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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. Biku-
pans 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. 
 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 1 sep 1 apr 1 sep 1 apr 1 sep 1 apr 

Antal barn inskrivna på fritidshemmet 97 84 101 90 106 98 
Andelen barn med annat modersmål 
än svenska 

15 18 19 22 21 25 

Antal avdelningar 3 3 3 
Antal barn i genomsnitt per avdelning 30 33 34  
Antal årsarbetare 5,0 5,15 5,3* 
Andel personal m. ped. högskoleut-
bildning (%) 

54% 67%  

* resursdel i fritidshem 0,5 ssg. inräknat. 
 

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.  Ett viktigt utvecklingsområde för kommunen är att på de uppfölj-
ningar som görs månadsvis angående närvaro på våra fritidshem skulle det vara 
önskvärt med en notering om antal inskrivna samt ett snitt för månaden på an-
tal närvarande barn på respektive avdelning. Hur många barn som äter frukost 
respektive mellanmål på varje avdelning skulle även det vara en viktig informat-
ion för verksamhetens utveckling. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrap-
port 2016-17 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

Personalens förbättringsåtgärder under läsåret 2017-18 

 Normer och värden 
Vi har utvecklat vårt tänkande kring elevers motvilja i olika aktiviteter. Vi forts-
ätter jobba förebyggande mot kränkande behandlingar. Vi har värdegrundsam-
tal kring vänskap, respekt och hänsyn. Föräldrarna har tagit del av en enkät om 
deras syn på verksamheten. 

 Kunskaper 
Vi har tagit del av skolans terminsplaneringar och till viss del anpassat vår verk-
samhet till dessa för att stimulera elevernas utveckling och lärande. 

 Elevernas ansvar och inflytande 
Vi hjälper till att vägleda i en konflikt, men försöker få eleverna att själva lösa 
det genom att ge dem verktyg att förebygga konflikter. Eleverna får vara med 
och påverka verksamheten genom demokratiska val, rösta på lekar med mera. 

 Skola och hem 
Vi har utvecklat våra kontaktytor för att kunna samarbeta och nå vårdnadsha-
vare effektivare. Bland annat så har vi introducerat möjligheten för föräldrar att 
kunna ta del av information digitalt via mail och e-post. För vårdnadshavarna 
har vi förbättrat möjligheterna att lämna in barnens scheman via en PDF som 
de kan hämta på kommunens hemsidan. Förbättrar avsevärt administrationen 
kring detta och alla lappar som försvinner på vägen mellan fritids och hemmet. 

 Övergång och samverkan 
Vi har två åldersblandade grupper på fritidshemmet för de yngre eleverna, F – 
åk 2. Personalen har mentorsbarn, vilket innebär att de har ett huvudansvar för 
kontakten med vårdnadshavare och i kontakten gentemot skolan. 

 Skola och omvärlden  
Vi har fortsatt vårt samarbete med det lokala föreningslivet samt arbetat  med 
att ge eleverna ett utökat utbud av fritidsintressen, till exempel dans.     
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3 Året i verksamheten  
 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

3.1.1 Planeringstid 
Gemensam planeringstid för personal med sysselsättning på fritidshemmen har 
genomförts varje fredag mellan kl. 10.00 -12.00 under ledning av arbetslagsle-
dare. Planeringstiden har använts för att bl.a. planera den dagliga verksamheten, 
fastställa gemensamma rutiner, genomföra arbetsplatsträffar, diskussioner kring 
värdegrund och läroplaner mm.  

3.1.2 Gemensamma aktiviteter 
På Parkskolan så bedrivs en måndag i månaden en gemensam aktivitetsdag, be-
nämnd ”Vi-dag”. Denna syftar till att ge både barn och pedagoger en känsla av 
samhörighet, gemenskap och trygghet för alla barn på fritids. Ger även en god 
grund för det viktiga relationsbyggandet pedagog och barn avdelningar emellan. 
Det är också en träning i samarbete och ansvar för de äldre barnen som får 
hjälpa och leda de yngre i vissa aktiviteter. Aktiviteterna kan vara lekar, sam-
arbetsövningar, massage, bygg-och konstruktionslek eller naturvetenskapliga ex-
periment.  

