
Mellegården fritidshems verksamhets- och arbetsplan 2016/2017. 
 
Mellegårdens fritidsverksamhet bygger på skollagen, LGR 11 och 
kommentarmaterialet till läroplanens fjärde del. 
Övergripande syfte skollagen 14 kap. 2 §. 
Läroplanens fjärde del som beskriver syftet och det centrala innehållet 
 
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid. 
 
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att 
lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. 
Den ska dessutom utgå från en helhetssyn på elevernas behov, intressen och initiativ.  
 
Det centrala innehållet anger vilket innehåll som ska behandlas i undervisningen över 
tid och är indelat i kunskapsområden: 
 

• språk och kommunikation 
• skapande och estetiska uttrycksformer 
• natur och samhälle 
• lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 

 
Förutsättningar för fritidshemmet: 
 
Gruppstorlek: 
 
C:a 50 barn från årskurs F – 6. Barnen kommer i två olika omgångar beroende på 
veckodag och schema. Första gruppen kommer 12.30, andra 14.15. Några av barnen 
åker hem med skolskjutsarna 14.20, resten hämtas av föräldrar. 
 
Personal: 6 personer som delar på c:a 200 %, upplagt så att det alltid finns minst 2 
personer på plats (utom vid öppning och stängning). 
 
Inne och utemiljö: 
 
Förskoleklassen använder fritidslokalerna  på förmiddagarna fram till 12.30 då fritids 
börjar. Fritids har de flesta dagar även tillgång till ett klassrum.   
Fritids har efter 14.20 tillgång till  gympasalen. 
 
Skolgården är relativt stor med grusad fotbollsplan, asfalterad bandy- och basketplan, 
en sandlåda och en kompisgunga, en lekställning med rutschbana och en gungbräda. 
Eleverna har även tillgång till en mindre skogsdunge utanför skolgården, i vuxet 
sällskap. 
 



Öppettider: 
 
Morgonfritids från 6.30-8.00.  Frukost serveras i matsalen från 7.30. Fritids öppnar 
sedan 12.30.  Kvällsöppet till 18.30. 
 
   
Fritidshemmets uppdrag innebär bl a att: 
 
Verksamheten ska formas av sådant som elevernas engagemang, leken som resurs, ett 
tematiskt arbete, fokus på normer och värdegrund och ett upplevelsebaserat lärande. 
 
Fritidshemmet ska vara en plats för både lek och vila, lugn och stimulans, utifrån 
varje barns behov. 
 
 Vår uppgift är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och vara ett stöd  i deras 
utveckling till starka och självständiga tänkande individer. 
 
 Ett helhetsperspektiv på barns utveckling bygger på insikten att olika delar av barns 
utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra. Till exempel kan en elevs 
självkänsla stärkas om hen känner trygghet i gruppen. Självkänslan påverkar i sin tur 
elevens förmåga att lära. Det sociala arbetet är en av dom viktigaste delarna i 
fritidshemmets uppdrag. 
 
 
Normer och värden. 
 
”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling.” 
Lgr 11. 
 
 All personal arbetar efter en gemensam värdegrund. 
 
Alla elever ska vara trygga på fritids och med de vuxna som arbetar där. Vi vuxna har 
god insyn i elevernas lek och hjälper till med t ex konfliktlösning när det behövs. Vi 
försöker även ge eleverna egna verktyg att lösa konflikter med. 

 
Alla ska våga och kunna uttrycka sina egna känslor och åsikter och känna att de blir 
lyssnade på och tagna på allvar. De ska kunna börja förstå vad demokrati innebär. I 
våra samlingar och diskussioner får alla en chans att vara med och tränar sin förmåga 
att uttrycka sig. Eleverna får lära sig att lyssna på varann och att vänta på sin tur. 

 
Eleverna ska respektera och ta hänsyn till alla levande varelser. Känna empati. 
Se skillnad på rätt och fel. Kunna reflektera över sitt eget handlande. I   
gruppaktiviteter och i den fria leken tränas den sociala förmågan. 



I diskussioner, t ex med en bok som utgångspunkt, arbetar vi med värderingsfrågor. 
 
 
Lek och skapande arbete. 
 
Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna 
mellan eleverna och mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet. 
Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. 
 
Eleverna ska kunna lära sig saker på andra sätt än i skolan, t ex genom praktiska 
övningar och i leken. 
 
Elevernas önskemål om sysselsättning tillgodoses i möjligaste mån, de erbjuds att 
prova på många olika skapande verksamheter. De får prova på olika tekniker och 
material. De flesta av våra aktiviteter är frivilliga. Vi erbjuder en ny aktivitet varannan 
vecka. 
 
