
Mål för fritidshemmen 

 

• Lugn och trygg miljö 

Vi har fasta rutiner och tydliga regler kring samlingar och mellanmålet på fritidshemmen. Barnen 

vet vilka regler som gäller för en lugn och trygg miljö och exempel på detta är, att vi inte springer 

inomhus, att vi lyssnar på varandra, att vi håller ljudnivån nere genom att vi pratar med varandra 

i normal samtalston. 

• Hänsynsfulla barn 

Barnen lär sig att visa hänsyn och lyssna på varandra genom att de turas om att vara veckans 

värd. Veckans värd tar hand om samlingen och uppropet innan mellanmålet. Barnen får se till att 

alla blir lyssnade på och att de pratar en i taget. Barnen får träna sig i att vänta på sin tur, att alla 

får vara med och att man delar med sig av materialet som finns på fritidshemmen. Vi tar ett 

gemensamt ansvar för lokalerna genom våra städsamlingar som vi har med jämna mellanrum.   

• Barn som tycker om att vara på fritids 

Vår tanke är att vi ska erbjuda barnen olika aktiviteter men att barnen själva ska styra över sin tid    

på fritids. Vi har vissa tillfällen när vi har styrd verksamhet, t.ex. för att introducera nya material 

och leksaker, men den huvudsakliga tiden på fritids styr barnen över. Vi går till skogen ibland och 

det måste alla följa med på men det vi gör i skogen är fritt. Verksamheten är inte så styrd som 

barnens skoldag är, meningen är att barnen ska känna en tydlig skillnad på de olika 

verksamheterna. 

• Föräldrar som har förtroende för personalen och verksamheten 

Vi har en inskolning av de nya barnen genom arbetet med Röda Tråden. Röda Tråden är den 

handlingsplan som vi arbetar med i skolområdet för övergångar mellan stadierna. Vi har ett 

första föräldramöte redan på våren där vi informerar om rutiner på fritids. Vi har även i samråd 

med föräldrarna inskolning för respektive barn om det finns behov. Personalen försöker i den 

mån det går att alltid möta föräldrarna vid hämtning för att berätta lite om hur dagen har varit. 

Under året har vi Drop-in fika på fritids då vi har tillfälle att sitta ner och bekanta oss lite extra 

med föräldrarna. Vid behov är vi även med på barnens utvecklingssamtal.  

 


