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Sammanfattande utvärdering av Läsåret 2015-2016 enligt 
nedanstående punkter. 
Genomförs på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
 
Individnivå: 

- Intervjuer av hur eleverna upplever fritidsverksamheten har i viss utsträckning 
genomförts.  

- Då fritidsråd har genomförts har möjlighet för varje elev funnits att ta upp om 
det varit funderingar kring sin fritidstillvaro.  

- Pedagoger har funnits ute, deltagit och cirkulerat för att kunna se olika le-
kar/platser på skolgården. 

- Vi har använt gula västar för att eleverna ska tydligare kunna se var vi är och 
lättare hitta oss om någon svårighet uppstått. 

- Varje elev har fått välja utifrån sina intressen, då vi organiserat fritidsaktivite-
ter.  

- Varje elev har fått ta del av skolans ordningsregler. 
- Varje elev har blivit sedd varje dag. 
- Viss dokumentation genom fotografering och filmning av varje elev har skett 

under läsåret. 
- Varje elev har haft möjlighet genom att delta aktivt på fritidsråden kunna 

påverka och planera sin fritidsvistelse.  
- Musik, bild och rörelse har varje elev erbjudits varje elev då det varit fritidsak-

tiviteter. Även under den fria leken har detta varit ett alternativ. 
 

Gruppnivå: 
- Genom fritidsråd har gruppen fått vara med att önska och bestämma vilket 

material som köpts in. 
- Under fritidsråden har gruppen haft möjlighet att diskutera hur de har det på 

fritids och hur de vill att det ska vara. Även hur de ska vara mot varandra och 
hur de uppfattar skolans ordningsregler.  

- Fritidsaktiviteterna har varit uppskattade och eleverna har lärt känna varan-
dra bättre vilket skapat ett mer öppet och trevlig klimat mellan åldersgrupper-
na.  

- Utifrån utbudet av kompisar på fritids har eleverna blivit flexibla i sina 
kompisrelationer och lärt känna nya kompisar. 

- Gemensamma aktiviteter såsom Vasaloppet och Fritidshemmens dag har 
eleverna i årkurs 3 tillsammans planerat och genomfört med stor uppskattning 
från övriga fritidselever. 

 
Organisationsnivå: 
  

- Genom våra konferenser har vi haft möjlighet till pedagogiska diskussioner 
som underlättar vårt bemötande gentemot föräldrar och elever. 

- För att motverka kränkande behandling och mobbning har pedagogerna haft 
en genomsyrad samsyn. 

- Genom fritidskonferensen har möjlighet getts att tillsammans se till att 
vardagliga och gemensamma aktiviteter kunnat genomförts på ett bra sätt. 
Dock har tiden ibland upplevts bristande då viljan varit större…. 

- Drama har vi velat jobba mer med under året men vi har saknat någon som 
kunde ta den delen. Musik har erbjudits genom att musiklärare funnits till-
gänglig. Bild har genomförts på alla avdelningar i olika utsträckning. 
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- Att vi haft en gemensam planeringsdag varje termin har varit en förutsättning 
för samplanering av hela fritidshemmets verksamhet.  

-  Aktivitetsgrupperna som startades på vårterminen har varit uppskattade dock 
har antalet veckor med aktiviteter varit för få. Eleverna har själva fått välja 
vilken aktivitet de vill göra  och pedagogerna har organiserat sig efter det.  

- Gemensamma aktiviteter har genomförts så som Vasaloppet, korvgrillning 
(mellanmål ) flera gånger under läsåret, Fritidshemmens dag. 

-  Fritidsråden har inte alltid varit kontinuerligt förekommande på de olika 
fritidshemmen. 

- Utskolningsplanen som finns är känd för pedagoger men behöver revideras för 
att kunna kopplas till dagens IT-samhälle. 

- Det fungerar bra med konferensen på fredagar, dock har tiden minskat till 30 
minuter för att alla ska kunna vara med. Vi har haft bättre framförhållning 
inför konferensen genom att skriva lite om veckan som varit så möjlighet att 
fokusera på viktiga saker funnits.  

