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1 Beskrivning av verksamheten 
Svartå skola ligger ca en mil söder om Degerfors, och är en F-6 skola med ca 40 
elever varav 27 är inskrivna på Björkens fritidshem. Alla elever på fritidshem-
met är mellan 6-12 år och går tillsammans på en avdelning.  

På Björkens fritidshem sker ett samarbete med Björkdungens förskola vid öpp-
ning och stängning. 

Det är nära till lekytor och skog. Lek och samvaro utomhus sker dagligen. Det 
förekommer både planerade aktiviteter och möjlighet för barnen att välja fritt. 

Det är en fritidspedagog anställd på fritidshemmet, samt en förskollärare som 
delar sin tjänst mellan förskoleklass och fritids och en ytterligare en personal. 
Tillsammans har de 1,6 tjänst på fritidshemmet. 

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

Antal barn inskrivna på fritidshemmet 26 27 26 24 31 30 
Andelen barn med annat modersmål 
än svenska 

0 0 3 5   

Antal avdelningar 1 1 1 
Antal barn i genomsnitt per avdelning 27 25 31 
Antal årsarbetare 1.6 1,6 1,6 
Andel personal m. ped. högskoleut-
bildning (%) 

100 50 75 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

Hur vi har arbetat med de förbättringsåtgärder vi identifierade i förra kvalitetsrapporten. 

Under höstterminen hade vi gemensam planeringstid i personalgruppen, vilket 
gav oss möjlighet att organisera och utveckla verksamheten. Tyvärr försvann 
den gemensamma planeringstiden i samband med en schemaomläggning och 
ändrade arbetstider. Vi arbetar med att försöka hitta en lösning på detta pro-
blem så att vi framöver kan arbeta med verksamheten på ett mera systematiskt 
och genomtänkt sätt. 

Personalomsättningen gör att det tar tid att bli samspelta och därmed minskar 
också möjligheten att påverka förändringsarbetet.  

Fortsätta arbeta med gruppstärkande aktiviteter samt planera för fler samarbetsövningar så 
att elevernas delaktighet i det förebyggande likabehandlingsarbetet förstärks. 

Under året har vi planerat och arbetat med betydlig fler gemensamma sam-
arbetsövningar än tidigare. Två pedagoger har deltagit under aktiviteterna. Öv-
ningarna har skett i grupper av varierande storlek och sammansättning. Detta 
har stärkt elevernas gruppgemenskap och gett dem förståelse för vikten av att 
samarbeta för att kunna nå ett gemensamt mål. 

Utveckla informationsutbytet med skolan för att kunna komplettera skolans undervisning 
samt få information om elevernas stödbehov.  

Vi är medvetna om att samarbetet mellan de olika verksamheterna är av stor be-
tydelse. Pga. tidsbrist och låg grundbemanning (under höstterminen) har det va-
rit svårt att upprätthålla en tillräckligt tät kontakt mellan verksamheterna. 

Även om samarbetet med lärarna inte kunnat ske i den omfattning vi önskat har 
det ändå skett en viss förbättring i informationsutbytet. Under APT finns möj-
lighet att delge varandra pågående arbete och förmedla annan kunskap mellan 
verksamheterna. En annan förbättring är att vi numera deltar i elevhälsans mö-
ten samt vid klasskonferenser när våra elever är berörda. Detta gör att vi i per-
sonalen får en bättre helhetsbild av eleverna och deras olika behov. 

Förbättra rutinerna för vecko- och månadsmöten.  

Under året har vi lagt mycket energi på att förbättra rutinerna vid våra olika 
samlingar. Detta för att skapa så mycket trygghet som möjligt, vilket framförallt 
är viktigt för de yngre barnen. Med tanke på verksamhetens sammansättning 
med många 6-åringar, har vi lagt stor vikt vid de dagliga samlingarna. På mån-
dagar har vi haft veckomöten där vi berättar och informerar om vad som är pla-
nerat och låter eleverna komma med önskemål och idéer.  