3.1.3 Samarbetsdagar 
Gemensam idrottsdag för elever på fritidshemmen Bikupan och Lergöken varje 
torsdag eftermiddag.  

3.1.4 Vardagsrutiner på fritidshemmen 
Samling med närvarokontroll varje dag vid uppstart, Genomgång av hur dagen 
ser ut och vad det finns att välja på att göra. Vid väljardag kan eleven själv välja 
mellan de erbjudna aktiviteter som finns för dagen, medan vissa dagar så har 
pedagogerna styrt vilka aktiviteter som erbjuds. Mellanmål serveras runt 
klock1n 14.00 varje dag i matsalen. Fasta inslag i verksamheten har även varit 
Veckans ramsa som fungerat som språkutvecklande arbetssätt där man tränat 
rim, ramsor och språk. Som förlaga till fritidshemmens planering av verksam-
heten har man haft terminsplaneringar från skolans årskurs 1 och 2. Då har 
man kunnat styra tema för verksamheten till komplettera det som eleverna läser 
om i skolan. 

 Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 
I samarbete med Universitetet i Karlstad har personal från Degerfors fritidshem 
medverkat i föreläsningsserien ”RUC - Fritidshemspedagogik”. Två personal 
från Parkskolan har ingått i den grupp som vid nio stycken tillfällen träffats för 
föreläsningar, diskussioner och grupparbete med syfte att byta erfarenheter och 
ta del av aktuell forskning. Det man fått sig till livs i föreläsningsserien har man 
sedan fått prova att genomföra eller applicera i sin egen verksamhet. Bl.a. så har 
tillfällena handlat om barns sociala relationer på fritidshem, värdepedagogik och 
att arbeta mot rasism i skolan. Samordnare i projektet har under läsåret varit 
Parkskolans biträdande rektor. Eftersom vi har svårt att bemanna våra tjänster 
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inom fritidshemmet fullt ut med behörig personal har RUC:s kompetensut-
veckling varit en viktig del i vårt arbete att utveckla verksamheten. Kostnaden 
för kompetensutvecklingen täcks av statliga med ”Kvalitetshöjande åtgärder i 
fritidshemmet”. Ansökan görs hos Skolverket. 

Fritidshemssatsningen har inneburit att vi på Parkskolan kunnat anställa resurs-
pedagoger till våra elever, som i sina åtgärdsprogram har beskrivet hur det 
skulle kunna öka måluppfyllelsen för dessa elever. Eftersom åtgärdsprogrammet 
omfattar även elevernas behov i fritidshemmet har det inneburit en utökning av 
tjänster med ca 1heltidstjänst i snitt under innevarande läsår. 
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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 resul-
tat. Utifrån analyserna av de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vi-
dare 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 be-
skriver hur verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. 
Månadsvis följs arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuer-
liga uppföljningen. Vid slutet av läsåret analyseras resultaten och verksamheter-
nas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. Verksamheternas kvalitetsrapporter 
redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens hemsida. Kvalitetsrappor-
terna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan. 

För att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet måste fokus ligga på mål, 
resultat, analys och förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, 
prioriterat i arbetslagens arbete. Det är därför viktigt att varje verksamhet 
skapar sina egna rutiner utifrån fastställd kvalitetsplan. 
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5 Normer och värden 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att om-
fatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 
uttryck i praktisk vardaglig handling 

 

 Disciplinära åtgärder 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utvisning ur undervisningslokal          

Kvarsittning          

Utredning          

Skriftlig varning          

Tillfällig omplacering          

Tillfällig placering vid annan sko-
lenhet 

         

Omhändertagande av föremål          

Några disciplinära åtgärder inom fritidshemmen finns inte att rapportera. 
 

 Kränkande behandling 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal kränknings-  

anmälningar 

F P To F P To F P To 

Fritidshem   4  7 7 3 2 5 

Kommentar: 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.  

Under det gångna läsåret så har fem stycken ärenden rapporterats in till likabe-
handlingsteamet där det inträffade skett under fritidshemstiden. I samtliga ären-
den så har teamet och ansvarig utredare skyndsamt utrett dessa, fört samtal med 
berörda parter och sett till att vårdnadshavare underrättats. I tre av ärendena 
har den som upplevt sig blivit kränkt varit en pojke och i de övriga två fallen 
har det varit flickor. I de två fallen bedömdes ärendet som kränkande behand-
ling. I de tre förstnämnda så gjordes en annan bedömning och det ansågs varit 
mer av konfliktartad karaktär mellan de inblandade eleverna. 
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 ENHETENS MÅL 
Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla 
skollagens krav 

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

 

Hur når vi målen? 

