla enheter, utkristalliserades två huvudspår att 

arbeta vidare med: 

 Arbeta med och mot skojretande i skolan. 

 Arbeta för att skapa en pluggkultur i skolan. 

 

Detta ska sedan utmynna i konkret arbete på respektive enhet med start ht 2020. Dessa 

punkter stämmer väl överens med LBT’s nulägesanalys efter att vi läst SKLs rapport 

”Maskulinitet och jämställd skola” för ökad trygghet och bättre studieresultat 

En ide kom också om att ha en kväll där vi bjuder in alla pappor för någon slags föreläsning 

om ”den viktiga pappan”. Vi pratade också om att vi kan göra ett samarbete med 

Idrottsföreningarna när det gäller skojretandet.  

 

Från pedagogernas kvalitetsarbete i fritidshemmet: 

 

Vi analyserar och ser att eleverna utvecklas genom att lära sig konflikthantering. 

Sätta ord på sina känslor och säga ifrån på ett bra sätt. Vid lösta konflikter ser vi ofta att de 

inblandade kan leka tillsammans, de har blivit hörda på och kan släppa det som hänt. Vi 

arbetar dagligen på avdelningarna med konflikthantering, vi hjälper och stöttar eleven i olika 

situationer. Vi strävar för ett harmoniskt och tryggt klimat i gruppen, och pratar ofta om hur 

man är en bra kompis. Vi ser att om vi pedagoger ger eleven ett bra bemötande så ger det 

ringar på vattnet och de bemöter andra på liknande sätt. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

Vi fortsätter att jobba med konflikthantering hur vi bemöter varandra, elever, vårdnadshavare 

och personal.  

 

En pedagog är anmäld till Repulseutbildning under höstterminen. Det blir ett viktigt 

pedagogiskt hjälpmedel för att kunna ha som stöd när problem/konflikter uppstår. Det blir 

även ett stöd i arbetet med konflikthantering mellan elever med annat modersmål än svenska, 

för att kunna hjälpa och lösa det som inträffat.  
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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. Utformade, nyfikenhet 
och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.  
 

 
 

ENHETENS MÅL 
 

- Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 
- 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 utvecklat kännedom om samhällets tjänster. 
 
Hur når vi målen: 
 

- I kartläggningar/utredningar inför beslut om elevs rätt till särskilt stöd ska 

fritidshemmet omfattas. Fritidshemmet ska även vara delaktiga vid upprättandet av 

åtgärdsprogram. 

 

- Fritidshemmens lagledare ska delta i planeringen inför klass- överlämnande och 

elevkonferenser för att möjliggöra fritidspersonalens deltagande på dessa 

konferenser vid behov. 

 

- Tydliggöra fritidshemmets läroplan fjärde del ”Undervisningen i fritidshemmet 

ska stimulera utveckling och lärande. Genom att utgå från elevens behov, intressen 

och erfarenheter…” 

 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Genom spel och lek har vi främjat språket. Vi ser att det främjar språket genom våra samtal 

med barnen och vi ser att barnen väljer samma spel flera gånger. När pedagogerna sätter ord 

på saker och barnen upprepar orden genom att vi spelar samma spel många gånger.  

Vi pedagoger är tydliga och använder orden som ett arbetsverktyg. För att utvecklas behöver 

vi använda oss mer av bildstöd, läsa sagor och sjunga sånger. 

Vi utmanar eleverna genom olika situationer/aktiviteter som eleverna inte alltid väljer. Vi 

synliggör elevernas lärande genom positiv feedback, uppmuntran och förmedlar en positiv 

självbild.  

Genom olika aktiviteter anpassas verksamheten/aktiviteterna utifrån elevernas förmågor, för 

att ge alla en chans att lyckas t.ex. samlingar, VI -dagar och tema dagar. Vi är delaktiga i 

klasskonferenser och får information om vilka särskilda anpassningar eleverna har. Vid behov 

deltar fritidshemmen vid t.ex. ” öppna EHT” för att nå en samsyn runt eleven 
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ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

Vi vill bli bättre på att ta del av skolans terminsplaneringar för att vi ska kunna planera vår 

verksamhet utifrån fritidshemmets uppdrag att vara det kompensatoriska och kompletterande 

stödet till eleverna. 

 

Viktigt att vi tar del av elevernas extra anpassningar och eventuella särskilda stöd i en dialog 

med pedagogerna. 