Den största svårigheten med gemensamma möten är fortfarande att eleverna 
kommer till fritids vid olika tider.  Den optimala tidpunkten för att ge flest ele-
ver möjlighet att delta är att förlägga mötet i matsalen i samband med mellan-
målet. Då brukar även de som går hem tidigt hinna vara med. Vid våra möten 
är vi noga med att betona vikten av att diskutera och hitta lösningar så att alla 
känner sig delaktiga   
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3 Året i verksamheten  
Under verksamhetsåret har vi beviljats extrabidrag för utökade lovaktiviteter. 
Det har gjort att vi bl.a. kunnat inleda ett samarbete med andra fritidshem i 
kommunen. Under sportlovet fick vi möjlighet att besöka Ekens fritidshem i 
Åtorp och kunde därmed erbjuda barnen extra aktiviteter. Att få träffa nya 
kamrater har hjälpt våra elever att utveckla både sin sociala kompetens och lek-
kompetensen.  

Eken kom också till oss och bjöds på påsklunch och ett danspass med en duk-
tig lärare. Danspasset gav omväxling, stimulans, ny kunskap och glädje samti-
digt som vi tränade rörelse och kroppsuppfattning på ett nytt sätt.  

Vi har även deltagit i en kommungemensam aktivitetsdag i Stora Halla. 

Skolgårdens nysasfalterade basketplan har använts flitigt av alla elever under 
hela skoldagen.  

Under vintern spolades den till en skridskobana och blev en succé. Den kalla 
och snörika vintern lockade även till skidåkning. Intresset för vintersporterna 
var så stort att skolans förråd av skridskor och skidor knappt räckte till.  

Vi har fått skolans gamla griffeltavlor uppmonterade på fritidshusets yttervägg 
så nu kan vi både rita och skriva utomhus hela året. Det har gett oss fler möjlig-
heter till utomhuspedagogik. 

Vi har även haft drop-in-fika för föräldrar och syskon vid två tillfällen under 
läsåret. I december bjöd vi på hembakt och pyssel. Under fritidshemmens dag 
visade vi vårt nyinköpta material som inspirerar och lockat till roliga utomhus-
aktiviteter. Det är alltid stor uppslutning från föräldrarnas sida vilket betyder 
mycket för både barnen och vår verksamhet.  
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4 Systematiskt kvalitetsarbete 
Systematiskt kvalitetsarbete på Svartå skola F – åk 6, skola/fritidshem. 

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 till huvudman samt läggs ut på kommunens hemsida. Kvalitetsrap-
porterna 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. 

Årets kvalitetsredovisning 

• Systematisk uppföljning av arbetsplanen i slutet av varje månad. 

• Föräldramöte i oktober och juni (ingår i skolans föräldramöte) 

• Trivsel/trygghetsenkät till elever och föräldrar under höst och vår. 

• Drop-in- fika/föräldraaktivitet i december och maj. 
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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 

 

 DICIPLINÄRA ÅTGÄRDER 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 
Utvisning ur undervisningslokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kvarsittning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utredning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tillfällig omplacering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tillfällig placering vid annan skolenhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Omhändertagande av föremål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 KRÄNKANDE BEHANDLING 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal kränknings-  

anmälningar 

F P To F P To F P To 

Fritidshem 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

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

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

 

Hur når vi målen? 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund med ett 
inkluderande synsätt. 

Personalen ska vara goda förebilder. 

Vi presenterar likabehandlingsplanen för personal, elev och vårdnadshavare via föräldramöte. 

Förväntansdokument delas ut i samband med föräldramöte. 

Genom olika aktiviteter arbetar vi med att stärka gruppkänslan. 

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

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov.  

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. 
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Vid personals frånvaro stöttar den ordinarie personalen vikarien så långt som möjligt. 

Utveckla vårt arbete med bildstöd/tecken som stöd. 

Noggrann förberedelse i all vår verksamhet.  

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor. 