Vi presenterar likabehandlingsplanen för personal, elev och vårdnadshavare via föräldramöte 
där även förväntansdokumentet delas ut. 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund med ett 
inkluderande synsätt utifrån vår pedagogiska grundsyn. 

Förväntansdokunment delas ut i samband med föräldramöte 

Anmälan om kränkande behandling skrivs och följs upp i ett digitalt uppföljningsverktyg. 

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2ggr/läsår där skolans samordnare och rektor 
deltar och sammankallar. 

Vid personals frånvaro täcker den ordinarie personalen upp så långt som möjligt så inte vika-
rier behöver arbeta ensamma. 

Noggrann förberedelse i all vår verksamhet. Terminsplaneringar för varje avdelning ska fin-
nas i vikariepärmen 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor.  

Utveckla vårt arbete med bildstöd/tecken som stöd. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Fritidshemmen jobbar kontinuerligt och systematiskt med konflikthantering 
och värdegrund. Fritidshemmens personal fungerar som goda förebilder och 
viktiga vuxna för eleverna på fritidshemmen. Att vara vuxna som respekterar 
alla, använder bra språk och vågar sätta gränser. Under året så har man arbetet 
med likabehandlingsteamets ”Veckans uppdrag” och genom detta så har man 
haft värdefulla samtal och diskussioner kring hur man skall vara en bra kompis, 
hur man vill att andra skall vara mot en själv. Det sociala samspelet mellan bar-
nen på fritids är något som är viktigt att hela tiden utveckla och träna på. Men 
vi ser också framsteg i det arbete vi lägger ned i detta på fritidshemmen. Vi väg-
leder barnen i vardagssituationer och följer upp svårigheter som visar sig. Vi 
hjälper barnen med redskap om hur man kan lösa konflikter och samarbeta. Vi 
pratar regelbundet om bemötande, hur man är en bra kamrat samt om vårdat 
språk. Det är ett arbete som genomsyrar alla aktiviteter vi gör. 
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Överlämning av barn från skolan till fritis har utvecklats positivt, fritidshemmet 
tar del av information hur dagen har varit för elever vid till exempel konflikter 
under dagen, eller andra svårigheter.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
 . Vi behöver bättre verktyg och stöd från studiehandledare i arbetet med 

våra nyanlända elever vid till exempel konflikthantering och för att för-
klara rutiner. Handledning från specialpedagog hur vi med exempel 
bildstöd kan förstärka informationen 
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6 Kunskaper  
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kun-
skaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa 
ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska ut-
göra 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 mång olika uttrycksformer såsom språk, 
bild, musik, drama och dans samt utvecklat kännedom om sam-
hällets tjänster. 

Hur når vi målen: 
• Vi arbetar med frågan ”varför” i fokus. 

• Fritidshemspedagogiken ska knyta an till lärande och utveckling. 

• Terminsplaneringar delges fritidshemmen av skolans undervisande lärare, 
för att möjliggöra att fritidshemmen är ett komplement och 
kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling. 

• Fritidshemmet ska vara delaktiga i upprättandet och utformningen av extra 
anpassningar och särskilt stöd enligt rutinpärmens riktlinjer. 

• Fritidshemmens lagledare ska delta vid planering inför klass- överlämnande 
och elevkonferenser för att möjliggöra fritidspersonalens deltagande på 
dessa konferenser vid behov. 

• Utomhuspedagogik ska stimulera till lust och lärande. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Kontaktytorna och samarbetsmöjligheterna med skola har blivit något bättre 
men där finns fortfarande mer att göra. Att vi i år fått tagit del av skolans ter-
minsplaneringar är ett steg i rätt riktning. 

Det är inte så vanligt att fritidshemmets personal blir involverade i utformandet 
av elevers extra anpassningar men samarbetet har förbättrats och styrts upp till 
viss del då lagledare från fritids konsulteras vid behov.  

