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Fritidshemmets uppdrag  

 

Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 

 

1. Utveckla elevernas identitet och sociala kompetens 

 
2. Komplettera utbildningen i förskoleklass och skola  

 
3. Erbjuda en meningsfull fritid  

 
4. Främja delaktighet och inflytande 

 
5. Främja samarbetet med hem och skola 

 

 

Lgr 11  

Skolverkets stödmaterial 2011, En samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling  

Allmänna råd, kvalitet i fritidshem 2007 

Skollagen kap14.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fritidshemmets uppdrag 

Att utveckla elevernas identitet och sociala kompetens 

Vi arbetar med detta uppdrag genom att vi: 

 Lyssnar och stödjer 

 Uppmuntrar och berömmer 

 Är flexibla 

 För en dialog med eleverna  

 Hjälper elever att lyckas och stödjer goda beteenden 

 Arbetar för struktur och upprätthåller regler 

 Är förebilder 

 Arbetar för demokrati och jämställdhet 

 Har föräldrasamverkan 

Vi arbetar med sociala färdigheter som: 

 Konfliktlösning 

 Turtagning 

 Kompromissa och argumentera 

 Samspel och samarbete 

 Empati 

 Språkutveckling 

 Genom leken bearbeta ens erfarenhetsvärld 

Vi arbetar för att eleverna ska: 

 Känna trygghet och grupptillhörighet 

 Kunna ta beslut och ta ansvar 

 Visa hänsyn och fungera i grupp 

 Ha kamrater och relationer 

 Känna delaktighet och inflytande 

 Visa respekt för omgivningen 

 Bli mer självständiga 

Lgr 11 s.7-11 kap 2.1, 2.3,2.4 

Skolverkets stödmaterial 2011,En samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling s.16-21  

Allmänna råd, kvalitet i fritidshem 2007 s.24 



Fritidshemmets uppdrag  

Att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola 

Vi arbetar med detta uppdrag genom att: 

 Tyngdpunkten i fritidshemmets verksamhet är socialt samspel, skapande, 

rörelse, musik och fri lek. 

 Fritidshemmet erbjuder ett forum för socialt samspel där eleverna rör sig 

fritt mellan olika grupperingar. Där ges möjlighet att på ett naturligt sätt 

träna på olika sociala färdigheter som turtagning, argumentation, 

konfliktlösning etc. Detta bidrar till identitetsutveckling och social 

kompetens hos eleven. 

 Eleven i mötet med andra elever tränas i att resonera, argumentera och 

lösa konflikter verbalt hjälper eleven i sin språkutveckling. 

 Eleverna ges möjligheter att använda sin egen kreativitet i vår 

verksamhet. Här har de möjlighet att omsätta sina idéer i handling. 

 Eleverna ges tillfälle till att använda sina kunskaper i den fria leken. 

 På fritidshemmet kan eleverna erbjudas utomhusvistelse under en längre 

tidsperiod då de tränar rörelse och motorik på ett naturligt sätt. Upptäckter 

i naturen kan knyta an till sådant de lärt i skolan. 

 Fritidsvistelsen erbjuder eleverna rekreation. Denna rekreation ser inte 

likadan ut för alla individer. För vissa elever kan fri lek vara rekreation för 

andra kan det vara idrott, bakning, skapande verksamhet eller småprata 

med en kompis. Eleverna har möjlighet att till stor del själva välja den typ 

av rekreation som passar dem. 

 Fritidshemmet har möjlighet att utnyttja idrottssal, bibliotek, musiksal, trä 

och slöjdsal. 
 
 

Lgr 11 s.7-11 

Skolverkets stödmaterial 2011,En samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling s.13-14  

Allmänna råd, kvalitet i fritidshem 2007 s.22,33 

 

 

 

 



Fritidshemmets uppdrag  

Att erbjuda en meningsfull fritid 

Vi arbetar med detta uppdrag genom att: 

 Ge möjlighet till social samvaro med kamrater och trygga vuxna. 

 Erbjuda fri lek som tränar det sociala samspelet. 

 Ge eleverna valfrihet och inflytande i fri lek samt styrda aktiviteter. 

 Erbjuda och ge möjlighet till estetisk verksamhet. 

 Erbjuda rörelse inom och utomhus. 

 Erbjuda utevistelse i olika lekmiljöer. 

 Ge möjlighet till litteratur och böcker. 

 Erbjuda olika typer av lekmaterial. 

 Använda ändamålsenliga lokaler som bibliotek, idrottssal, trä och 

syslöjdsal. 

 Skapa struktur och regler tillsammans med eleverna för att få en lugn och 

behaglig lekmiljö. 

 Erbjuda rekreation.  

 

Lgr 11 s.7-11  

Skolverkets stödmaterial 2011,En samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling s.24-27  

Allmänna råd, kvalitet i fritidshem 2007 s.22 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fritidshemmets uppdrag  

Att främja delaktighet och inflytande  

Vi arbetar med detta uppdrag genom att: 

 Skapa struktur och rutiner för att underlätta detta arbete i olika 

gruppformer och enskilt. 

 Ge eleverna ansvar i olika former som tex samlingsvärdar på samlingen. 

 Genomföra demokratiska processer som röstning och turtagning, lyssna 

på varandras åsikter och prata i grupp. 

 Vi är lyhörda för elevernas vilja, idéer och önskemål ex främja olika 

lekaktiviteter och bidra med material till lek.  

 Eleverna får vara med och välja aktiviteter som tex. skapande, gymnastik, 

bakning, snickeri, utelek och lässtund. 

 Låta eleverna vara med och påverka aktiviteternas innehåll ex sånger i 

sångsamling eller lekar i gymnastiken.  

 Medvetandegöra eleverna om deras möjligheter till delaktighet och 

inflytande i tex samling, utvärderingar och under mötet som sker dagligen 

mellan pedagog och elev. 

 Göra skriftliga och muntliga utvärderingar med eleverna. 

 Informera föräldrar om barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. 

 I samråd med barnet och dess föräldrar uppmuntra till aktiviteter som 

eleverna behöver utvecklas i. 

 

Lgr 11 kap 2.3 

Skolverkets stödmaterial 2011,En samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling s.30-34   

Allmänna råd, kvalitet i fritidshem 2007 s.27-28 

 

 

 

 



Fritidshemmets uppdrag  

Att främja samarbetet mellan hem och skola 

Vi arbetar med detta uppdrag genom att vi har/är: 

 Regelbunden kontakt med föräldrarna vid hämtning och lämning. 

 Kontakt via telefon, informationsbrev och mail.   

 En hög tillgänglighet för kontakt och samtal.  

 Barnenkäter där vi ser hur eleverna trivs och kan återkoppla till förälder. 

 Föräldraenkät där vi utvärderar och återkopplar. 

 Föräldramöten. 

 Drop in fika. 

 Lyhörda för föräldrars önskemål. 

 Erbjuda utvecklingssamtal eller skriftlig återkoppling. 

 Dialog med föräldrar angående elevernas val av fritidssysselsättning som 

kan vara viktigt för elevens utveckling. 

 

Lgr 11 kap 2.4 

Allmänna råd, kvalitet i fritidshem 2007 s.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