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empa-
tiskt förhållningssätt. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Under verksamhetsåret har vi arbetat aktivt med att förbättra samhörigheten 
och tryggheten hos eleverna. Detta har varit speciellt viktigt eftersom vi under 
hösten fick många nya förskolebarn till vår verksamhet. Våra gemensamma 
samlingar med upprop och en kortare lek gör att vi hinner se och bekräfta alla 
elever samt höra efter hur de mår. Samlingarna är också en plattform för samtal 
om likabehandling och gemensamma värderingar, att man har både ett eget och 
gemensamt ansvar för att reglerna följs och att alla måste dra sitt strå till stacken 
för att det ska bli ett trivsamt klimat på fritids. 

Satsningen på att samla eleverna har slagit väl ut och haft en positiv inverkan på 
hela barngruppen. Eleverna har lärt sig lyssna på den som har ordet och att re-
spektera varandra i både tilltal och samtal. Vi-känslan har förstärkts och barnen 
har lättare att leka med olika kamrater i skilda åldrar. De är också mer måna om 
varandra och har ökad förståelse för hur man uppför sig mot varandra och hur 
man är en god kamrat. 

Att personalen ges tid och möjlighet att planera det förebyggande likabehand-
lingsarbetet är avgörande för resultatet. Att alla anställa har samma rutiner och 
en gemensam hållning till eleverna är avgörande för att skapa stabilitet och 
trygghet.  

Låg grundbemanning gör det svårt att undvika ensamarbete för vikarier. Men vi 
försöker i möjligaste mån få erfarna vikarier som känner barnen. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

• Fortsätta och vidareutveckla vårt påbörjade arbete med gruppstärkande ak-
tiviteter så att elevernas delaktighet i det förebyggande likabehandlingsar-
betet förstärks ytterligare. 

• Att få planeringstid för att noggrant kunna organisera och förbereda verk-
samheten tillsammans. 

• Vidareutveckla arbetet med att introducera vikarierna. Att om möjligt ge 
dem mer förberedelsetid och hitta rutiner för att utbyta information och för 
vår del att hålla vikariepärmen uppdaterad. 
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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 
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 

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

Kan använda och ta del av 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. 

Delaktiga i skolans terminsplaneringar för att utveckla och vara ett kompensatoriskt stöd i 
elevernas kunskapsutveckling. Undervisande lärare delger fritidshemmen aktuella 
terminsplaneringar. 

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

Utomhuspedagogik ska stimulera till lust och lärande. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi är måna om att stärka elevernas kunskaper inom olika områden men också 
att stimulera deras kreativitet och uppfinningsrikedom. Och för att de även ska 
få utveckla och förbättra sin sociala kompetens undviker vi datorer och plattor. 

Med nya strategispel och konstruktionsmaterial har eleverna fått goda möjlig-
heter att träna sina färdigheter samt att vara både en god vinnare och en god 
förlorare.  

Vi har köpt in nytt utomhusmaterial som ska stimulera eleverna till lust och lä-
rande. Utomhusaktiviteterna är populära och lärorika. Det har varit både plane-
rade regelstyrda lekar och mer spontana såsom bandy, fotboll och kull. Ele-
verna får på så sätt möjlighet att träna grovmotorik, kroppskontroll och sam-
spel. Även vid vår gemensamma julpysseldag, med olika stationer och tvärgrup-
per, gavs tillfälle för samarbete över åldersgränserna där de äldre fick ta ansvar 
och hjälpa sina yngre kamrater. Eftersom eleverna kommer och går vid så olika 
tidpunkter har det varit svårt att ordna aktiviteter där alla kan delta samtidigt 
men vi inkluderar så många som möjligt vid fritidsgympa och skapande verk-
samhet. 
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Att eleverna vågar ta sig an nya utmaningar, att de spontant tar hjälp av 
varandra och samarbetar för att lösa olika problem, ser vi som ett positivt resul-
tat av vårt arbete. 

