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Fritidshemsverksamheten på förskolan Åstugan 

Samtliga föräldrar med barn på förskolan och fritidshemmet på Åstugan var den 13 oktober 

2018 inbjudna till ett föräldramöte om fritidshemmet. 14 föräldrar närvarade. 

Sammandrag från föräldramötet; 

Kort tillbakablick; I april 2018 kom dåvarande förskolechef Karin Alstermark med förslaget 
att flytta fritidshemsverksamheten på Åstugan till Kyrkbackskolans fritidshem. Anledning till 
förslaget var att det var många barn inskriva på samtliga avdelningar och att det var 
svårigheter att få en verksamhet som passar barn i ålder 3-12 år, i lokaler med begränsat 
utrymme. På fritidshemmet i Kopparberg skulle barnen få tillgång till fler jämnåriga kamrater 
och möjlighet till en verksamhet som riktar sig till barn i fritidshemsålder. Fritidshemmet 
ligger i direkt anslutning till Kyrkbacksskolan i egna lokaler. 

Undertecknad informerade att nuläget är detsamma, många barn inskrivna på samtliga 

avdelningar och att fritidshemmet delar lokaler med en grupp på 20 barn i ålder 3-5 år. För 

närvarande är det 14 barn inskrivna på fritidshemmet i Ställdalen. Pedagogerna beskriver att 

det är svårigheter att organisera en verksamhet som passar alla barn, då åldersspannet är stort 

och utrymmet på avdelningen är begränsat. Skolbarnen har andra behov och intressen än de 

yngre, och det är svårt att tillgodose deras önskemål om att ibland få vara ifred och syssla med 

det som intresserar dem. Därför kan verksamheten se att en flytt av fritidshemmet på Åstugan 

till Kopparberg skulle ge skolbarnen större utbud av aktiviteter, fler jämnåriga kamrater och 

lokaler som är anpassade för skolbarn. För förskolegruppen skulle en flytt av fritidshemmet 

innebära en verksamhet som kan anpassas för just denna åldersgrupp i anpassade lokaler. 

Inbjudna till föräldramötet var även personal från fritidshemmet i Kopparberg som 

informerade om sin verksamhet. 

Under mötet framkom att, om en flytt skulle bli aktuell, det för några familjer skulle innebära 

försvårade omständigheter. (Se "Minnesanteckningar från föräldramötet 13 oktober 2018"). 

Sammanfattning 

Att flytta fritidsverksamheten innebär konsekvenser för de familjer där föräldrar arbetar 

utanför centralorten eller har en bil i familjen . 

Ett samarbete finns idag mellan fritidshemmen, och några av barnen från fritidshemmet i 
Ställdalen har, under lov och studiedagar, haft sitt tillsynsbehov på fritidshemmet i 

Kopparberg. En flytt av fritidshemmet skulle ge skolbarnen större utbud av aktiviteter och fler 

jämnåriga kamrater, i anpassade lokaler. För förskolegruppen skulle en flytt av fritidshemmet 

innebära mer utrymme och en verksamhet som kan anpassas för just denna åldersgrupp. 



Utdrag ur förskolans läroplan; 

"Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och 

aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för 

alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens 
utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn 
varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för 

barnen att bredda sina lekmönster." 

Utifrån ett verksamhets- och barnperspektiv föreslås att; 

from sportlovet 2019 flytta fritidshemsverksamheten på Åstugan till fritidshemmet på 
Kyrkbackskolan i Kopparberg. 

Kopparberg 2018-11-20 

Anette Hellman-Persson 
Förskolechef 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2018-11-13 

Justerandes sign 

Bos§ 159 Dnr KS 0008/2018 

Översyn av fritidshemsverksamheten vid förskolan Åstugan 

Ärendebeskrivning 
Förskolechef Karin Alstermark inkom med skrivelse daterad den 16 april 2018 
rörande fritidshemmet Åstugan. Vidare inkom kompletterande skrivelse daterad 
den 15 maj 2018. 

Förskolechef Karin Alstermark föreslog kommunstyrelsen besluta att 
fritidshemsverksamheten under höstterminen 2018 skulle kvarstå på förskolan 
Åstugan med undantag från grundskolans lovdagar då fritidsverksamheten skulle 
flytta till fritidshemmet på Kyrkbacksskolan. Vidare föreslogs kommunstyrelsen 
besluta att översyn av fritidshemsverksamheten vid förskolan Åstugan 
genomfördes under hösten 2018. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 13 juni 2018 § 138 att 
fritidshemsverksamheten under höstterminen 2018 skulle kvarstå på förskolan 
Åstugan med undantag från grundskolans lovdagar då fritidsverksamheten skulle 
flytta till fritidshemmet på Kyrkbacksskolan. Vidare beslutades att översyn av 
fritidshemsverksamheten vid förskolan Åstugan skulle genomföras under hösten 
2018. 

Minnesanteckningar från föräldramöte den 13 oktober 2018 på förskolan och 
fritidshemmet Åstugan. 