Vikten av en strukturerad och effektiv fritidsplanering har visat sig vara ytterst 
viktig för verksamheten. Mycket personal utan pedagogisk utbildning är inte all-
tid insatta i styrdokumenten och hur vi planerar utifrån dessa. Även stor från-
varo bland den ordinarie personalen försvårar arbetet.  Vi upplever då svårig-
heter med kontinuitet när personal är inne kort tid och det är också svårt att ta 
ansvar för att genomföra en aktivitet när man inte varit med vid planeringen. 
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Därav har planeringsansvar och genomförande av aktiviteter till stor del hamnat 
på några få i personalen som därmed dragit ett tungt lass under året.   

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
Bli bättre på att förmedla till vårdnadshavare vilka ämnen och kompetenser vi 
jobbar med. Informera och visa tydligt vad vi gör på fritids och syftet med det. 
Att vi jobbar mot en läroplan behöver synas utåt.  

Fullfölja uppgjorda planeringar, ta tag i aktiviteter som vi företar oss och ge-
nomföra dem trots att det uppstår sjukdom och andra hinder. Alla som jobbar 
på fritids behöver sätta sig in i det som planerats så att det inte faller om kolle-
gan blir sjuk.  

Vi skulle vilja utveckla Vi-dagarna utifrån ämnesinriktning. Vi behöver bli bättre 
på att ta tillvara våra pedagogers specialkompetenser. Om någon är väldigt duk-
tig på bild eller idrott så skall vi använda detta. Ha med ämnen som bild, språk, 
drama, musik, där eleverna kan välja utifrån sitt eget intresse.  

Att all ny personal, särskilt de utan pedagogisk utbildning, får en introduktion i 
fritidshemspedagogik och styrdokument. Att en mentor utses om ansvarar för 
introduktion av ny personal. 

  



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
14(24) 

 

Kvalitetsrapport Parkskolan Fritidshem 

7 Elevernas ansvar och inflytande  
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara del-
aktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. 
De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. In-
formationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter de-
ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 
frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbild-
ningen. 

 
 ENHETENS MÅL 

Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckl-
ing 
Öka elevernas möjlighet till inflytande över verksamhetens utformning 
utifrån stigande ålder och mognad. 
 
Hur når vi målen: 
Vi hjälper till att vägleda i en konflikt, men försöker få eleverna att själva lösa den genom att 
ge dem verktyg att förebygga konflikter. 

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

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi ger eleverna verktyg och stöd för att själva lösa sina konflikter. Vi lär dem att 
lyssna på varandra och reflektera över sin egen del i en konflikt och att kompro-
missa så att bägge parter skall bli nöjda i möjligaste mån. Vi tycker egenlösning 
metoden fungerat bra och fortsätter uppmana elever till egenlösning med stöd 
av pedagog.  

Värdegrundssamtal vid samlingar med barnen och veckans uppdrag. Vi verkar 
genom att föregå som goda förebilder för barnen. Att barnens önskemål i större 
utsträckning ligger som grund för planering av aktiviteter och teman som vi 
skall utföra på fritidshemmet. Men att det ligger i rimlig och adekvat nivå med 
elevens mognadsgrad.  

Elevinflytande: Väljardagar, vissa är mer styrda. De kan välja på aktiviteter ute 
eller inne. De får vara med och välja lekar och även leda leken när vi har väljar-
dagar eller i idrottssalen. De förklarar regler och leder gruppen tillsammans med 
en elev från det andra fritidshemmet. Efteråt så utvärderas detta och kompi-
sarna ger feedback på hur det fungerat. Med fokus på det som varit positivt! 
Vara med och påverka vid inköp av nytt material och leksaker till verksam-
heten. Viktigt att det blir tydligt och konkret för eleverna och att det inte går för 
lång tid från delaktighet till att de får se resultatet. 
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  ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
Vi förbereder elever med olika svårigheter på aktiviteterna som är planerade un-
der dagen. Något som vi måste fortsätta med. Vi får hela tiden nya barn med 
olika svårigheter. Även personal behöver få information och stöd i hur man be-
möter och hanterar våra olika barn på fritids. 

Diskutera mer hur man kan påverka, lyfta och prata om demokrati och demo-
kratiska processer på en adekvat nivå för barnen.  