Ett problem är att vår arbetssituation präglas av att vi har många 6-åringar och 
minimalt med gemensam planeringstid. Detta påverkar naturligtvis kvaliteten på 
verksamheten. Resultat blir att de äldre eleverna ofta får stå tillbaka pga. det 
stora omsorgsbehovet hos de yngre. När vi har möjlighet delar vi gruppen så att 
de äldre eleverna får känna sig stora och göra något på egen hand. Tyvärr har vi 
varken haft tid eller möjlighet att samarbeta med skolans pedagogiska planering. 
För att på ett bra sätt kunna komplettera skolans undervisning behöver vi öka 
samverkan och få mer planeringstid tillsammans med lärarna. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Försöka skapa fler gemensamma aktiviteter i skog och mark för alla elever. 
• Erbjuda mer temaarbeten 
• Mer planeringstid med lärarna.  
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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. 

Utveckla rutiterna för samlingar och månadsmöten 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
I den dagliga verksamheten arbetar vi för att eleverna ska ta egna initiativ och 
komma med egna förslag. De har vid den dagliga samlingen möjlighet att be-
rätta om sina önskemål. Eftersom det naturligtvis blir olika förslag lär sig ele-
verna att se saker också ur andras perspektiv och följden blir att eleverna har 
börjat utveckla egna verktyg för social utveckling.  

Vid fritidsgympan får ofta några av barnen ansvara för uppvärmningslekarna. 
Därefter röstar vi fram en gemensam lek utifrån lämnade förslag. Denna frihet 
som eleverna har att själva bestämma sina gympa-aktiviteter, har sina ramar, vil-
ket eleverna är medvetna om.  

Kommer barnen upp för mycket i varv och inte lyssnar på våra instruktioner 
kanske vi väljer att ställa in lektionen eftersom det är en säkerhetsfråga att vara i 
en gymnastiksal med en så stor grupp.  

Även under loven får de själva komma med aktivitetsförslag vilket också leder 
till att de får en direkt koppling till hur man kan vara med och påverka.  

Detta sammantaget har gjort eleverna medvetna om ansvar och inflytande och 
att de förstår innebörden av att rösta på ett förslag och att majoritetsbeslut vin-
ner. 
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Eleverna lär sig att ta hänsyn till sina kamrater och respektera tagna beslut ge-
nom att vi ständigt betonar vikten av ansvarstagande. Vi arbetar hela tiden med 
att förbättra kvaliteten och innehållet på samlingarna och möten. Detta leder till 
att eleverna lyssnar allt bättre och har därför också lättare att ta emot informat-
ion. Ibland har språket varit ett hinder men i takt med att språket utvecklas så 
har konflikterna minskat. 

  ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Fortsätta arbetet med att skapa fler möjligheter för månadsmöten. 

Öka möjligheten för fler elevplanerade aktiviteter. 
• Uppmuntra eleverna att själva mer detaljerat planera någon aktivitet för sig 

själv eller sina kamrater.  
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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 
 

 

 

 

 

  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? 

Tydlig information om våra styrdokument och syftet med vår verksamhet. 

Vi bjuder in till verksamheten s.k. ”Drop-in-verksamhet” 

Vi samverkar med föräldrar genom olika kontaktvägar.  

Fritidshemmet informerar vårdnadshavaren i skolans gemensamma rum på edWise 

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

Vi ska delta på föräldramöten. 

Fritidspersonal är vid behov med på klasskonferenser samt deltar i utvecklingssamtal eller 
elevmöten vid behov. 

Informationsbrev till vårdnadshavarna vid terminsstart och därefter vid behov. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi försöker hela tiden bli bättre på att förklara och förtydliga syftet med vår 
verksamhet och varför vi gör det vi gör. Tillsammans med skolan har vi haft ett 
gemensamt föräldramöte där vi berättat om vår verksamhet. Information läm-
nas också vid inskolningssamtal och via informationsbrev.  

Vi lägger stor vikt vid att vara tillgängliga och våra informationsbrev finns nu 
att läsa på edWise, vilket gör att vårdnadshavarna kan hålla sig uppdaterade 
även om barnen är hemma från skolan.  Vi strävar efter att vara öppna för fa-
miljernas tankar och synpunkter och försöker i möjligaste mån tillgodose de 
särskilda behov som kan finnas. 

