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Målsättning för fritidshemmet Backa Skola, läsåret 2013- 2014. 

 

 

De styrdokument som gäller för verksamheten på fritidshemmen är skollagen, läroplanen (LGR 11), 

allmänna råd för fritidshem. 

 

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogiskt verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en 

meningsfull fritid och stöd i utvecklingen och lärandet. Fritidshemmet skall ge barn den omsorg som 

krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Elev kan erhålla 

plats av speciella skäl, i samråd med rektor och elevhälsan. 

 

Alla elever skall känna sig trygga på fritidshemmet och visa omtanke om varandra. Barnen skall lära sig ta 

ansvar för sin miljö, såväl den inre som yttre miljön (Lgr 11, sidan 9). Eleverna ska få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständighet som tillsammans med 

andra. Skolan skall därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap. 

 

Personalen på fritidshemmet är bland annat fritidspedagog, lärare med inriktning mot fritidshem, 

barnskötare, förskollärare, lärare samt elevassistent. 

 

Intervju har vi med alla eleverna en gång/termin, höstterminen före v.46 och vårterminen före v.16. Detta 

för att ge eleverna möjlighet att berätta om hur de trivs på fritidshemmet och deras tankar och idéer om 

verksamheten på fritidshemmet. De nya eleverna har utvecklingssamtal med tillsammans med föräldrar 

och pedagog. Övriga elever erbjuds utvecklingssamtal vid behov. 

 

Verksamheten bygger på att barns utveckling och lärande sker hela tiden. Det är viktigt att ta till vara 

barns nyfikenhet och lust till lärande. 

 

Fritidshemmet erbjuder planerad verksamhet varje dag, men även stort utrymme för lek och spontana 

aktiviteter (Lgr 11, sidan 15). 

 

Varje dag har vi samling med upprop. I samlingen tar vi upp saker som är aktuella för barnen samt 

presenterar dagens aktiviteter. Det finns möjlighet för eleverna att berätta och lyssna på varandra. 

 

Målet för hela verksamheter är att eleverna skall lära sig vara toleranta mot varandra, ges möjlighet att 

träna olika färdigheter och att personalen arbetar aktivt för att lära barnen ett demokratiskt tankesätt och 

bryta invanda könsmönster. 

 

Verksamheten utvärderas regelbundet. 
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