 

Fritidshemmet måste tydliggöra sitt kompletterande och kompensatoriska uppdrag.  
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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. 

 

Hur når vi målen: 

 

- Säkerställa elevernas inflytande i arbetet med ”Rättighetsbaserad skola” (Lgr 11 

”eleverna ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, 

arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar 

i verksamheten”.) 
 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Vi ser att de märker att deras önskan är viktig och att deras åsikt är viktig. Eleverna är med 

och väljer var vi ska gå på utflykt och vad vi ska baka på våra drop-ut och drop in. Deras 

engagemang blir större när de får vara med och påverka. Det märker vi genom att se barnens 

glädje i aktiviteterna de varit med och beslutat om.  

På idrotten ser vi hur glada och förväntansfulla de är den dagen de tillsammans med en 

kompis får välja och leda idrotten.  Vi ser att eleverna växer av ansvar. Det ser vi på det sättet 

att de försöker lite extra och tar mer ansvar den dagen som de får bestämma. De kommer till 

oss och är förväntansfulla inför dagen.  Eleverna har också möjlighet att få önska leka över 

avdelningarna samt att äta mellanmål tillsammans med en kompis från en annan avdelning.  

Eleverna får vara med och forma fritidshemmens egna ordningsregler. Genom fritidsmöten 

kan eleverna påverka planeringen t.ex. inköp av material och vissa aktiviteter. Vi ser att de är 

positivare till det vi gör genom att de får vara med och påverka det vi gör tillsammans. 

Under hösten startade vi med fritidsmöte där man på avdelningen satte sig ner och pratade om 

saker som rör verksamheten. Det har under våren varit svårare att få till p.g.a. pandemin. 

Till vårens utvecklingssamtal förberedde eleverna tillsammans med pedagogerna på 

fritidshemmet, tre frågor att ta med som underlag. Eleverna som har fritidshem kunde då 

tillsammans med vårdnadshavare och mentorerna i klassen ta upp frågor runt elevens 

fritidshemsvistelse. Fritidspedagog kan också vid behov delta vid utvecklingssamtalet 

tillsammans med ansvarig mentor. 
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ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Vi behöver bli tydligare för eleverna med att påminna dem om vikten med möjligheten att 

kunna påverka och ha inflytande i verksamheten. På våra fritidsmöten behöver vi tala om 

vilka områden de kan vara med och påverka. När vi sen gjort något som de önskat ska vi 

tydliggöra för dem att vi gjort det som de önskat. 

 

Vi ska se till att fritidsmötena/fritidsråd blir schemalagda så att arbetet fortlöper kontinuerligt. 

För att utveckla vårt samarbete med förskoleklassen vill vi ta del av deras planeringar för att 

öka förutsättningar att kompensera och komplettera elevernas utveckling och eventuella 

behov av repetition.  
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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 

 
 
 
 
 

Klagomål 
 

ENHETENS MÅL 
 

- Skapa förutsättningar för alla vårdnadshavare att känna delaktighet och möjlighet 
att påverka verksamheten för sina barn. 

- Ge vårdnadshavarna god information om kunskapsutveckling och social 
utveckling 

 
Hur når vi målen: 
 

- Föra samtal med eleven om dennes vistelse på fritidshemmet. Eleven tar med sig 

underlaget till vårterminens utvecklingssamtal. 

- Utveckla formerna för genomförandet av föräldraenkäten (ska genomföras i slutet av 

höstterminen). 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi behöver bli bättre på att tala om för föräldrarna om hur viktigt det är att det kommer in nytt 

schema när det andra tar slut. Vi har fått positivt gehör från föräldrar om Instagram, 

veckobrev och att de får information som är lättillgänglig. När vårdnadshavare lämnar/hämtar 

eleverna så har vi genom samtal fått positiv feedback om Instagram. Vi kan också se genom 

våra inlägg att vårdnadshavare är aktiva och gillar det vi lägger ut. De gillar att de får 

information lättillgängligt via typ sms och mail. Under våren har vi haft ett drop-in där vi bjöd 

in till fika. Det är ett bra forum för elever och vårdnadshavare att ta el av verksamheten och få 

information om våra mål och riktlinjer. Vi har lagt ut infoblad synligt på våra bord eller på 

väggen. Under tiden som vårdnadshavare är här med sitt barn så finns vi pedagoger i närheten 

om de har frågor till oss. Vi kommer fortsätta vara delaktiga på föräldramöte i de årskurser 

som vi har elever i. 