Antal klago-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Fritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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I höstas arbetade fritidspersonalen och rektorerna fram en förenklad kommun-
gemensam trivsel- och trygghetsenkät som delades ut till eleverna och deras 
målsmän.  

Drop-in-fikat i adventstid och på fritidshemmens dag blev välbesökta och upp-
skattade. Att hinna ha trevligt tillsammans med familjerna skapar bra förutsätt-
ningar för ett gott samarbete och stärker helhetssynen kring eleverna. Vi har 
också fått ta emot material som föräldrar skänkt till bl.a. "snicken". 

Helhetssynen kring eleverna har förbättrats då vi sedan årsskiftet fått möjlighet 
att delta i klasskonferenser som berör de elever som är inskrivna på fritids.  

Vi tycker att vi har en god relation med föräldrarna och flertalet träffar vi dagli-
gen. Överlag har kommunikationen förbättrats under verksamhetsåret. De äldre 
elevernas målsmän träffar vi inte lika ofta som de yngres. 

Vi har under året stärkt kontakterna med familjerna genom att ha gemensamma 
forum. Dessa har varit välbesökta och uppskattade. 

Syftet med att förenkla trivsel och trygghetsenkäten är att få så många som möj-
ligt delaktiga så vi kan fortsätta utveckla och förbättra verksamheten. Vi ser po-
sitivt på att ha en gemensam och likvärdig blankett i kommunen.  

Ett återkommande problem är hur vi ska kunna öka förståelsen för att det är 
barnens lovschema som ligger till grund för personalens arbetstider. Elevernas 
vistelsetider stämmer dåligt överens med inlämnade lovscheman, vilket resulte-
rar i att personalresurserna används på ett för eleverna ofördelaktigt sätt. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Vidareutveckla kontakterna med elevernas vårdnadshavare vid varje ter-

minsstart. 
• Ge information om vilka verksamhetens styrdokument är. 
• Att ytterligare förtydliga vikten av korrekta lovscheman. 
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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? 

Fritidspersonal deltar vid överlämning från förskolan. 

Fritidspersonal är vid behov med på klasskonferenser samt deltar i utvecklingssamtal eller 
elevmöten vid behov. 

Utveckla informationsutbytet med skolan. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Eftersom vi är en liten personalgrupp är vi mycket beroende av varandra, vi 
måste samarbeta och hjälpas åt. Vi får lösa många vardagliga situationer och 
problem på egen hand, vilket är tidskrävande. Tyvärr finns det ingen tid avsatt 
för regelbundna informationsutbyten med skolan men vi försöker ändå i möj-
ligaste mån att delge varandra det viktigaste.  

Vi har deltagit vid klasskonferenser och vissa elevmöten, dock inte vid överläm-
ningar från förskolan eller vid utvecklingssamtal. I samband med APT har vi 
möjlighet att i korthet informera varandra om det arbete som pågår i de olika 
verksamheterna.  

Under vårterminen har vi samarbetat med åk 3-4 och haft gemensamma plane-
rade uteaktiviteter. Det har varit värdefullt för både personal och elever att ha 
detta samarbeta. De äldre eleverna får möjlighet att hjälpa och stötta sina yngre 
kamrater. Genom att personalen hinner utbyta information sinsemellan får vi 
också en bättre helhetssyn kring eleverna.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi kommer fortsätta arbeta med målsättningen att kunna delta vid överläm-

ningar, utvecklingssamtal och elevmöten.  

• Vi på fritids måste få ännu bättre möjligheter att ta del av enskilda elevers 
åtgärdsprogram och extra anpassningar. 

• Fortsätta utveckla samarbetet mellan enheterna. Att få mer gemensam sam-
tals- och planeringstid är av stor vikt för att kunna skapa stabilitet.  
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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? 