Utvärdera aktiviteter tillsammans med barnen i större utsträckning. Fokusera på 
det som har varit positivt 

 

  



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
16(24) 

 

Kvalitetsrapport Parkskolan Fritidshem 

8 Skola och hem 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skol-
gång ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars 
utveckling och lärande 

 

  Klagomål 
 

 

 

 

Kommentar:. Några formella klagomål genom kommunens klagomålshante-
ring har inte inkommit under året. De problem och synpunkter som uppstått 
under året har vi löst på respektive avdelning. Den kontinuerliga kontakten och 
bemötandet från skolans personal gentemot vårdnadshavare och elever är 
mycket viktig. 
 

  ENHETENS MÅL 
Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlig-
het att påverka verksamheten för sina barn 

Ge vårdnadshavarna god information om kunskapsutveckling och social 
utveckling 

Hur når vi målen? 

Vi bjuder in till verksamheten så kallad  Drop-in 

Vi samverkar med föräldrar genom olika kontaktvägar 

Skapa ett rum på edWise för fritidshemmet 

Vi tar emot ideer och synpunkter med öppna sinnen och i möjligaste mån försöker vi genom-
föra dessa 

Vi ska delta på alla föräldramöten i klasser som har elever inskrivna på fritids 

Tydlig information om våra styrdokument och syftet med våra styrdokument 

Föräldraenkät ska genomföras vecka 43 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
En förändring vi gjort under året som fungerat väldigt bra är att vi haft gemen-
sam Drop-ut fika. Tidigare försök med att bjuda in föräldrar för att visa fritids-
verksamheten har varit lite av blandad respons på vissa håll så under våren ge-
nomfördes ett s.k. Drop-ut fika. Vi bjöd in vårdnadshavare till ett gemensamt 
besök där våra tre fritidshem tog emot föräldrar som fick besöka oss. Vi hade 
bakat och bjöd på fika utanför Bikupan. Det blev positivt och ledde till ett 
bättre samarbete, vi var fler vuxna som hjälptes åt med praktiska detaljer. Vi 
fick fler besökare och besökarna fick träffa alla personal som verkar kring deras 

Antal klago-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Fritidshem 1  1 0 0 0 0 0 0 
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barn under dagarna. Det har tidigare varit lätt att det blivit lite stökigt på insidan 
när vi haft drop-in fika men nu när barnen lekte på utsidan blev det inte alls så, 
ytterligare en fördel. 

Vi deltar numera endast på de föräldramöten som är för barn i åk F-3 

edWise rummet för fritidshemmens vårdnadshavare är skapat med användandet 
har inte riktigt kommit igång som vi skulle önskat.  

Att våra arbetsmobiler byttes ut mot Smartphones blev ett stort lyft i kontak-
terna med vårdnadshavare. Mycket smidigare och enklare att nå föräldrar via 
sms och framförallt mycket enklare att skriva, hantera och sända iväg sms från 
smartphone. Har fungerat mycket bra. Vi har önskat att kamerafunktionen skall 
gå att använda också för att kunna fotografera lappar och informationsbrev att 
skicka till föräldrar.  

Under året har även en kortfattad och mer lättläst broschyr tagits fram med reg-
ler och riktlinjer för vad som gäller vid sjukskrivning, föräldraledighet etc. tagits 
fram för att underlätta för föräldrar som tidigare haft svårt att hitta den inform-
ationen. Denna broschyr har även översatts till arabiska, tigrinja och dari.  

Den dagliga kontakten med föräldrar och vårdnadshavare i mötet i kapprum-
met vid lämning och hämtning är fortfarande mycket viktig. Vi upplever att 
även föräldrar tycker så. Däremot så tenderar dessa möten att tunnas ut ju äldre 
barnen blir och när de till slut börjar på Sjöboden så är de väldigt sporadisk i 
många fall. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Vi fortsätter att leta och utveckla kontakterna mot vårdnadshavare. Skillna-

der mellan avdelningarna Lergöken / Bikupan (6 – 8 år) samt Sjöboden (8 – 
12 år) 

• Kommunikationsvägar för att nå vårdnadshavare, vi fortsätter att utveckla 
de möjligheter, edWise, mail, sms med mera, som vi använder för att nå ut 
till fler. 
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9 Övergång och samverkan 
 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utveck-
las 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 försko-
lan 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 övergången mellan förskola-förskoleklass-fritidshem-skola  

Utveckla samverkansformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem 

 

Hur når vi målen? 

