
19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Fritidshemmet Åstugan, Ställdalen 

Under hösten 2018 har antalet barn på förskolan Åstugan ökat markant, tidigare år har antalet 
inskrivna barn i varit omkring 35 barn på förskolan och 8 - 9 barn på fri tidshemmet. Idag är 
49 barn inskrivna på förskolan och 14 barn på fritidshemmet. Lokalernas i den nybyggda 
förskolan är utformade för en förskoleverksamhet. 

På morgonen kommer 2 - 7, snittet ligger på 4 skolbarn/dag och äter frukost innan skolbussen 
hämtar dem och kör dem till skolan. Efter skolan kan det vara 2 - 8 barn, snittet är fyra 
skolbarn som är på fritidshemmet och de är i samma lokaler som 18 stycken 3 -5 år är 
inskrivna, avdelningen Regnbågen. 

Vi upplever att antalet jämnåriga kamrater till skolbarnen inte är det bästa och det kan vara 
svål1 med en pedagogisk verksamhet som passar alla barn då de kan vara i åldern 6 - 12 år 
och utbudet av jämnåriga kamrater är mycket litet. 

Under detta läsår har fritidshemsbarnen på Åstugan varit på Kyrkbackskolans fritidshem 
under loven för att få vara med fler jämnåriga kamrater. I samtal med barnen har de sagt att de 
trivts bra och de har haft aktiviteter anpassade för dem. 

Förslag I 

Att från läsåret 2018/19 flytta all fritidshemsverksamhet på Åstugan till Kyrkbacksskolans 
fritidshem. Det innebär att vårdnadshavare får lämna och hämta sina barn i Kopparberg. 

Förslag 2 

Att fritidshemsbamen f'ar äta frukost på förskolan Åstugan och efter skolan är de på 
Kyrbackskolans fritidshem. Vårdnadshavare kan lämna sina barn på Åstugan men f'ar hämta 
sina barn i Kopparberg. Personalresurser på 15 - 20% måste finnas kvar på Åstugan om de 
äldre barnen ska äta frukost på förskolan. 

Förslag 3 

Att fritidshemmet är kvar i Ställdalen men det kommer att varamycket trångt och få jämnåriga 
kamrater till de barn som är på fritidshemmet. 



För den pedagogiska verksamheten och att skolbarn får vara med jämnåriga kamrater och får 
andra utmaningar, tror vi att det skulle vara mycket bra att flytta fritidshenunet i Ställdalen till 
fritidshemmet i Kopparberg. Idag är betydligt fler förskolebarn inskrivna på förskolan och 
lokalerna är inte anpassade för en förskole- och fritidshemsverksamhet i samma lokaler som 
det var tidigare. 

Kopparberg 2018-04-16 
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Förskolechef 
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Fritidshemsverksamheten vid förskolan Åstugan 

Under läsåret 2017/2018 har fritidshemsbarnen haft sin lovverksamhet på 
fritidshemmet Kyrkbacksskolan. Barnen ha1· h·ivts bra. Flera familjer boende i 
Ställdalen har eller önskar friticlshemsplats i Kopparberg. 

Detta förslag att flytta verksamheten till Kopparberg är inte förankrat bland 
föräldrar. 

Förslag 1 förordas av förskolechefen men det är att föredra att ändringen eventuellt 
sker i två steg, och under nästa läsår gäller förslag två. 

Karin Alstermark 
Förskolechef 