Den fria leken får stor plats, då den är en mycket viktig del i elevernas utveckling. 
Där tränas deras förmåga till inlevelse och empati och fantasin utvecklas. 
 
Vi ser till att alla elever som vill, har någon att leka med. 
 
  
Elever i behov av särskilt stöd. 
 
Gruppstorlek, lokaler och personaltäthet måste anpassas efter elevernas behov. 
Fritidshemmet är till för alla elever! 
 
Vi arbetar aktivt med åtgärder för de elever som har särskilda behov. 
Vi erbjuder valbara aktiviteter som passar alla elever och har struktur på 
verksamheten med återkommande aktiviteter varje vecka. 
Vi vuxna hjälper och stödjer så att alla elever kan känna sig delaktiga. 
 
 
Hälsa och miljö. 
 
Personalen på fritids arbetar med miljötänkande och en hälsosam livsstil som 
utgångspunkt. 
 
Alla elever på fritids leker utomhus en stund varje dag. 
Det serveras alltid frukt och vi undviker söta mellanmål. 
Vi uppmuntrar eleverna till att ha bra fritidsaktiviteter som innebär fysisk aktivitet. 
Vi återvinner allt papper. 
Vi har minst två fritidsgympa-pass i veckan. 
 



 
Jämställdhet och genusperspektiv. 
 
Ett effektivt jämställdhetsarbete börjar med dom vuxna. Vuxnas sätt att bemöta 
flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dom bidrar till att 
forma flickors och pojkars uppfattning av vad som är kvinnligt och manligt. Det är 
därför viktigt att personalen kritiskt granskar sitt eget förhållningssätt! 
 
Eleverna ska välja aktiviteter och lekar utifrån intresse och inte grundat på 
könsrollstänkande. 
Vi vuxna erbjuder eleverna alternativ på ett medvetet sätt och hjälper dem att komma   
igång med ”ovana” aktiviteter 
Flickor och pojkar bemöts på samma sätt och har lika stort inflytande över 
verksamheten. 
Personalen är observanta på slentrianmässiga uttalanden om ”tjej- och killgrejer” och 
tar upp diskussioner med eleverna vid varje tillfälle. 
 
 
Elevers delaktighet, ansvar och inflytande. 
 
Eleverna ska känna att deras tankar och åsikter är viktiga och räknas och de ska också 
kunna se konkreta resultat av dessa. 
Eleverna är med och bestämmer vid t ex inköp av material, val av teman för längre 
projekt osv. 
Eleverna ska förstå att inflytande också innebär ansvar. 
Fritidshemmets egna trivselregler ska i första hand utformas av eleverna. 
Eleverna får själva planera och genomföra vissa delar av verksamheten, alltefter ålder 
och förmåga. 
 
 
Samarbete mellan fritidshem och hem. 
 
Det är viktigt med ett bra samarbete, vi har ju samma mål!  
Personal från fritids är med på ett förberedande föräldramöte på våren för blivande 
förskoleklasselever. 
Personalen ska kunna ha en öppen dialog med alla föräldrar, föräldrarna ska alltid 
känna sig välkomna att kontakta någon av oss via telefon eller mail. 
Föräldrarna ska känna sig säkra på att eleverna är trygga på fritidshemmet. 
Vår veckoplanering hänger alltid väl synlig i kapprummet. 
Vi använder oss till stor del av mail för kontakt och information, då detta har visat sig 
fungera bra. 
Vid hämtning ska alltid någon personal finnas tillgänglig för lite prat om hur dagen 
varit. 
Vi försöker erbjuda drop-in fika någon gång per termin. 
Personal från fritids är med på skolans utvecklingssamtal om föräldrarna så önskar. 



Personalen ska alltid veta att rätt elev är på rätt plats! Korrekta scheman och en bra 
kommunikation är en förutsättning för att detta ska fungera. 
En ”plan B” ska finnas för de elever som själva åker hem ifrån fritids, t ex en 
reservnyckel, en lapp med tel.nr osv. 
Vi tillmötesgår så långt möjligt föräldrars önskemål om ändringar av elevernas tider. 
 
 
 
 
Samarbete med andra verksamheter. 
 
”Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att 
berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.” 
Lgr 11 
 
Övergången mellan förskola och förskoleklass/fritids ska upplevas som positiv och 
spännande för eleverna. 
Fritidspersonal är med vid överlämnandet från förskolorna i slutet av vårterminen. 
 
