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På fritidshemmet finns 52 elever inskrivna i åldern 6-12 år  

Personal är 2,8 pedagoger (fördelat på 7 personal) samt en resurs 10 tim./vecka. 

Verkstad Mål: Att elevernas lust att skapa stimuleras och tas till vara och att deras färg och formkänsla 

utvecklas (Lgr 11, sidan 10). 

Aktiviteter: Pröva olika tekniker inom färg och form, pröva datorn och ipad med dess olika möjligheter, 

göra olika experiment mm. 

 

Värdegrund Mål: Stärka eleverna som individer för att känna att de duger som de är och att kunna säga 

nej till det som känns fel. Att få eleverna att tänka på sitt beteende mot andra elever och vuxna, samt att 

bry sig om varandra. Öka den sociala kompetensen (Lgr 11, sidan 12). 

Aktiviteter: Olika övningar för att stärka självförtroendet, ta ställning, samarbetsövningar.  

 

Gymnastik Mål: Att stärka eleverna fysikiskt och motoriskt, eleverna skall kunna ta och ge information 

om olika aktiviteter och regler. Eleverna skall få kännedom om olika former av idrott. Eleverna har 

inflytande över gymnastikpassen genom att planera och leda gymnastiken varannan vecka med hjälp av en 

pedagog. Övriga tillfällen planerar pedagog, detta för gymnastiken skall bli varierad (Lgr 11, sidan 52). 

Aktiviteter: Att eleverna får pröva olika idrott, dans, lekar och pröva redskap. Vi leker lekar och gör 

olika uppvärmningslekar. Samarbetsövningar har vi regelbundet i gymnastiken och även avslappning. 

 

Uteaktivitet Mål: Eleverna är ute i naturen, rör sig, stärker iakttagelseförmågan, lär sig uppleva naturen, 

njuta och finna ro. Lär känna sin närmiljö (Lgr 11, sidan 52). 

Aktiviteter: Utforska närmiljön. Plocka material från naturen för att leka med, eller att använda i 

verkstaden. Leka och vistas i naturen. Möjlighet att lära olika arter av växter, djur, spår m.m. 

 

Fritidsklubb Mål: Att de äldre eleverna på fritidshemmet lär sig laga enklare mellanmål, som ett led i 

”utskolningen”.  Eleverna träffas tillsammans med en pedagog. 

Aktiviteter: Laga mellanmål, spelar spel samt umgås, samt planera och genomföra aktiviteter på 

fritidshemmet. 

 

Fri lek Mål: I den fria leken träna sig hantera relationer till andra, bearbeta sina upplevelser stärka 

elevernas inflytande. 

Aktiviteter. Förutom de planerade aktiviteterna, finns stora möjligheter till fri lek. Eleverna har möjlighet 

att bestämma aktivitet, enskilt eller i grupp (Lgr 11, sidan 8).  

 

Var 6:e vecka har vi lekvecka, på önskemål från eleverna. Denna vecka har vi fri lek hela veckan. Alla 

måste delta i samling och mellanmål för övrigt fri lek.  

Vi har fritidsråd var 6:e vecka. Då ger eleverna önskemål om aktiviteter, samtal om vad som är aktuellt 

för eleverna, innehållet i mellanmålet samt eventuella inköp till verksamheten 
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Övrigt 

Som ett led i att träna ansvarstagande är två till tre elever varje vecka mellanmålsvärdar. Eleverna hjälper 

till att plocka fram mat och det som behövs av porslin och bestick. De hjälper även till att plocka undan 

och efter måltiden Vid frukosten hjälper alla till att plocka undan (Lgr 11, sidan 15).  

 

Vi har familjekväll varje höst, då träffas elever föräldrar och personal för att umgås och samlas i någon 

aktivitet. 

 

Fritidshemmets Dag firas i maj på alla fritidshem i Sverige, för att eleverna från olika fritidshem träffas 

och visa något av verksamheten på fritidshemment. 

 

Familjefika vid advent. 

Inför höstterminens start träffas de nya eleverna och deras föräldrar i maj månad. De får då information 

om verksamheten på fritids och möjlighet att träffa varandra och personalen. 

 

Vi utvärderar verksamheten regelbundet. 

 

 
 


