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VAD ÄR FRITIDSHEMMETS UPPDRAG?
”Varberg ska vara en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i,
därför är det viktigt att välfärdens
kärna, skola och omsorg håller hög
Fritidshemmet erbjuder fritidshem för skolbarn kvalitet. Det handlar om en väl fungtill och med vårterminen det år eleven fyller erande och trygg skola där barns ny13. Detta gäller elever vars föräldrar förvärvs- fikenhet och lust att lära tas tillvara.”
Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers
utveckling och lärande och dels möjliggöra för
föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

arbetar eller studerar eller om eleven har ett
eget behov pga. familjens situation i övrigt. För
elever i åldern 10 till och med det år eleven fyller 13 år kan kommunen även bedriva öppen
fritidsverksamhet.

Vision Varberg 2025

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt.
Tidsmässigt genom att ta emot elever under
den del av dagen då de inte vistas i skolan och
under loven. Men även innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter
och kunskaper än de normalt får i skolan. Därmed stödjer fritidshemmet elevernas fortsatta
utveckling och lärande.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att
lära genom möjligheter till varierade aktiviteter
och stöd för sin utveckling genom en helhetssyn
på eleven utifrån elevens behov. Verksamheten
utformas utifrån Skollagen, läroplanen, skolverkets allmänna råd, Barn och utbildningsförvaltningens och kommunfullmäktiges mål, Vision
2025 samt elevernas intressen och behov.
Pedagogerna säger:
Fritidshemmets pedagogik ska komplettera
skolan under skoltid. Detta innebär att pedagogen tillför något annat eller något som behöver
stärkas i skolundervisningen.
På fritidshemmet erbjuds en verksamhet i god
balans mellan kunskap, värdegrund, sociala
normer och omsorg.
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ETT HELHETSTÄNK - FRITIDSHEM,
SKOLA OCH HEM
Tillsammans ska skola och fritidshem komplettera hemmet och bidra till elevernas allsidiga
utveckling och lärande. Eleven utvecklar och lär
sig under hela dagen.
Fritidshemmet ska utmana lärandet hos varje
elev utifrån ålder, mognad, behov och intressen
samt utgöra en social arena där alla barn ska
kunna känna tillhörighet.
Miljön ska präglas av trygghet och ett demokratiskt förhållningssätt och vara så utformad att
både skapande, rörelse, lek, rekreation och vila
får utrymme.
Vi har ett gemensamt engagemang, ett ömsesidigt ansvar och en strävan mot gemensamma
mål.
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Pedagogerna säger:
Barn utvecklas i grupp. Barns självkänsla och
identitet utvecklas i samspel med andra.

”I en verksamhet som bygger på insikten att barns utveckling och lärande sker hela tiden och i alla
sammanhang samt präglas av synen
på barn som aktiva medskapare av
sin egen utveckling och sitt eget lärande skapas goda möjligheter för
varje barn att utvecklas rikt och
mångsidigt.”
Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Kvalitet
i fritidshem.

LEK - SOCIALT LÄRANDE OCH SOCIAL
KOMPETENS
Barn använder lek för att lära sig saker. I läroplanen påpekas att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken
har stor betydelse för att eleverna ska tillägna
sig kunskaper.
Att leka är viktigt för att eleverna ska kunna bearbeta sina uttryck och utveckla sitt lärande. Leken är deras verktyg att förstå, hantera information och lösa problem. Eleverna omsätter det
man lär sig i skolan och testar det genom leken.
Leken ska ske under insyn av vuxna för att säkerställa att leken främjar allas möjligheter att
träna samspel med andra.
Ett mål med leken är att få lekskickliga barn där
förmågor som turtagning ömsesidighet, samförstånd, att kunna läsa av andra barn, ta hänsyn och att lyssna ska tränas.
Hälsa och livsstil
Fritidshemmen ska arbeta med att förebygga
fysisk ohälsa hos eleverna genom bland annat
rörelseaktiviteter som idrott, lek och spel.

Närmiljö
Fritidshemmet ska bidra till att eleverna lär
känna sin närmiljö och dess möjligheter. Fritidshemmet ska fungera som en brygga och skapa
kontakt mellan fritidshem och föreningsliv och
därigenom väcka intresse för fritidsaktiviteter
som eleverna kan knyta an till när eleverna slutar i fritidshemsverksamheten.
Pedagogerna säger:
För att få lekskickliga barn underlättar ett gott
samarbete mellan fritidshem och hemmet. Fritidshemspedagogik innebär att pedagogerna
hjälper alla barn in i leken – aktiviteterna.
På fritidshemmen deltar pedagogerna aktivt i
elevernas olika möten med omvärlden. I dessa
möten uppstår det nya frågor hela tiden. Det är
i nuet som idéer ska omsättas till process och
handling och detta är en grogrund för det entreprenöriella lärandet. Genom att vara ett bollplank ger vi eleverna förutsättningar att leda
processen framåt.
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PEDAGOGISK GRUNDSYN
Alla som arbetar med eleverna ska ha en pedagogisk högskoleutbildning.
Skola och fritidshem är lika viktiga för elevens
utveckling. Skolans och fritidshemmets arbete
ska kännetecknas av ömsesidig respekt och bra
samarbete.
Utgångspunkten i arbetet är målen i läroplanen, som bortsett från kunskapskraven, är gemensamma.
Lärandet är processinriktat och ska ske i dialog
där eleverna ges möjlighet att utveckla olika
förmågor och intressen utifrån egna förutsättningar.
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Pedagogernas förhållningssätt är att möta,
stödja och utmana eleverna i deras utveckling.
Vi har mod att tänka och handla på nya och
kreativa sätt och vi utmanar oss ständigt för att
överträffa det förväntade.
Pedagogerna säger:
Alla elever är lika värdefulla och det ska vara
roligt, lustfyllt och meningsfullt att vara på fritidshemmet.

”Vi har en hög ambitionsnivå
– Det som är bra ska bli bättre, ska
bli bäst”
Bästa möjliga möte för lärande. Mål- och inspirationsdokument för förskola, grundskola och gymnasieskola
i Varbergs kommun.

FORTSATT UTVECKLING OCH
LÄRANDE
Fritidshemmens kvalitetsarbete innefattar planering, uppföljning, utvärdering och analys
samt rutiner för hur resultaten används för att
förbättra kvaliteten.
Skolverket definierar begreppet kvalitet utifrån
hur väl verksamheten:
• Uppfyller nationella mål,
• Svarar mot nationella krav och riktlinjer,
• Uppfyller lokalt uppsatta mål, krav och
riktlinjer, förenliga med de nationella,
• Kännetecknas av en strävan till förnyelse och
ständiga förbättringar utifrån rådande
förutsättningar.
Pedagogerna säger:
För att erhålla en kvalitativ verksamhet krävs att
pedagogerna kontinuerligt håller sig uppdaterade och fortbildar sig i gällande styrdokument.

”Skolan ska stimulera elevernas
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna
idéer och lösa problem. Eleverna
ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga
att arbeta såväl självständigt som
tillsammans med andra. Skolan ska
därigenom bidra till att eleverna
utvecklar ett förhållningssätt som
främjar entreprenörskap.”
Ur Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet
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”Det är i mötet mellan barn som deras
lekskicklighet utvecklas. Därför är det
pedagogernas ansvar att skapa bästa
möjliga möten”

Barn- och utbildningsförvaltningen
Tfn: 0340-882 85
E-post: bun@varberg.se