Personalen i fritidshem har mentorsbarn 

På lov har fritidshemmen gemensam verksamhet och gemensamt lovschema upprättas för verk-
samheten 

Schemalagda möten för lagledare i fritidshem, särskola samt F-6 tillsammans med rektor 

Fritidspersonal deltar på höstterminens klasskonferenser samt vårens överlämnandekonferen-
ser. Deltar i utvecklingssamtal 

Rastaktiviteter 

Vidareutveckla det interna samarbetet mellan fritidsavdelningarna för att ytterligare stärka 
strukturen i verksamheten. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Bikupan och Lergöken har överlämnings samtal med Sjöboden innan läsårsslut. 

Vi-dagar en gång per månad med alla fritidsbarn på skolan syftar till att skapa 
trygghet för barnen där de lär känna alla pedagoger – (relation trygghet). Även 
vinster för pedagogerna som lär känna barn från andra avdelningar och vi job-
bar mot vår vision ”att alla barn – är allas barn” på skolan. 

Mentorsbarn uppdelade på pedagogerna på fritidshemmen fungerar bra. 

Klasskonferenser under höstterminen har fritidshemspersonal deltagit vid men 
under vårens konferenser var det svårt tidsmässigt. Då fungerade det att lämna 
skriftlig information om sina mentorsbarn till klasslärarna som fick ta med sig 
detta. 

Överlämningar: Fritids var närvarande endast vid överlämnandet från förskolan 
till förskoleklassen. Det är kanske det som är ett av de viktigaste överlämnan-
dena. Svårt att få till de övriga rent tidsmässigt.  
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 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Tillsammans med skoladministrationen utveckla våra närvarorutiner för att 

få en högra tillförlitlighet i faktiskt närvarande barn. Syfte att underlätta 
schemaläggning av personal. 

• Ett förslag att ta med till nästa års arbetsplan för att få en mer delaktighet 
utifrån barnen. Fritidshemmen deltar eller lämnar information i samband 
med utvecklingssamtalen i januari/februari .Till detta utvecklingssamtal så 
förbereder sig fritidspersonal med svar från ett par enkätfrågor kring bar-
nets vistelse på fritidshemmet. Ex. hur det är att vara på fritids, hur kan det 
bli bättre etc. 
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10 Skolan och omvärlden 
 

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få un-
derlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligato-
riska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som ele-
verna 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 yr-
kesvägledning 

 

Hur når vi målen? 

Terminsplaneringar delges fritidshemmen för att möjliggöra att fritidshemmen är ett komple-
ment och ett kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling 

Bjuda in föreningar och kulturaktörer från närområdet. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Under vår gemensamma aktivitetsdag i Stora Halla på Påsklovet så hade vi sam-
arbete med Degerfors IF:s ungdomslag. Under dagen så var ett antal ungdoms-
spelare engagerade i att leda den stationen med fotboll under dagen.  

Finns alltid något att göra vid dessa dagar, utbyte med andra barn från andra fri-
tidshem i kommunen.  

Gymnastikföreningen och Bågskytteföreningen i Karlskoga var tillfrågade om 
att få visa upp sina verksamheter. Svårt med att få till på grund av att aktiviteten 
genomförs på dagtid. dagtid. Vi behöver planera detta bättre nästa år, framför-
allt vara ute i god tid. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Hitta fler lokala aktörer där man kan väcka intresse och det finns möjlighet 

att fortsätta i en verksamhet i kommunen.  
• Förbättringsområde: leta lokala aktörer, musikskolan, scoutföreningen, vad 

finns mer? 
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11 Rektors slutord  
Fritidshemmets verksamhet har under året fortsatt sin positiva utveckling. Frå-
gan ”varför” är i fokus och det finns en tanke förankrad i våra styrdokument 
vad syftet är med aktiviteten som genomförs. Eftersom många av våra tjänster 
på fritidshemmet är deltidstjänster, så har vi haft svårt att rekrytera fritidspeda-
goger eller lärare i fritidshem till verksamheten. Det gör att de som har den for-
mella utbildningen får ansvara mer för planering och utvärdering. Biträdande 
rektor på Parkskolan har haft en viktig funktion att hålla ihop verksamheten. 
Biträdande rektor har även varit samordnare för föreläsningsserien i RUC:s regi 
en kompetensutveckling som omfattat alla kommunens fritidshem. Vid våra ge-
mensamma kompetensutvecklingstillfällen, GKU, två gånger per termin, har 
fritidshemmets samtliga personal delgetts innehåll från föreläsningarna. 

