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FRITIDSKLUBBENS HANDLINGSPLAN 2022-2023

I handlingsplanen beskrivs de mål vi har för vår verksamhet på Fritidsklubben

och hur vi jobbar för att nå dem. Målen utgår från elevgruppens behov och

intressen och fastställs i samråd med eleverna. Till grund ligger våra

styrdokument LGR11*, Skolverkets Allmänna Råd för Fritidshem och Skollagen.

Vi använder handlingsplanen som ett verktyg för hur vi ska arbeta, men även

för att synliggöra vår verksamhet för personalen, våra elever och deras

vårdnadshavare.

*LGR11=Läroplan för grundskolan 2011, reviderad 2017



ANSVAR

MÅL HUR VI ARBETAR
● Att alla tar ansvar för sig själva, sina

handlingar och sina saker

● Att alla förstår varför det är viktigt

att ta ansvar

● Vi tjatar inte, utan påminner eller

säger till en gång

● Vi har tydliga konsekvenser

● Eleverna får turas om att ansvara för

tex mellanmål mm.

● Eleverna får ha stor delaktighet i det

vi bestämmer på fritidsklubben

● Vi diskuterar mycket och ger

eleverna tid att själva tänka efter

● Eleverna får ta aktiv del i att planera,

genomföra och leda aktiviteter

UPPNÅDDA MÅL
Vi vet att målen är uppnådda när:

● Eleverna lyssnar efter en påminnelse eller tillsägelse

● Eleverna kan ta ansvar för att självständigt fullfölja sina tilldelade uppgifter

● Eleverna visar förståelse varför de ska ta ansvar

LGR11
● De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska

omfatta alla elever

● Eleverna ska förberedas för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle



RESPEKT

MÅL HUR VI ARBETAR
● Att eleverna visar respekt mot

varandra och för personalen

● Att alla uppträder trevligt mot

varandra

● Att man använder ett vårdat språk

● Att man lyssnar på varandra

● Att man behandlar alla lika och visar

förståelse för varandras olikheter

● Vi diskuterar mycket med eleverna

om hur vi ska uppträda mot

varandra

● Vi har absolut noll-tolerans mot

dåligt uppförande

● Vi är noga med att det ska vara

trevligt för alla att vara på fritids

● Personalen är goda förebilder

● Vi uppmuntrar och förstärker ett bra

uppförande

UPPNÅDDA MÅL
Vi vet att målen är uppnådda när:

● Vi har ett bra klimat i elevgruppen

● Alla är delaktiga och känner att de blir sedda och hörda

● Alla visar varandra hänsyn

● Ett bra uppförande är normen

LGR11
● Skolan ska jobba för att varje elev respekterar andra människors egenvärde

● Skolan ska jobba för att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön

som miljön i ett vidare perspektiv



OMVÄRLDEN

MÅL HUR VI ARBETAR

● Att följa med aktuella händelser i

framförallt Sverige men även världen

● Att eleverna ska få ökad förståelse

för hur omvärlden fungerar

● Att utforska och lära känna vad som

finns i vår närmiljö

● Att genom längre utflykter i vårt län

utforska och lära känna vad som

finns utanför vår närmiljö

● att arbeta kompletterande och

kompenserande

● Vi diskuterar aktuella händelser när

vi har klubbsnack varje vecka

● Vi har teman som bygger på aktuella

händelser

● På lovdagar går och åker vi iväg från

Fritidsklubben, för att öka elevernas

gränser

UPPNÅDDA MÅL
Vi vet att målen är uppnådda när:

● Eleverna har tagit del av ett aktivt och praktiskt arbete i aktuella händelser

● Eleverna har tillsammans med fritids besökt olika platser utanför Fritidsklubben

● Eleverna är med och diskuterar aktuella händelser

LGR 11
● Undervisningen ska inspirera till nya upptäckter

● Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om

natur, teknik och samhälle

● Eleverna ska röra sig allsidigt i olika miljöer

● Eleverna ska ges möjlighet att samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna

tankar, åsikter och argument om olika områden

● Undervisningen ska ge eleverna möjlighet till byggande och konstruktion med hjälp

av olika material, redskap och tekniker



UTVÄRDERING

● Vi utvärderar verksamheten regelbundet tillsammans med eleverna på fritidsråd

och under klubbsnacket varje vecka

● Efter speciella teman och aktiviteter utvärderar vi med eleverna på olika sätt

● Personalen utvärderar verksamheten fortlöpande på personalmöten

● Personalen utvärderar speciella teman och aktiviteter när de är avslutade

● Personalen gör en analys av elevernas och sin egna utvärdering för att kunna

utveckla verksamheten på ett bra sätt

De mål vi har valt utgår från LGR11 och ligger dels under följande punkter för

skolans övergripande mål och riktlinjer:

● 2.2 Normer och värden

● 2.2 Kunskaper

● 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

● 2.6 Skolan och omvärlden

Och dels under kapitel 4, Fritidshemmet

ÖVRIGT
LGR11: Undervisningen på fritidshemmet ska behandla följande 4 punkter:

● Språk och kommunikation

● Skapande och estetiska uttrycksformer

● Natur och samhälle

● Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Dessa 4 punkter är alltid basen i vår planering för vår verksamhet på Fritidsklubben


