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AKB, MH, 2018-10-08 

Arbetsplan Fritidshem 

 
Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i 

arbetsplanen för läsåret 2018-19 

 

 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 genom 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. 

 

Dessa områden är utvalda utifrån 2017-18 års kvalitetsrapport och kommer tillsammans med verksamhetens utvalda 

utvecklingsområden utveckla verksamheten till högre måluppfyllelse. 

 

 

 

Verksamhetens framtagna förbättringsområden 

Normer och värden  

 

Vi behöver bättre verktyg och stöd från studiehandledare i arbetet med våra nyanlända elever vid till exempel 

konflikthantering och för att förklara rutiner 

Handledning från specialpedagog hur vi, med till exempel bildstöd, kan förstärka information. 
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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 genomföra 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 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 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. 

 

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 demokratiska processer på en adekvat nivå för 

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

 

Skola och hem 

 

Vi fortsätter att leta och utveckla kontakterna mot vårdnadshavare. Skillnader 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. 

 

Övergång och samverkan 

 

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? 

 

 

 

 

Skola 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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Arbetsplan 2018/2019 

 
Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering 

Normer och Värden 

 

Skolans plan mot 

kränkande behandling 

ska utvecklas till att 

uppfylla skollagens 

krav 

 

Öka medvetenheten 

om att elever med 

funktionsnedsättningar 

inte ska möta hinder i 

vår verksamhet. 

 

 

 

 

- Vi presenterar likabehandlingsplanen för 

personal, elev och vårdnadshavare. 

- All personal följer likabehandlingsplanen och 

arbetar aktivt med skolans värdegrund utifrån ett 

perspektiv för ökad tillgänglighet. 

- Förväntansdokument 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 2 

ggr/läsår där skolans samordnare och rektor 

deltar. Rektor sammankallar. 

- Vid personals frånvaro täcker den ordinarie 

personalen upp så långt som möjligt, så inte 

vikarier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

- Noggrann förberedelse i all vår verksamhet. 

Terminsplaneringar ska finnas i vikariepärmen. 

- Utveckla vårt arbete med bildstöd, som bör vara 

gemensamt för hela skolan och tecken som stöd. 

- Organiserade rastaktiviteter. 

- Före APT behandlas likabehandlingsfrågor, 

enligt fastställd dagordning. 

 

 

 

 

- Frågor inför utvecklingssamtalen som analyseras 

efter samtalen är genomförda. 

- Tillämpa planen genom att föra 

värdegrundssamtal om respekt, hänsyn och 

vänskap, med eleverna, där eleverna visar att de 

kan medverka och bidra till samtalet. 

- Enkät till föräldrar, elever och pedagoger 

- Analysera antal anmälningar samt karaktären på 

ärenden i samband med månadsuppföljningen. 

- Alla elever och personal arbetar efter samma 

värderingar och regler och utvärderar efter 

behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uppföljning slutet av ht 2018 samt utvärderas i 

samband med läsårsutvärderingen 
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Kunskaper 

 

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 

har utvecklat 

kännedom om 

samhällets tjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vi arbetar med frågan ”varför” i fokus. 

 

- Fritidshemspedagogiken ska knyta an till 

lärande och utveckling. 

 

- Terminsplaneringar, åk 1-3, delges 

fritidshemmen av skolans undervisande 

lärare, för att möjliggöra att fritidshemmen är 

ett komplement och kompensatoriskt stöd i 

elevernas kunskapsutveckling. 

 

- Fritidshemmen ska vara delaktiga i 

kartläggningar/utredningar inför beslut om 

elevs rätt till särskilt stöd sam vara delaktiga 

vid utformandet av extra anpassningar och 

särskilt stöd. 

 

- Fritidshemmens lagledare ska delta  i 

planeringen inför klass- överlämnande- och 

elevkonferenser för att möjliggöra 

fritidspersonalens deltagande på dessa 

konferenser vid behov. 

 

- Utomhuspedagogik ska stimulera till lust och 

lärande, genom att erbjuda tematiskt arbete i 

olika former  

 

- Öka möjligheten till språkstödjande 

arbetssätt. 