 
Sammanfattande analys inför nästa läsår, 2016-2017. 
● Redogör här även för fritidshemmets egna prioriterade utvecklingsområden 

och åtgärder inför kommande läsår och på sikt. 
 

- Planeringsdagar utökas till 2 st/termin, en i början av varje termin och en i 
slutet för en avstämning. 

- Fritidsaktivteterna har varit mycket uppskattade av eleverna.  Organisatoriskt 
måste vi förbättra och förenkla hur genomförandet ska ske så att fler kan ta del 
av utbudet. Många elever har uttryckt att det var jätteroliga stunder och bra 
exempel på  övningar. De har också tyckt att det varit roligt att varit med elev-
er från andra fritids. 

- De gemensamma aktiviteterna har varit Vasaloppet, utemellis och Fritid-
shemmens dag. Alla blev lyckade tillställningar. Vasaloppet blev en annorlun-
da upplevelse då vädrets makter inte var med oss. Det blev ett Prome-
nadVasalopp med blåbärssoppa vid målet i Mora. Dessa två sammankomster 
har blivit en tradition på Lillsjöskolan och är något som ska fortsätta.  

- Fritidsråden bör synkas med klassråden så de kan användas till elevråden. 
Fritidsråden ska genomföras kontinuerligt på alla avdelningar och vara med 
till elevrådet.  

- Att vi pedagoger tar större eget ansvar att se till att vi får mer tid till att 
slutföra påbörjade projekt, i dagsläget räcker inte tiden till alla gånger. 

- Utskolningsplanen bör revideras varje år, det är något som ska göras på 
planeringsdagen i höst. Vad som ska vara med och hur det ska göras bör 
diskuteras fram. Något som ska vara med är ansvar för Fritidshemmens dag 
och Vasaloppet.  

- Vi behöver skapa ett årshjul där alla gemensamma aktiviteter och traditioner 
synliggörs. 

- Dokumentationen och planering bör göras tydligare och gemensamt med 
eleverna samt synliggöras för både elever och föräldrar. 

- Vid en eventuell ombyggnad av skolan är det önskvärt att en referensgrupp av 
oss fritidspersonal finns med att utveckla uterummet. 
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Rektors samlade bedömning 
 
Rektors samlade bedömning för fritidshemmet. 
(Se även delar av Rektors samlade bedömning och prioriterade områden i dokumen-
tet för Grundskolan – Lillsjöskolan).  

 
• Utveckla pedagogiska planeringar och dokumentation samt skapa forum för 

samplanering och analys av verksamheten på kort och lång sikt. Där skall 
också en samordning av regler mellan avdelningarna ske. Personalen kommer 
också att utveckla arbetet med åldersintegrerade fritidsgrupper. 

• Kontinuerligt följa upp arbetet utifrån Lillsjöskolans Likabehandlingsplan 
mot diskriminering och kränkande behandling. I detta ingår även att arbeta 
med genus. 

• Genomföra riktade insatser för att utveckla Lillsjöskolans arbete med de este-
tiska uttrycksformerna i varje årskurs. En naturlig del är att fortsätta med 
detta under fritids och bredda de områden man arbetar med under skoltid 
samt att även skapa möjligheter till fördjupning.  

• Utveckla arbetsformerna och det pedagogiska förhållningssättet med att an-
vända IT i skolan och på fritidshemmet där framför allt smart-board och 
läsplattor ingår. Detta kan med fördel kopplas till nivåerna på grupp- organi-
sation i den sammanfattande analysen ovan. 

• Utveckla fritidsråden i enlighet med analysen. 
• Implementera det nya kapitlet för Fritidshemmet i Lgr11. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Östersund den  8/9    2016 
 
Mikael From 
Rektors underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
 
 

Bilaga 1 till Systematiskt kvalitetsarbete Lillsjöskolan 
 
Principbild för kvalitetshjul. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 

 
 
 
 
 

 