Delaktiga i skolans terminsplaneringar för att utveckla och vara ett kompensatoriskt stöd i 
elevernas kunskapsutveckling. Undervisande lärare delger fritidshemmen aktuella terminspla-
neringar. 

Vi har gemensamma dagar tillsammans med alla fritidshem i Degerfors där vi provar på 
olika aktiviteter från föreningslivet. 

Visar eleverna närområdet så som skog, lekparker, idrottsanläggningar. 

Bjuda in föreningar till fritidshemmen. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Tack vare det ekonomiska stödet har vi kunnat samarbeta över gränserna med 
övriga fritidshem i kommunen under samtliga lov. Eleverna har fått träna sina 
sociala förmågor och träffa nya kamrater.  

Det har varit svårt att få tiden att räcka till för att kunna genomföra det vi öns-
kar. Det är angeläget att bredda och förbättra verksamheten genom att t.ex. 
bjuda in olika föreningar eller kunna erbjuda eleverna nya aktiviteter. Våra möj-
ligheter att lämna skolområdet för t.ex. skogspromenader begränsas av stort 
omsorgsbehov bland våra yngre elever i förskoleklassen. Detta blir särskilt tyd-
ligt under loven då vi har större behov av att variera verksamheten med utflyk-
ter i närområdet.  

Vi har inte getts möjlighet att delta i skolans pedagogiska planeringar men har 
ändå i möjligaste mån försökt följa upp den pågående verksamhet vi fått känne-
dom om.  

Det finns i nuläget små möjligheter till samplanering mellan skola och fritids. 
Att skapa utrymme för detta skulle gynna verksamheten.  

Med nuvarande omsorgsbehov är det svårt att variera verksamheten på ett bra 
sätt. Begränsningarna blir extra tydliga under loven då barnen är på fritids hela 
dagarna. 
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  ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Fortsätta utveckla samarbetet med andra fritidshem. 

• Använda mer av närmiljöns möjligheter till naturupplevelser. 

• Förbättra samplaneringen mellan de olika enheterna. 

• I högre utsträckning bjuda in olika föreningar och intresseorganisationer 
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11 Rektors slutord  
Björkens fritidshem ligger naturskönt med närhet till både skog och vatten. 
Detta ger goda möjligheter till alternativa aktiviteter i närområdet med fritidspe-
dagogiken som utgångspunkt. 

I Svartå är de flesta grupper åldersblandade och fritidshemmet Björken är inget 
undantag. Här finns en avdelning där samtliga barn med fritidshemsplats är pla-
cerade. Stor vikt läggs vid värdegrundsarbete och förebyggande likabehand-
lingsarbete genom gruppstärkande övningar och elevinflytande vid olika aktivi-
teter. 

Under det gångna läsåret har EHT utvecklats på så sätt att pedagoger från 
samtliga verksamheter finns representerade vid mötena och de sker veckovis. 
Detta har varit positivt då framförallt fritids har fått en ökad kunskap om varje 
enskild elev. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta.   

Kompetensutveckling och möjlighet till samverkan med andra fritidshem har 
skett vid GKU två gånger per termin.  

Ett mycket positivt inslag var de riktade extrabidragen för lovaktiviteter vilket 
gav fritidshemmen möjlighet att genomföra aktiviteter och utflykter med bar-
nen som det annars inte funnits ekonomi till. 
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12 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 
• Fortsätta och vidareutveckla det påbörjade arbetet med gruppstärkande ak-

tiviteter så att elevernas delaktighet i det förebyggande likabehandlingsar-
betet stärks. 

• Vidareutveckla arbetet med att introducera vikarier och hålla vikariepärmen 
uppdaterad. 

• Öka möjligheten för fler elevplanerade aktiviteter. 
• Vidareutveckla kontakten med vårdnadshavare så de får ta del av verksam-

hetens styrdokument samt att fritidshemmet får god information om bar-
nets vistelsetid. 

• Fortsätta utveckla samarbete/informationsutbyte skola – fritidshem. 
• Fortsätta utveckla samarbetet med andra fritidshem. 
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