 

 

 

- Månadsvis uppföljning i arbetslaget 

- Analys i samband med upprättande av 

kvalitetsrapport i slutet av läsåret. 
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Elevernas ansvar och 

inflytande 
 

Ge eleverna god 

information om 

kunskapsutveckling och 

social utveckling 

 

Öka elevernas möjlighet 

till inflytande över 

verksamhetens 

utformning utifrån 

stigande ålder och 

mognad. 

 

 

 

 

 

- Genom att vägleda i en konflikt, men försöker få 

eleverna att själva lösa den genom att ge dem 

verktyg att förebygga konflikter. 

- Eleverna får vara med och påverka verksamheten 

genom demokratiska val, rösta på lekar mm. 

- Tillsammans med eleverna utvärdera 

verksamheten som underlag för kommande 

planering genom att skapa en idélåda. 

 

 

 

 

 

 

- Genom daglig och nära kontakt med eleven 

- Elevreflektioner inför utvecklingssamtal 

- Utarbeta två till tre frågor som eleven tar med sig 

till utvecklingssamtalet 

Skola och hem 

 

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. 

 

 

 

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

- Vi samverkar med föräldrar genom olika 

kontaktvägar. 

- Skapa ett rum på EdWise för fritidshemmet. 

- Vi ska delta på föräldramöten i klasser, som har 

elever inskrivna på fritids vid behov. 
- Tydlig information om våra styrdokument och 

syftet med vår verksamhet på vårdnadshavarens 

modersmål. 
- Vid behov eller önskemål delta vid elevens 

utvecklingssamtal. 
- Veckoplanering ska finnas synlig som elever och 

föräldrar kan ta del av. 
- Föräldraenkät ska genomföras vecka 43. 

 

 

 

- Genom daglig och nära kontakt med 

vårdnadshavare 

- Enkät en gång per läsår 

- Välbesökta ”Drop-ut” 
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Övergång och 

samverkan 

 

Stärka övergång 

mellan förskola, 

förskoleklass, 

fritidshem och skola 

 

Utveckla 

samverkansformer 

mellan förskoleklass, 

skola och fritidshem 

 

 

 

 

 

- På lov har fritidshemmen gemensam verksamhet 

och gemensamt lovschema upprättas för 

verksamheten. 

 

- Schemalagda möten för lagledare i fritidshem, 

särskola samt F-6 tillsammans med rektor 

 

- Fritidspersonal deltar på höstterminens 

klasskonferenser samt vårens 

överlämnandekonferenser vid behov.  Deltar i 

utvecklingssamtal eller elevmöten vid behov. 

 

- Fritidshemmen är representerat vid 

överlämnandet från förskola till förskoleklass. 

 

- Vidareutveckla det interna samarbetet mellan 

fritidsavdelningarna för att ytterligare stärka 

strukturen i verksamheten.   

 

- Utveckla ett arbetssätt för eleverna att ta med sig 

information om fritidshemmet till vårens 

utvecklingssamtal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regelbunden uppfölning, samtal med berörd 

personal inom skola och fritidshem 

- Överlämnande utvärderas i slutet av läsåret och 

överlämnandeplanerna revideras. 
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Skolan och om-

världen 

Samverka med skolan 

i implementeringen av 

planen för studie- och 

yrkesvägledning. 

 

 

 

 

- Terminsplaneringar delges fritidshemmen för att 

möjliggöra att fritidshemmen är ett komplement 

och kompensatoriskt stöd i elevernas 

kunskapsutveckling. 

 

- Bjuda in föreningar och kulturaktörer från 

närområdet till exempel musikskola och scouter. 

Skapa möjlighet för eleverna att anmäla sig till 

fortsatt utövning på fritiden. 

 

- Samarbete med närliggande verksamheter, 

företag och organisationer. 

 

 

- Resultatet utvärderas i slutet av vt 2019 samt i 

samband med månadsvisa uppföljningar. 

 

 

 


