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ÅSBO FRITIDSHEMS HANDLINGSPLAN 2015-2016
I handlingsplanen beskrivs de mål vi har för vår verksamhet på Åsbo
fritidshem och hur vi arbetar för att nå dem. Vi vill använda
handlingsplanen som ett verktyg för hur vi arbetar, men även för att
synliggöra vår verksamhet för personalen, våra elever och deras
föräldrar.
Vi har valt att sätta upp mål som utgår från LGR11 och Skolverkets
allmänna råd för fritidshem.
Våra mål för fritidsåret är: Ansvar, Kreativitet och Värdegrund.
Så här kommer vi att arbeta med dessa tre mål under året:

UTVÄRDERING

ANSVAR

Varje månad väljer vi ut ett mål ur varje område,
alltså tre mål.

MÅL

HUR VI ARBETAR

Att eleverna tar ansvar för sig
själva, sina och andras saker och till
viss del sina fritidskamrater.

Eleverna tränar själva på att ta
ansvar genom att välja aktiviteter
under fria leken.

Med detta menar vi att eleven:

Vi diskuterar mycket med eleverna
och påminner dem om att ta
ansvar för att städa undan efter
leken.

Vi sätter upp målen tydligt på väggen så att alla
elever ser dem och så pratar vi om målen:



plockar/städar undan efter
sig.



tar på sig kläder efter
väder.

-vad vi menar med dem
-varför de är viktiga
-hur vi ska arbeta med dem
När månaden är slut utvärderar vi tillsammans med eleverna i
smågrupper om ca tre elever.
Nästa månad väljer vi ut tre nya mål och arbetar



lämnar lappar till och från
hemmet.



plockar in leksaker i Boden
Bodil.



säger till när den går hem
för dagen.

extra med dem.

Vi personal föregår med gott
exempel.
Vi berömmer när någon tar ansvar
och särskilt om någon har
utvecklats i sitt ansvarstagande.
Vi ringer föräldrar om eleven åkt
hem utan att ha meddelat någon i
personalen.

UPPNÅDDA MÅL
Vi vet att de här målen är uppnådda när eleverna är medvetna om vad vi
förväntar oss av dem och när vi slipper påminna, med enstaka undantag,
om de olika målen.

KREATIVITET

VÄRDEGRUND

MÅL

HUR VI ARBETAR

MÅL

HUR VI ARBETAR

Att eleverna vågar prova olika
lekar/aktiviteter och kan komma
på egna lösningar och idéer på
lekar och kreativa aktiviteter.

Eleverna får oftast själva välja
aktiviteter på fritidshemmet.

Att eleverna uppträder med
respekt för sina fritidskamrater och
mot vuxna och att vi tränar på att
bry oss om varandra.

Eleverna får oftast själva välja
aktiviteter på fritidshemmet.

Med detta menar vi att eleven:


får utlopp för sin fantasi
och kan uttrycka den i
musik, bild, dans, teater
m.m.

Vi har mycket kreativt material
framme som är fritt att använda.
Vi personal stöttar eleverna i att
prova sina idéer.
Vid behov försöker personalen
styra in eleverna på nya lekar och
ger tips och nya idéer.

Med detta menar vi att eleven:


pratar med andra i en
trevlig ton.



frågar om någon som är
ensam vill vara med.



är artig och hjälpsam vid
leken och i vardagliga
situationer som frukost och
mellanmål.



är aktiv i sin lek och kan
skapa olika lekmöjligheter
med det material som finns
både ute och inne.



kan komma med egna
idéer på pyssel och lekar.



säger till en vuxen om
någon är ledsen.



Vågar prova nya lekar och
aktiviteter.



säger hej och hej då till
vuxna och kompisarna på
fritids.



uppträder trevligt mot den
som hämtar.

Vi diskuterar mycket med eleverna
och påminner dem om att bry sig
om och hjälpa varandra.
Vi personal föregår med gott
exempel.
Vi berömmer när någon visar
empati och uppträder trevligt och
särskilt om någon har utvecklats i
sin empatiska förmåga.

UPPNÅDDA MÅL
Vi vet att de här målen är uppnådda när eleverna är medvetna om vad
förväntar av dem och när vi slipper påminna, med enstaka undantag, om
de olika målen.

UPPNÅDDA MÅL
Vi vet att de här målen är uppnådda när eleverna är medvetna om vad
förväntar av dem och när vi slipper påminna, med enstaka undantag, om
de olika målen.