Tillförordnad rektor Karin Alstermark föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att ärendet skall kompletteras med förslag 
till beslut gällande fritidshem Åstugans placering och synpunkter från 
fritidshemsverksamheten i Kopparberg, varefter ärendet hänskjuts till 
kommunstyrelsen. 

Expediering: 
Tillförordnad rektor Karin Alstermark 
Förskolechef Anette Hellman-Persson 

Utdragsbestyrkande 



f91?/LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 138 
Ks § 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Dnr KS 0008/2018 
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Fritidshemsverksamheten vid förskola Astugan 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Förskolechef Karin Alstermark har inkommit med skrivelse daterad den 
16 april 2018 rörande fritidshemmet Åstugan. Vidare har kompletterande skrivelse 
daterad den 15 maj 2018 inkommit. 

Bildningschef Eva Sund föredrar ärendet. 

Förslag 
Förskolechef Karin Alstermark föreslår kommunstyrelsen besluta att från läsåret 
2018/2019 flytta all fritidshemsverksamhet till Kyrkbacksskolans fritidshem i 
Kopparberg. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för kompletterande information 
om samtliga vårdnadshavare med barn på fritidshemmet Åstugan har möjlighet att 
hämta sitt barn vid fritidshemmet på Kyrkbacksskolan. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Förskolechef Karin Alstermark redovisar kompletterande information. 

Förslag 
Förskolechef Karin Alstermark föreslår kommunstyrelsen besluta att 
fritidshemsverksamheten under höstterminen 2018 kvarstår på förskolan Åstugan 
med undantag från grundskolans lovdagar då fritidsverksamheten flyttar till 
fritidshemmet på Kyrkbacksskolan. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att 
översyn av fritidshemsverksamheten vid förskolan Åstugan genomförs under hösten 
2018. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fritidshemsverksamheten under höstterminen 2018 
kvarstår på förskolan Åstugan med undantag från grundskolans lovdagar då 
fritidsverksamheten flyttar till fritidshemmet på Kyrkbacksskolan. Vidare beslutar 
kqmmunstyrelsen att översyn av fritidshemsverksamheten vid förskolan Åstugan 
genomförs under hösten 2018. 

Expediering: Förskolechef Karin Alstermark 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

lit, 
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Fritidshemsverksamheten vid förskola Åstugan 

Ärendebeskrivning 
Förskolem.ef Karin Alstermark har inkommit med skrivelse daterad den 
16 april 2D 18 rörande fri tidshemmet Åstugan. Vidare har kompletterande skrivelse 
datera:ddm 15 maj 2018-inkommit. 

BildniIJgschefEva Sund föredrar ärendet. 

Försla·g 

25 (40) 

Förskolern.efKarin Alstermark föreslår kommunstyrelsen besluta att från läsåret 
2018/1019 flytta all fritidshemsverksamhet till Kyrkbacksskolans frit1dshe:tlh,· --
Koppaibfrg. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommrurtyrelsen beslutar att återremittera ärendet för kompletterande information 
om samt~a vårdnadshavare med barn på fritidshemmet Åstugan har möjlighet att 
hämta sittbarn vid fritidshemmet på Kyrkbacksskolan. 

Expediemg: 
BildningscliefEva Sund 
F örskole-c!ief Katrina Alstermark 

~ 
11 

__ __ JMu·s·t~ranl/tdessigr 
I · i ~ ) 

!I,' A / 

Utdragsbestyrkande 
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Minnesanteckningar från föräldramöte på förskolan/friticlshemmet Åstugan 13/10 2018 

Det gavs en kort bakgrund till förslaget (som dåvarande förskolechef presenterade för 

kommunstyrelsen) att flytta fritidshemsverksamheten på Åstugan till Kopparbergs fritidshem. 

Anledning till förslaget var, många barn placerade på samtliga avdelningar på Åstugan och att 

förskolan lokalmässigt inte var anpassad för både förskole och fritidshemsverksamhet. 

Avdelningen för barn i ålder 3-5 år delade lokaler med fritidshemmet. Pedagogerna beskrev 

svårigheterna att organisera en verksamhet som var intressant och rolig för alla barn i 

åldersspannet 3-12 år, i lokaler med begränsat utrymme. Ett visst samarbete var etablerat 
mellan fritidshemmen på lov och studiedagar, så ett flertal av barnen var redan inskolade i 

Kopparberg. 

Nuvarande förskolechef informerade om att situationen nu, är densamma som våren 2018. 

Många barn är inskrivna på "storbarns" avdelningen, som delar lokaler med fritidshemmet. 

Pedagogerna beskriver att det är svårigheter att organisera en verksamhet som passar alla 

barn, då åldersspannet är stort och utrymmet på avdelningen är begränsat. Skolbarnen har 

andra behov och intressen än de yngre, och det är svårt att tillgodose deras önskemål om att få 
vara ifred och syssla med det som intresserar dem. Därför kan vi från verksamheten se att en 

flytt av fritidshemmet på Åstugan till Kopparberg skulle ge skolbarnen större utbud av 

aktiviteter med fler jämnåriga kamrater i anpassade lokaler. För storbarnsgruppen skulle en 

flytt av fri tidshemmet innebära mer utrymme och en verksamhet som är anpassad för just 

denna åldersgrupp. 