Arbetet med att implementera den reviderade läroplanen har pågått under året 
och arbetet med att stimulera elevernas utveckling och lärande har funnits med 
som mål i arbetsplanen. Det har skett dels genom att ta del av skolans termins-
planeringar och arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt 
stöd. När utredningar och kartläggningar genomförs är fritidshemmet en viktig 
del för de barn som deltar i den verksamheten. Här är skolans specialpedagog 
en viktig länk så att vi ser helheten runt eleven.  I vårt arbete arbetar vi systema-
tiskt för att det som ”är bra för en är bra för alla”. Utifrån den tanken kan vi 
skapa en lärmiljö som är tillgänglig för fler elever. Ett kommande arbete i den 
riktningen är att vi, med specialpedagogiskt stöd, ska utveckla fritidshemmets 
möjlighet att använda bildstöd i sin verksamhet och att vi framförallt ska ha en 
enhetlighet vad gäller det stöd vi ger, samma bilder och samma strukturer under 
dagen. Bestämda platser när fritidshemmet äter mellanmål är lika viktigt som 
bestämda platser i matsalen vid lunchen. 

Elevrådet har varit aktivt under året. Biträdande rektor och lagledare för fritids-
hemmet ansvarar för genomförandet. Eleverna har varit en viktig del i arbetet 
dels med att upprätta vår likabehandlingsplan vid läsårets början dels att utvär-
dera hur året har varit. Den utvärderingen kommer vara en del i grunden för 
upprättandet av kommande likabehandlingsplan. Eleverna har varit delaktiga i 
trygghetsvandringen på skolan och de har tagit fram förväntningar eleverna har 
på våra rastvärdar. De förväntningarna finns uppsatta väl synliga i varje klass-
rum.  

Vi måste fortsätta att hitta bra former för information till våra föräldrar. Ju 
äldre eleverna blir desto svårare är det att nå ut med information eftersom den 
dagliga kontakten minskar med elevens stigande ålder och mognad. Det så kal-
lade ”Drop ut” fikat var en framgångsfaktor där man deltog gemensamt, alla 
personal och alla elever. Fritidshemmets uppdrag måste också tydliggöras åter-
kommande på till exempel föräldramöten. Läroplanens intention att stimulera 
elevernas lärande måste bli synbart både i ord, skrift och handling. Inför kom-
mande läsår ska fritidshemmen arbeta med en metod för att bli delaktiga i ele-
vens utvecklingssamtal. 
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Fritidshemmet ansvar för rastaktiviteterna är fortsatt en framgångsfaktor som 
är mycket uppskattad av både elever och personal. Vi utvecklar vårt arbete kon-
tinuerligt med hur våra elever i behov av särskilt stöd ska ha sina raster organi-
serade. Är man i behov av tydlig struktur under lektionstid, så har man förmod-
ligen det behovet även på raster. 

Även kommande läsår behöver vi arbeta med att stärka det systematiska kvali-
tetsarbetet på fritidshemmet. Månadsuppföljningarna blir ofta bortprioriterade 
på grund av annat planeringsarbete. Vi har en mycket positiv och bra verksam-
het, men den skulle kunna bli ännu bättre om vi följde upp, utvärderade och 
jobbade med de förbättringsområden som blir synliga. I det kvalitetsarbetet in-
går även att följa upp och utvärdera de åtgärder som elever har som extra an-
passningar eller särskilt stöd. Det är ofta i verksamheten som man uttrycker att 
det finns behov av resurs till gruppen. Det är dock svårare att se hur man an-
vänder sig av resursen för att det ska stimulera och utveckla elevens lärande. 
Systematiskt kvalitetsarbete kommer att vara prioriterat även kommande läsår. 

