
 

KARLSKRONA  

SPRÅKSKOLA 

 

 

 

 

 

 

  

Verksamhetsplan  

Fritidshemmet 
 

2018/2019  

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-08-08 



  
2 

Innehåll 
VÄRDEGRUND ......................................................................................................................................... 3 

Organisation ............................................................................................................................................ 4 

Mål för fritidshemmet ht-18 och vt-19 .................................................................................................. 5 

Leken ................................................................................................................................................... 5 

Utevistelse ........................................................................................................................................... 6 

Elevinflytande ...................................................................................................................................... 6 

Digitalisering ........................................................................................................................................ 7 

Hur kopplar vi vår verksamhet till Läroplanen (LGR11) ........................................................................ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
3 

VÄRDEGRUND 

De värden som ska genomsyra verksamheten för både elever och personal är: 

 

Glädje 
Att få lyckas på mina villkor  

Att få känna gemenskap med elever och personal  

Uppmuntran till och tid för varandra  

 

Hänsyn/Respekt 
Vi hälsar alltid på varandra  

Att bry sig om alla och visa empati 

Vara lyhördhet för olikheter  

Öppenhet, för andra förslag och andras åsikter  

Vi är människor – ibland blir det fel  

 
Kreativitet 
Frihet att skapa 

Utmanas i att se nya vägar till målet  

 

Trygghet 
Alla ska behandlas med respekt 

Goda kontakter mellan personal-vårdnadshavare-elever  

Gemensamt språk och samma budskap skapar trygghet och tydlighet 

Ärlighet 

 
Öppenhet 
En öppenhet i det vi gör i smått och stort 

 
Gemenskap 
Alla är en viktig del av skolan 

Ha roligt tillsammans 

Vår värdegrund ska prägla vår vardag 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6xK2OkdbVAhWrHJoKHZaBAFoQjRwIBw&url=https://pixabay.com/sv/hj%C3%A4rtan-valentine-k%C3%A4rlek-romantik-264495/&psig=AFQjCNFJb-O33u9GK4v8Cn49PXZtH65raw&ust=1502779773396609
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Organisation 
 

Karlskrona Språkskola har två fritidshemsavdelningar: 

Eos - F-klass och år. 1  

Hercules - år. 2-6, klubbendag år 3-6 

De pedagoger som jobbar på de olika fritidsavdelningarna är: 

Marcus, Ola, Lotta, Anton, Christoffer, Maria och Jesper. 

Ansvarig för fritidshemsverksamheten: Annika Lundin. 

 

Pedagogisk planering: 

Pedagogisk planering för fritidsverksamheten sker på torsdagar varje vecka där all personal 

på fritidshemmet medverkar. Annika medverkar varannan och den andra veckan medverkar 

vår specialpedagog Rianne. Extern handledning sker vid behov. Kökspersonalen är med vid 

behov. Dessutom har vi två planeringsdagar varje termin.  
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Mål för fritidshemmet ht-18 och vt-19 
  

Leken 
Vi vill synliggöra lekens betydelse i fritidshemmets vardag. Både den fria och den styrda 

leken är viktig för eleverna i deras utveckling av motorik och i det sociala samspelet. Därför 

vill vi under året erbjuda aktiviteter som lockar till ett lekfullt lärande i olika miljöer. 

Hur ska vi göra detta på Eos under 2018/2019: 

 Uppmuntra eleverna till fri lek i en stimulerande närmiljö. 

 Erbjuda styrda lekar och aktiviteter i olika miljöer. 

Hur ska vi göra detta på Hercules under 2018/2019: 

 Erbjuda eleverna styrda lekar och aktiviteter i olika miljöer. 

 Ge eleverna möjlighet till fri lek i olika miljöer. 
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Utevistelse 
Vi på Karlskrona Språkskola har förmånen att ha en fantastisk utemiljö inom skolans område. 

Även miljön runtomkring skolan inbjuder till fantastiska möjligheter för utevistelse. Detta vill 

vi utnyttja i vår verksamhet och vi kommer under året försöka använda oss av den 

fantastiska miljö som finns runt oss.  

Hur ska vi göra detta på Eos under 2018/2019: 

 En dag i veckan kommer vi gå på utflykt till olika platser i den närliggande miljön. 

 Låta eleverna få möjlighet till mycket fri lek på skolgården och skapa leksituationer 

utomhus som stimulerar att eleverna tar eget ansvar för leken. 

Hur ska vi göra detta på Hercules under 2018/2019: 

 En dag i veckan kommer vi gå på utflykt till olika platser i den närliggande miljön. 

 Skapa pedagogstyrda aktiviteter på skolgården och i närmiljön.  

 

 

Elevinflytande 
På vårt fritidshem är det viktigt att eleverna får påverka innehållet i vår verksamhet. Det är 

för elevernas skull vi bedriver verksamheten och det är en självklarhet för oss att de då också 

ska få en möjlighet att göra aktiviteter som de brinner för, med andra ord känna en 

meningsfull fritid. På detta sätt hoppas vi att eleverna utvecklar sin ansvarskänsla och 

drivkraft att kunna påverka sin egen vardag.   

Hur ska vi göra detta på Eos under 2018/2019: 

 Använda fritidsråd där eleverna ges utrymme att komma med önskemål vad 

verksamheten ska innehålla.  

 Genom våra pedagogstyrda aktiviteter hoppas vi att eleverna inspireras av nya 

upptäckter, får erfarenhet och utrymme att bygga vidare på dessa i den fria leken.  

Hur ska vi göra detta på Hercules under 2018/2019: 

 Erbjuda eleverna att komma med önskemål på fritidsrådet, men även lämna förslag 

på aktiviteter/förbättringar i vår brevlåda. 

 Genom våra pedagogstyrda aktiviteter hoppas vi att eleverna inspireras av nya 

upptäckter, får erfarenhet och utrymme att bygga vidare på dessa i den fria leken.  
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Digitalisering 
 

I och med tilläggen i läroplanen angående digitalisering har vi ett behov av att utveckla 

verksamhetens aktiviteter gällande användandet av digitala hjälpmedel. Samhället blir mer och mer 

digitaliserat och vi vill genom att framhäva det positiva i att använda digitala hjälpmedel i sin vardag 

på fritidshemmet förbereda eleverna för framtiden. 

Hur ska vi göra detta på Eos under 2018/2019: 

 Eleverna ska få komma i kontakt med digitala verktyg i olika uttrycksformer så som: 

Fotografering, navigation på Internet, digitala spel & programmering. 

 Introducera eleverna i vett & etikett och säkerhet på Internet. 

Hur ska vi göra detta på Hercules under 2018/2019: 

 Eleverna ska få komma i kontakt med digitala verktyg i olika uttrycksformer så som: 

Fotografering, filmskapande, skapa digitala spel, navigation på Internet & programmering. 

 Introducera eleverna i vett & etikett och säkerhet på Internet. 

 

Hur kopplar vi vår verksamhet till Läroplanen (LGR11) 
 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna 

erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och 

lärande.  

(Utdrag från LGR11, kapitel 4: Fritidshemmet, sida 24.) 

 

Undervisningen ska behandla digitala verktyg och medier för kommunikation, säker och 

ansvarsfull kommunikation i digitala sammanhang. 

(Utdrag från LGR11, kapitel 4: Fritidshemmet, centralt innehåll, sida 26.) 