Med vårdnadshavarnas enkät såg vi att vi behövde nå ut med information på flera olika sätt. 

Vi ger nu ut information på mail, sms och via Instagram.  

Via Instagram kan föräldrarna också få en inblick i vår verksamhet och vad vi gör här på 

dagarna. Vi synliggör lärandet för barn, pedagoger och föräldrar. Föräldrarna känner sig mer 

delaktiga när de får en större inblick i fritidsverksamheten 

Antal 
klagomål 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 Ht Vt To Ht Vt To Ht Vt To 

Fritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Till vårens utvecklingssamtal förberedde eleverna tillsammans med pedagogerna på 

fritidshemmet, tre frågor att ta med som underlag. Eleverna som har fritidshem kunde då 

tillsammans med vårdnadshavare och mentorerna i klassen ta upp frågor runt elevens 

fritidshemsvistelse. Fritidspedagog kan också vid behov delta vid utvecklingssamtalet 

tillsammans med ansvarig mentor. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Informera mer tydligt så att vårdnadshavare lättare kan se info. Vid nästa tillfälle för drop 

in/drop ut så kan vi skicka ut information tidigare så att vi får högre delaktighet. 
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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 
varsamhet. 
 

 
 

ENHETENS MÅL 

- Stärka övergång mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola 
- Utveckla samverkansformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem 

 
Hur når vi målen: 
 

- Planeringstid ska tydligt framgå i personalens schema. 

 

- Lagledare ska vara delaktiga vid klass- överlämnande och elevkonferenser. 

 

 
 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Samverkan och övergång har fungerat bra mellan avdelningarna. På grund  av rådande 

omständigheter så är det lite lägre närvaro på elever. Det har lett till att övergången har blivit 

lite svårare att planera, så att alla elever har fått sin ”överskolning”.  

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med Vi-dagar, temadagar och fritidsgympan. Det har gett 

positiva framsteg hos eleverna så det arbetet fortlöper som vanligt.  Vi upplever att vi skulle 

vilja ha mer samarbete vid daglig överlämning av förskoleklass/skola. Ex vid sjukdom, 

speciella händelser under dagen och utvecklingssamtal. 

Vi har under våren inskolat blivande åk 3 elever till Sjöboden 1 ggr/vecka med några elever. 

Vi har deltagit på klasskonferanser åk F-5 där vi lämnat och fått information om de elever 

som är inskriva på fritids. Pedagogernas planeringstid på fredagar är schemalagd.  

Det fungerar bra att Lergöken hämtar elever i åk F-1 enligt schema medan de andra eleverna 

går till sina respektive fritidshem. 

 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Vi behöver bli bättre på att förmedla vilka elever som kommer på inskolning så att den 

mottagande avdelningen har koll på vilka som kommer.   

 

Vi behöver kommunicera med pedagogerna i skolan hur överlämning mellan skola och 

fritidshem ska ske för att undvika informationsmissar mellan verksamheterna, morgonfritids / 

skola och skola / eftermiddagsfritids.  
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10.  Skola 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: 

 

 

- Bjuda in föreningar och kulturaktörer från närområdet till exempel kulturskola och 

scouter. Skapa möjlighet för eleverna att anmäla sig till fortsatt utövning på fritiden. 

- Samarbete med närliggande verksamheter, företag och organisationer. 

- Vi arbetar för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas val och 

utveckling.  

UTVÄRDERING OCH ANALYS  

Vi har haft ett dåligt samarbete med föreningar och olika verksamheter. Vi tror att barnen 

skulle få upp ögonen mer på olika föreningar om de kom ut till oss och informerade om olika 

aktiviteter som de kan göra på fritiden. Vi vet att många vårdnadshavare är engagerade i 

föreningslivet. Många av eleverna pratar om vad de gör på fritiden och vi ser hur mycket 

föreningslivet är till glädje för eleverna 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Vi behöver ta kontakt med olika föreningar och bjuda in dom till oss för att de ska kunna 

väcka elevernas intresse.  

Vi kan ta mer kontakt med vårdnadshavare och be dom komma och informera om deras 

förening/intresse 
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11.  Rektors slutord 
 

Under tidigare läsår har grundskola- och grundsärskolans pedagoger deltagit i Skolverkets 

satsning ”Specialpedagogik för lärande”. Skolornas specialpedagoger har varit handledare. 