Personal från fritidshemmet i Kopparberg var inbjudna till föräldramötet för att presentera sin 

verksamhet och berätta hur man arbetar och vad man erbjuder barnen. 

Synpunkter från föräldrar som var med på föräldramötet, om en flytt av fritidshemmet på 
Åstugan skulle bli aktuell; 
Familjer som har flera barn och arbetar mot "Ludvikahållet" tycker att det är både 
tidskrävande och kostsamt att ha barn på Åstugan, samt att köra skolbarn till Kopparberg. 
Man får gå upp väldigt tidigt för att få allt att fungera. Någon förälder har ingen bil eller man 
har en bil i familjen och arbetar i Ludvika eller ännu längre norrut. Någon förälder funderade 
på att man kanske skulle placera barnen i annan skola utanför kommunen om en flytt skulle 
bli verklighet. Man undrade om en konsekvensanalys kommer att göras innan beslut tas samt 
att förslag till Kommunstyrelsen ska vara offentlig handling. Flera föräldrar undrade "varför 
byggdes inte förskolan med ytterligare en avdelning? På mötet framkom att föräldrar inte 
känner att de blev informerade om förslaget våren 2018, och därmed känner sig förbisedda. 

Förskolechef berättade att minnesanteckningar från mötet kommer att skrivas. 

Anteckningarna kommer att delges politiken samt alla föräldrar som har barn på Åstugan. 

~i:tt.-~ Jt# A~a~~ ~ l:\/0clvUlQ !ilJtUA 
Anette Bellman-Persson "Lotta Gunnarsson Susanne Holm 
Förskolechef Sekreterare Justeringsman 
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Fritidshemmet Åsilgan, Ställdalen 

Under hösten 2018 haiantalet barn på förskolan Åstugan ökat markant, tidigare år har antalet 
inskrivna barn i varit,Ollk.ring 35 barn på förskolan och 8 - 9 barn på fritidshemmet. Idag är 
49 barn inskrivna på fiiskolan och 14 barn på fritidshemmet.±:okalernas_.._1~äeiHiy6yggcfa. 
förskola1-J-~r-utfon:tlt1®'>n~n fö.rslcoleterK§amh~. 

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

~p_ple;ver_att-antale~jmnådg~Fk-am--ratertfff'skolbarn:en=inte~är"det""bästa'--Ocfi-aeflfan---vara 
s~Li,:meä_c-'errpeaagogii=ve1k-samh-er:si;,nFf5ässät=äHa-~1Jam~då-de:kah-vära+ äMem::OC::::1~år 
och utbudet av jämnår§l kamrater är mycket litet. ~, -

lJnd :r:detta~läsår;-hatHiiäslrems arnen:.på-=Åstugan=vai:1f:pä~K-yiföackskolari~ fritidshein 
~~~ör att-ra.lll'a~med-flerjäffifiårigä]<amrater. I samtal med barnen har de sagt att de 
trivts bra och de har 1håi aktiviteter anpassade för dem. 

Förslag 1 

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

Förslag 2 

Att fritidshemsbarneniir äta frukost på förskolan Åstugan och efter skolan är de på 
Kyrbackskolans fritidiem. Vårdnadshavare kan lämna sina barn på Åstugan men får hämta 
sina barn i Kopparbe11 Personal.resurser på 15 - 20% måste finnas kvar på Åstugan om de 
äldre barnen ska äta mkost på förskolan. 

Förslag 3 

Att fri tidshemmet är k,ar i Ställ dalen men det kommer att varamycket trångt och få jämnåriga 
kamrater till de barn nn är på fritidshemmet. 



För den pedagogisbverksamheten och att skolbarn får vara med jämnåriga kamrater och får 
andra utmaningar~ttltr vi att det skulle vara mycket bra att flytta fritidshemmet i Ställdalen till 

fritidshemmet i KQJfBfberg. Idag är betydligt fler förskolebarn inskrivna på förskolan och 

lokalerna är inte ~sade för en förskole- och fritidshemsverksamhet i samma lokaler som 

det var tidigare. 

Kopparberg 2018.,.(D.l 6 

Karin Alstermark 

Förskolechef 
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Fritidshemsve'&amheten vid förskolan Åstugan 

Under läsåret 20112018 har fritidshemsbarnen haft sin lovverksamhet på 
friticlshemmet Kyt\backsskolan. Barnen har trivts bra. Flera familjer boende i 
Ställclalen har eller önskar fritidshemsplats i Kopparberg. 

Detta förslag att {ftta verksamheten till Kopparberg är inte förankrat bland 

föräldrar. 

Förslag 1 föi:ordasiv förskolechefen men det är att föredra att ändringen eventuellt 
sker i två steg, och•nder nästa läsår gäller förslag två. 

Karin Alstenmfrk 
Förskolechef 




