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 Temafokus fritids 

Tina berättar om hur fritids utformning har förändrats över tid, från att 

skola och fritidshem har varit skilda världar i olika lokaler till att 

samarbeta och att fritids är en del av skolan. 

Änggårdsskolan har 5 åldershomogena idag, åldershomogena. 

Utvecklingsarbete idag mot att vara mer enhetliga.  

Fritids har en del i läroplanen, och är ett komplement till den 

obligatoriska undervisningen. Fritids verksamhet är idag mer uppstyrd. 

På skolverkets hemsida kan man ladda ner kommentarmaterial om 

fritids (som utvecklar läroplanens innehåll). 

Tina visar exempel på Stugans veckoplanering utifrån läroplanen. 

Läslyftet på fritids är ett komplement till lärarnas läslyft. På 

Änggårdsskolan har fritidshemmen arbetat med läsmiljöer, så att det på 

varje fritidshem finns en lugn läsvrå. Man arbetar också mer aktivt med 

högläsning. 

Digitalisering och IKT (Ipads) används i pedagogiskt syfte, för 

exempelvis söka beskrivningar för pärlplattor. Spel på paddorna är inte 

tillåtet på fritidstid. 



Fritids har mobiltelefoner idag, så att de kan ta med telefoner när de går 

ut. Däremot har vi idag ingen rutin om att kunna skicka sms till fritids 

idag. Vi diskuterar olika förutsättningar för kommunikation. Många i 

personalen använder privata telefoner, vilket inte är att föredra.  

Föräldrar har mött motstånd när de använt mejl till fritidshem, vi 

behöver se över rutinerna så att det fungerar.  

Vi diskuterar att vi generellt behöver informera om hur vi önskar 

kommunikationen mellan föräldrar och personal.  

Det finns möjlighet till utvecklingssamtal även på fritids.  

Det blir förvirrande för föräldrar att sjukanmälan på lov ska ske direkt 

till fritidshemmen. Vi beslutade därför att sjukanmälan även på lov ska 

ske på den vanliga telefonen, och att fritidspersonal går och lyssnar av 

den. 

 

Övriga frågor 

 Önskemål om att när man bifogar dokument i infobrev, använd pdf-

format så att det går att öppna.  

 Genus-frågan lyfts – hur jobbar vi med det på skolan?  

 ”Nät-prat” – en kortlek från telenor med frågor som man kan diskutera 

med barnen om.  

 Önskan om större framförhållning på information om Öppet hus 

 Önskan om bättre information om verksamheten till föräldrarna. Det 

finns brister på en del fritidshem.  

 Önskan om att uppmuntra till läxläsning på fritids.  

 Föräldrarådet lyfter frågan om hur det blir för föräldrar som ska 

lämna/hämta sina barn när nya busshållplatsen ska börja användas. 

Information efterfrågades. Skolan har lyft frågan till miljö- och 

samhällsbyggnadskontoret. Vibeke Sandberg fick i uppgift att kontakta 

miljö- och samhällsbyggnadskontoret å föräldrarådets vägnar. 

 

/Tove Franzson 