För fritidshemmens pedagoger har specialpedagogerna vid två tillfällen per termin deltagit 

och genomfört vid pedagogernas GKU, ”gemensam kompetensutveckling”, delar av 

kompetensutvecklingen. Ett sätt i arbetet med vår tillgänglighetsanpassning av skolan som 

helhet. Vi ska ha samma struktur och till exempel samma typ av bildstöd oavsett var elever 

befinner sig i undervisningssituationen i skolans klassrum eller inom fritidshemmets 

verksamhet.  Terminsplaneringar ska delges fritidshemmen för att möjliggöra för 

verksamheten att vara ett kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling. 

Fritidshemmen ska även vara delaktiga vid utredningar och kartläggningar inför elevers behov 

av särskilt stöd. Det arbetet påbörjades under föregående läsår och har varit ett 

utvecklingsområde under innevarande läsår, men behöver ytterligare utvecklas för att bli en 

naturlig del i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd till eleverna.  

 

Ett önskemål från fritidshemmen är att gemensam planeringstid ska förläggas med tre timmar 

under fredagar. Vi har inom verksamheten flera delade tjänster samt tjänster som omfattar 50 

%. Vi har som ambition att sex timmars planeringstid ska gälla för en pedagogtjänst på heltid 

inom fritidshem och förskoleklass. Önskemålet är svårt att förena med den tid vi behöver ha 

när eleverna är i verksamheten.  Vi måste fortsätta att vara tydliga var planeringstiden ligger  i 

schemat både vad gäller pedagogernas  enskild planering och när gemensam planeringstid 

finns. Vi måste även bli tydligare med vem som ansvarar för planeringen och hur den ska 

delges personal som inte har varit med när planeringen upprättas. 

 

Samtliga verksamheter på Parkskolan är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete och i 

skolans likabehandlingsteam finns fritidshemmen representerade. Arbetet med 

”Rättighetsbaserad  skola” startade upp med en nollmätning samt en föreläsning för samtliga 

pedagoger med Mikael blixt från UNICEF.  Under elevernas första skolveckor genomfördes 

en nollmätning i sina klassen. För att underlätta för eleverna att genomföra enkäten hjälpte 

elever ut åk 5, fadderklass, förskoleklassens elever vid genomförandet av nollmätningen. Vid 

vårterminens slut genomfördes en ny mätning. Resultaten på dessa mätningar finns 

redovisade under kapitlet ”Normer och värden” och visar på en betydande ökning av 

förståelse och kunskap om innehållet i Barnkonventionen. Mycket av arbetet har sammanfallit 

med vårt främjande arbete och visar sig bland annat i vårt arbete i elevrådet, där eleverna 

genom sina ”uppdrag” har förankrat elevdelaktighet i klassråd för att gå vidare till elevråd. Att 

skapa förståelse för varandras olikheter och att tillgänglikhetsanpassa lärmiljön är också 

viktiga inslag för att vi ska kunna möta eleverna utefter sin individuella förmågor och 

förutsättningar. Samarbetet med UNICEF har överlag bidragit till ökad elevdelaktighet på 

enheten och stärkt Barnkonventionen på skolan och bidragit till en samsyn och genomsyrar 

alla verksamheter på enheten. 

 

 

Elevrådet har varit aktivt under året. Biträdande rektor och lagledare för fritidshemmet 

ansvarar för genomförandet. Eleverna har varit en viktig del i arbetet dels med att upprätta vår 

likabehandlingsplan vid läsårets början dels att utvärdera hur året har varit. Den utvärderingen 

kommer att vara grunden för upprättandet av kommande likabehandlingsplan. Eleverna har 

varit delaktiga i trygghetsvandringen. Förväntningar på våra rastvärdar finns framtagna av 

elevrådet sedan tidigare och finns uppsatta väl synlig i alla klassrum. 
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Fritidshemmet ansvarar för rastaktiviteterna och är fortsatt en framgångsfaktor, som är 

mycket uppskattad av elever, personal och vårdnadshavare. Elever från Möckelngymnasiet 

gör en del av sin praktik här på Parkskolan och genomför och kompletterar vår egen 

verksamhet. Det är mycket positivt och har medför att det under lunchrasten finns många 

vuxna på skolgården. Vi utvecklar vårt arbete kontinuerligt med hur våra elever i behov av 

särskilt stöd ska ha sina raster organiserade. Är man i behov av tydlig struktur under 

lektionstid, så är förmodligen inte behovet mindre på raster och i fritidshemmets verksamhet. 