12 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 
 Personalens förbättringsåtgärder 

12.1.1 Normer och värden 
• Vi behöver bättre verktyg och stöd från studiehandledare i arbetet med våra 

nyanlända elever vid till exempel konflikthantering och för att klara rutiner 

• Handledning från specialpedagog hur vi, med exempel bildstöd kan för-
stärka information. 

12.1.2 Kunskaper 
• Bli bättre på att förmedla till vårdnadshavare vilka ämnen och kompetenser 

vi jobbar med. Informera och visa tydligt vad vi gör på fritids och syftet 
med det. Att vi jobbar mot en läroplan behöver synas utåt 

• Fullfölja uppgjorda planeringar, ta tag i aktiviteter som vi företar oss och ge-
nomföra dem trots att det uppstår sjukdom och andra hinder. Alla som job-
bar på fritids behöver sätta sig in i det som planerats så att det inte faller om 
kollegan blir sjuk.  

• Vi skulle vilja utveckla Vi-dagarna utifrån ämnesinriktning. Vi behöver bli 
bättre på att ta tillvara våra pedagogers specialkompetenser. Om någon är 
väldigt duktig på bild eller idrott så skall vi använda detta. Ha med ämnen 
som bild, språk, drama, musik, där eleverna kan välja utifrån sitt eget in-
tresse.  

• Att all ny personal, särskilt de utan pedagogisk utbildning, får en introdukt-
ion i fritidshemspedagogik och styrdokument. Att en mentor utses om an-
svarar för introduktion av ny personal. 
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12.1.3 Elevernas ansvar och inflytande 

• Vi förbereder elever med olika svårigheter på aktiviteterna som är planerade 
under dagen. Något som vi måste fortsätta med. Vi får hela tiden nya barn 
med olika svårigheter. Även personal behöver få information och stöd i hur 
man bemöter och hanterar våra olika barn på fritids. 

• Diskutera mer hur man kan påverka, lyfta och prata om demokrati och de-
mokratiska processer på en adekvat nivå för barnen.  

• Utvärdera aktiviteter tillsammans med barnen i större utsträckning. Foku-
sera på det som har varit positivt 

12.1.4 Skola och hem 

• Vi fortsätter att leta och utveckla kontakterna mot vårdnadshavare. Skillna-
der mellan avdelningarna (yngre – äldre)  

• Kommunikationsvägar för att nå vårdnadshavare, vi fortsätter att utveckla 
de möjligheter, edWise, mail, sms med mera, som vi använder för att nå ut 
till fler  

12.1.5 Övergång och samverkan 

• Tillsammans med skoladministration utveckla våra närvarorutiner för att få 
en högre tillförlitlighet i faktiskt närvarande barn. Syfte att underlätta sche-
maläggning av personal. 

• Ett förslag att ta med till nästa års arbetsplan för att få in delaktighet utifrån 
barnen. Fritidshemmen deltar eller lämnar information i samband med ut-
vecklingssamtalen i januari /februari Till detta utvecklingssamtal så förbere-
der sig fritidspersonal med svar från ett par enkätfrågor kring barnets vis-
telse på fritidshemmet. Ex. hur det är att vara på fritids, hur kan det bli 
bättre etc.  

12.1.6 Skolan och omvärlden 

• Hitta fler lokala aktörer där man kan väcka intresse och det finns möjlighet 
att fortsätta i en verksamhet i kommunen.  

• Förbättringsområde: leta lokala aktörer, musikskolan, scoutföreningen, vad 
finns mer? 
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 Rektors förbättringsområden 
• Terminsplaneringar delges fritidshemmet förskoleklass till åk 3. 

• Öka möjligheten till språkstödjande verksamhet, studiehandledning, inom 
fritidshemmets verksamhet. 

• Gemensam struktur för användandet av bildstöd och tecken som stöd ge-
nom ett specialpedagogiskt stöd. 

• I kartläggnings- utredningsarbete inför beslut om elevs rätt till särskilt stöd 
ska fritidshemmet omfattas.  

• Fritidshemmet ska vara delaktiga vid upprättande av åtgärdsprogram samt 
vid utvärderingen. 
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