Läxhjälp erbjuds de elever som så önskar. 
All personal på skolan har en bra kommunikation, det ska finnas en gemensam 
kunskap om varje elev. 
 
I samverkan med kommunens övriga fritidshem deltar vi i ett fritidsnätverk som 
träffas regelbundet under läsåret (3 ggr/termin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bifogar även vårt välkomstbrev, som vårdnadshavarna  får när eleverna börjar på 
fritids.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                

 

Välkommen till Mellegårdens fritids! 
 

Vi som jobbar på fritids heter Rickard Eide, Christian Brawin, Agneta Lennevi, Lisa 
Hertlid, Emma Winkler och Marie Rosén.  
 
Vår arbets- och verksamhetsplan finns på nätet under Mellegårdens skola, där har 
fritids en egen sida. Gå gärna in och läs! Våra öppettider är 6.30 – 18.30 (efter 
behov).  Frukosten serveras i skolmatsalen  07.30. Tänk på att alltid meddela om era 
barn inte kommer på morgonen! Tel 0526-31904. 
 
Ni ska registrera ett grundschema i hypernet, detta görs via kommunens hemsida 
(barn och utbildning – förskola/fritidshem – e-tjänster självservice). 
 
Placeringsschema med elevens tillsynstider fylls i och lämnas till oss vid elevens 
start. Om ni ändrar era arbetstider vill vi ha elevens nya tider senast en vecka innan 
dom börjar gälla. Eventuella avvikelser från schemat ska meddelas skriftligt till 
fritids, helst via mail (t ex om eleven ska följa med någon kamrat hem). Mailen kollas 
varje eftermiddag. Mailadress: marie.rosen@stromstad.se  
 Om ni någon gång behöver ändra en tid samma dag, måste ni däremot ringa!  Och 
då behöver ni inte maila. 
 Likaså om ni blir försenade när ni ska hämta, är ni mer än 15 min sena vill vi att ni 
ringer! Lika mycket för elevernas skull som för vår. Ett tips är att lägga in vårt tel.nr i 
era mobiler. 
 
Eleven har rätt till fritidsplats under de tider som vårdnadshavarna arbetar eller 
studerar, med tillägg för restid. Är man ledig är eleven alltså ledig från fritids. Är man 
sjukskriven har eleven rätt till fritids under de tider man skulle ha arbetat. 
 
När skolan har lov är fritids öppet hela dagen. Vi brukar i god tid innan loven förhöra 
oss om hur många elever som kommer och vilka tider de är här. Beroende på antalet 
elever utformar vi sedan verksamheten. På loven har vi svårare att tillmötesgå era ev. 
önskemål om utökning av tider, då personalstyrkan är planerad efter de antal elever 
och de tider som ni lämnat in. 
 
Fritids har stängt för kompetensutveckling och planering av verksamheten 4 dgr/år. 
Dessa dagar erbjuds tillsyn på annat fritidshem. Under sommarsemestern (4 veckor) 
begränsas öppethållandet till ett fritidshem i kommunen. 
 
För de elever som åker hem från fritids med buss önskar vi att ni har en 
”handlingsplan”. Vad gör eleven om hen åkt hem fel tid?  Vi vill också tala om att det 
är ni föräldrar som är ansvariga för eleverna under bussfärden när dom åker buss hem 
från fritids, då detta inte är en vanlig skolskjutstur. Eleverna har endast rätt till buss 



hem i direkt anslutning till skoltid, men får åka med andra bussturer i mån av plats. 
 
Det är viktigt att ha med sig varma och oömma kläder, regnkläder och stövlar samt 
gärna ett ombyte till fritids! 
 
En eftermiddag på fritids börjar 12.30 då vi kollar närvaron och äter frukt. 
Mellanmålet serveras från 14.00. 
Vår veckoplanering hänger på anslagstavlan i kapprummet så att både eleverna och ni 
föräldrar kan se vilka aktiviteter som sker under veckan. 
 
Vi vill gärna ha en öppen dialog med er föräldrar och har drop-in fika någon gång per 
termin. Vi erbjuder även utvecklingssamtal till dem som önskar och kan också delta i 
klasslärarnas utvecklingssamtal om önskemål finns. 
 
Om ni har frågor eller synpunkter är ni alltid välkomna att höra av er! Fritids tel.nr är 
0526-319 04 kl 6.30 - 7.30 och efter kl 12.30. (Detta tel.nr kopplas vidare till mobilnr 
072-1475709.) Tel.nr till skolans personalrum är 0526-31277. 
 
 
 
Hälsningar från oss på fritids!  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


