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Bedömning av fritidshemmens kvalitet och 

måluppfyllelse förskoleklass 
 

Ärendebeskrivning 

Årsagendan för uppföljning av bildningsverksamhet innehåller två delar som ska behandlas 

vid utskottets möte i januari. 

Bedömning av kvaliteten på fritidshemmet vid Kyrkbacksskolan 

Året 2020 var ett speciellt år, där fritidshemmet påverkades av pandemin. 

Omständigheterna gjorde att det var svårt att involvera vårdnadshavarna i 

enkätundersökningar varför detta inte ingår i underlaget. Underlaget till analysen är den 

trivselenkät som eleverna gjort under hösten och de samtal personalen och barnen deltagit 

i.  

Eftersom det varit så många nya barn på fritidshemmet så har verksamheten delats upp i 

två olika lokaler. De yngre barnen i, den stora årskull som utgör förskoleklass, har varit i 

Paviljongen där de går i skolan under dagen. De äldre barnen har varit i Klockargården. 

Efter mellanmålet har man slagit ihop verksamheten och alla barn har gått till 

Klockargården. Det visar sig att barnen har svårt att veta när det är förskoleklass och när 

det är fritidshem. Många barn beskriver det som att det blir fritidshem på riktigt när de 

kommer ner till Klockargården. Det stora antalet barn på fritidshemmet gör att det är svårt 

att få plats i Klockargården. Mest fördelaktigt på sikt är att ha egna lokaler som inte delas 

med annan verksamhet. En annan nackdel är att det är mer personalkrävande att ha barnen 

på två ställen istället för på ett.  

Under hösten 2019 arbetade personalen med ”BRUK”, Skolverkets självskattningsmaterial 

för kvalitetsarbete. De utvecklingsområden som identifierades var: 

- att ta fram funderande rutiner och former för samarbete och rutiner mellan 

förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

 

- kontakter med samhället utanför fritidshemmet exempelvis föreningar och 

kulturlivet i kommunen. 

 

- rutiner för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande  



Det sistnämnda bedömdes som det viktigaste utvecklingsområdet av fritidspersonalen. 

Samverkan mellan de olika skolformerna och fritidshemmet kommer att initieras av de 

rektorer som ansvara för de inblandade skolformerna. 

Arbetet med kontakter i samhället har på grund av pandemin tyvärr fått flyttas fram till 

2021. 

Det inre arbetet med rutiner etcetera kommer att involveras i arbetet med “Regionens bästa 

skola” som påbörjades i augusti 2020.  

Höstens enkät besvarades av 41 barn. Enkäten visar att barnen känner sig trygga. Alla barn 

utom ett har en positiv känsla när de är på fritidshemmet. 98% av barnen uppger att det 

alltid finns någon vuxen som de kan vända sig till när de är på fritidshemmet. Några av de 

aktiviteter som barnen lyfter fram som roliga är att vara inne och leka fritt, rita, bestämda 

aktiviteter, leka fritt ute, vara på multiarenan och bygga lego. 

Om barnen får önska aktiviteter så har någon önskat Tv-spel, fler uteleksaker, leka mer 

fritt, vara mer i idrottshallen samt få äta godis på fredagar. 

 

Måluppfyllelse förskoleklass: 

 

Förskoleklassen har från starten i augusti varit delad i två grupper; A och B. Mentorer till 

dessa är tre förskolelärare. De finns också, del av dag, två resurser i klasserna, ett uppdrag 

som de har jämte sina uppdrag i fritidshemmets verksamhet. 

I december 2020 är 47 elever inskrivna i förskoleklassen varav 16 elever har annat 

modersmål än svenska. 

Övergripande målrubriker för verksamheten: 

 Hållbar utveckling/Vår planet och närmiljö 

 Vår värdegrund/goda medmänniskor 

 Språkglädje 

 Lust för matte 

 Rörelse, kost och hälsa 

I och med att förskoleklassen är obligatorisk så har elevernas kunskaper i språklig och 

matematisk medvetenhet kartlagts utifrån ett material av Skolverket.  

Resultatet av kartläggningen styr hur stödet av speciallärarinsats och andra resurser 

kommer att se ut under våren. Ur underlaget kan man utläsa att det är eleverna med annat 

modersmål än svenska som ligger efter i måluppfyllelsen i förskoleklassen. För att dessa 

elever ska tillgodogöra sig undervisningen behöver språkstöd sättas in under vårterminen. 

De största språken förutom svenska är arabiska, kurdiska, portugisiska och somaliska. 



Verksamhetens kärnämnen är svenska, matematik, värdegrund, rörelse och hållbar 

utveckling. Dessa ämnen är både fristående, samt att de ingår i teman och i andra 

kunskapsämnen. Undervisningsformerna är lärande lek, laborativa moment, skapande och 

som rit- och skrivövningar. Elevernas intressen och frågor formar många gånger 

undervisningen.  

Kunskapsnivån i klassen: 

Utifrån pedagogernas bedömning så kan eleverna delas in enligt följande kriterier, där 

färgnivåerna bedöms enligt liknande system som på övriga Kyrkbacksskolan. Det vill säga 

röd, ej uppnått målen; gul, på väg att nå målen; grön, uppnått målen; blå, når målen mer än 

väl. De elever som bor på det skyddade boendet är inte medräknade i underlaget, 

     

Matematiska 

resonemang 

2% 32% 60% 7% 

Språk och 

kommunikation 

14% 36% 43% 7% 

 

 

Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner redovisningen och uppdrar till rektor för 

Kyrkbacksskolan F-5 att fortsätta enligt tidigare påbörjade insatser. 

 

 

 

 

 

 

 