 

Arbetet med att implementera den reviderade läroplanen har under året fortsatt med de mål 

som enheten fastställt i sin arbetsplan för läsåret 2019-20. Arbetet med läroplan och de 

uppsatta målen i verksamhetens arbetsplan måste tydliggöras och förankras i verksamheten. 

Kopplingen till läroplanen har blivit tydligare under läsåret. Arbetsplanen har följts upp 

månadsvis och verksamheten följdes upp inför vårterminens start vilket resulterade i 

fritidshemmets halvårsrapport. Det systematiska kvalitetsarbetet med arbetsplanen som grund 

samt verksamhetens arbetsrutiner ger stabilitet i verksamheten. Vi ser också vikten av att hålla 

i och hålla ut, förändringsarbete tar tid och det måste få ta tid. Därför behöver det 

systematiska kvalitetsarbetet även kommande läsår vara prioriterat liksom befästandet av 

läroplan för fritidshemmet.  
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12. Förbättringsåtgärder för läsåret 2020/21 
 

Personalens förbättringsområden 
 
Normer och värden 
 

Vi fortsätter att jobba med konflikthantering hur vi bemöter varandra, elever, vårdnadshavare 

och personal.  

 

En pedagog är anmäld till Repulseutbildning under höstterminen. Det blir ett viktigt 

pedagogiskt hjälpmedel för att kunna ha som stöd när problem/konflikter uppstår. Det blir 

även ett stöd i arbetet med konflikthantering mellan elever med annat modersmål än svenska, 

för att kunna hjälpa och lösa det som inträffat.  

 
 

Kunskaper 

 

Vi vill bli bättre på att ta del av skolans terminsplaneringar för att vi ska kunna planera vår 

verksamhet utifrån fritidshemmets uppdrag att vara det kompensatoriska och kompletterande 

stödet till eleverna. 

 

Viktigt att vi tar del av elevernas extra anpassningar och eventuella särskilda stöd i en dialog 

med pedagogerna. 

 

Fritidshemmet måste tydliggöra sitt kompletterande och kompensatoriska uppdrag.  

 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

 

Vi behöver bli tydligare för eleverna med att påminna dem om vikten med möjligheten att 

kunna påverka och ha inflytande i verksamheten. På våra fritidsmöten behöver vi tala om 

vilka områden de kan vara med och påverka. När vi sen gjort något som de önskat ska vi 

tydliggöra för dem att vi gjort det som de önskat. 

 

Vi ska se till att fritidsmötena/fritidsråd blir schemalagda så att arbetet fortlöper kontinuerligt. 

För att utveckla vårt samarbete med förskoleklassen vill vi ta del av deras planeringar för att 

öka förutsättningar att kompensera och komplettera elevernas utveckling och eventuella 

behov av repetition.  

 
 

Skola och hem 

 

Informera mer tydligt så att vårdnadshavare lättare kan se info. Vid nästa tillfälle för drop 

in/drop ut så kan vi skicka ut information tidigare så att vi får högre delaktighet. 

 

 

Övergång och samverkan 

 

Vi behöver bli bättre på att förmedla vilka elever som kommer på inskolning så att den 

mottagande avdelningen har koll på vilka som kommer.  
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Vi behöver kommunicera med pedagogerna i skolan hur överlämning mellan skola och 

fritidshem ska ske för att undvika informationsmissar mellan verksamheterna, morgonfritids / 

skola och skola / eftermiddagsfritids.  

  

 

Skola och omvärlden 

 

Vi behöver ta kontakt med olika föreningar och bjuda in dom till oss för att de ska kunna 

väcka elevernas intresse.  

Vi kan ta mer kontakt med vårdnadshavare och be dom komma och informera om deras 

förening/intresse 

 

 

 

Rektors förbättringsområden 
 

Kvalitetsrapporten är en summering av ”göranden” och analyser av läsåret 2019/2020 samt 

framskrivna förbättringsområden. Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs bäst av de som är nära 

verksamheten. Nya mål bör vara tydligt förankrade för att skapa förutsättningar för ett 

medvetet förbättringsarbete som skapar engagemang och delaktighet. Då ingen från 

skolledningen kommer vara kvar nästa läsår har vi därför valt att utelämna rektors 

förbättringsområden så att nyrekryterad rektor själv kan välja dessa.  

 


