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Utveckling & Lärande

BAKGRUND

U
ndervisningen i fritidshemmet ska utgå från den 
värdegrund och det uppdrag samt de övergripan-
de mål och riktlinjer som framgår av läroplanen. 
Där framhålls att begreppet undervisning ska 
ges en vid tolkning i fritidshemmet, där omsorg, 

utveckling och lärande utgör en helhet. Undervisningen i 
fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid ge-
nom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 
erfarenheter, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare 
genom att inspirera till nya upptäckter. I undervisningen ska 
eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer 
och lärmiljöer.

Läroplanen uttrycker vidare att undervisningen i fritidshem-
met ska komplettera förskoleklassen och skolan genom att lä-
randet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat 
och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen 
och initiativ. Undervisningen ska syfta till att främja elevernas 
fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra 
genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksfor-
mer samt utforskande och praktiska arbetssätt.

Kunskap om att barn lär under hela dagen ökar fokus på 
fritidshemmet. Därför har Pysslingen skolor tagit fram denna 
strategi för fritidshemmets bidrag till ökad måluppfyllelse. 
Bottenplattan i resonemanget utgörs av att grundskola och 
fritidshem ska samverka för ökad måluppfyllelse i enlighet 
med aktuella styrdokuments krav och riktlinjer.I

Inom Pysslingen skolors utvecklingsområde Utveckling och 
lärande finns följande mål läsåret 2015/16:

Fritidshemmens verksamhet ska bidra till ökad  
måluppfyllelse.

Denna strategi syftar till att anvisa hur detta mål ska uppnås.
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P
å Pysslingen skolor arbetar vi med heldagslärande, vilket innebär att förskola, försko-
leklass, grundskola och fritidshem under hela dagen nära samverkar kring lärande för 
ökad måluppfyllelse.

Centrala områden att fokusera på

• Verksamhetsutveckling

 • Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

 • Uppföljning och utvärdering

I strategin beskriver vi förväntat läge 2020 och vilka mål som då ska ha uppnåtts på varje enhet.

VISION – VERKSAMHETSIDÉ

VERKSAMHETSUTVECKLING

KOMPETENSUTVECKLING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

1
Förväntade lägen Mål:

• Rektorsmöten används till utvecklingsar-
bete och kollegialt lärande.

• Varje enhet följer sin plan för systematisk 
utveckling mot verksamhetsidén under 
perioden 2016-2020.

• Varje enhet har implementerat sin organi-
sation för utveckling mot verksamhetsidén.

• Varje enhet har mätbara kvalitativa mål att 
utvärdera och en tydlig rörelseriktning mot 
verksamhetsidén.

• Samtliga personalkategorier har en över-
ensstämmande syn på verksamhetsidén.

Att vi verkar i en skola med heldagslärande.

Förväntade lägen Mål:

• Huvudmannen anordnar vidareutbildning 
samt grundutbildning i styrdokument och 
verksamhetsidé.

• Huvudmannen initierar samarbete med 
högskolor och universitet kring aktuella 
utbildningar och VFU.

Att vi har pedagoger med relevant utbildning 
för sitt uppdrag.

Förväntade lägen Mål:

• Kvalitetsavdelningen arbetar med uppfölj-
ning av verksamhetsidén.

• Uppföljning och utvärdering ingår som en 
del i resultatdialogen mellan verksamhets-
chef och rektor.

• Varje enhet har mätbara kvalitativa mål att 
utvärdera och en tydlig rörelseriktning mot 
verksamhetsidén.

Att vi genom systematisk uppföljning och 
utvärdering når vår verksamhetsidé. 3
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PYSSLINGEN SKOLOR

Adolf Fredriks Kyrkogata 2

111 37 Stockholm 

Telefon 08-794 42 00

E-post info@pysslingen.se

www.pysslingen.se/skolor

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och  
nytänkande. 

Totalt är vi 55 för- och grundskolor från Kalix i norr till Lund i söder  
med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög  
kvalitet. 

Med ett 1-16-årsperspektiv sätts dessutom lärandet i fokus från förskolan och genom 
hela grundskolan.  

Utveckling & Lärande Värdegrund
Kompetens & Omvärld

Fritidsstrategi   

för ökad måluppfyllelse


