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Bilaga
Redovisning av vidtagna samt planerade åtgärder
Område: Fritidshemmen

Skolinspektionens bedömning
Lomma kommun måste vidta följande åtgärder för att
förbättra arbetet inom bedömningsområdet:

Åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i Skolin- Åtgärder som planeras vidtas, med utgångspunkt i
spektionens bedömning och motivering
Skolinspektionens bedömning och motivering

Utveckling och lärande:
Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation med lek och vila.

Kontinuerligt samarbete pågår mellan kommunens fritidspedagoger i form av nätverksträffar och skolinspektionens förelägganden
har diskuterats på dessa möten.

Utveckling och lärande:
Om utredningen visar att eleven har svårigheter i sin situation på
fritidshemmet ska eleven ges särskilt stöd.

Trygghet och studiero:
Vid fritidshemmet ska åtgärder genomföras för att förebygga och
förhindra att elever utsätt för kränkande behandling.

Rektor kommer tillsammans med fritidspedagogerna att se över
lokaler och möblering för att ytterligare beakta elevernas behov av
rekreation med lek och vila. Särskild vikt ska läggas vid att eleverna får tid till lek och lugnare aktiviteter såsom samtal, lugn
musik och avslappning. Flera skolor arbetar med att organisera
om verksamheten för att möta de äldsta elevernas behov av
åldersadekvata aktiviteter på fritidshemmet.
Då elever har behov av särskilt stöd ska den pedagogiska kartläggningen även omfatta eventuell fritidshemsvistelse och när
åtgärdsprogram beslutas av rektor skall ingå att även bedöma
behov av stöd inom fritidshemsverksamheten.

Fritidshemmen har, under rektors ledning, påbörjat arbetet med
att kartlägga riskområden som är specifika för verksamheten.
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I skolans plan mot kränkande behandling ska även fritidshemmens kartläggningar och förutsättningar finnas med. Arbetet ska
vara klart till den årliga revideringen av planen mot kränkande
behandling.
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Skolinspektionens bedömning
Lomma kommun måste vidta följande åtgärder för att
förbättra arbetet inom bedömningsområdet:

Åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i Skolin- Åtgärder som planeras vidtas, med utgångspunkt i
spektionens bedömning och motivering
Skolinspektionens bedömning och motivering

Trygghet och studiero:
Det ska finnas en plan mot kränkande behandling som anger vilka
åtgärder som ska vidtas och hur de ska följas upp.

Fritidshemmen har, under rektors ledning, påbörjat arbetet med I skolans plan mot kränkande behandling ska även fritidshematt kartlägga riskområden som är specifika för verksamheten.
mens kartläggningar och förutsättningar finnas med. Arbetet ska
vara klart till den årliga revideringen av planen mot kränkande
behandling som anger vilka åtgärder som ska vidtas och hur de
ska följas upp.

Pedagogiskt ledarskap och utveckling av utbildningen vid fritidshemmet:
Rektor ska ta sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef för personalen och ska verka för att utbildningen vid fritidshemmet utvecklas i
förhållande till de nationella målen.

Rektorerna, som leder fritidshemmens verksamhet, har i dag Rektor ska lägga in fler regelbundna besök på och träffar med
regelbundna möten med fritidshemmens personal och de yrkes- fritidshemspersonalen och följa upp dessa genom diskussioner
träffar som finns bör i hög grad inriktas på fritidshemmens peda- med utgångspunkt i de nationella målen.
gogiska planering i förhållande till de nationella målen. De yrkesträffar som idag finns inriktas i högre grad på att utbildningen i
fritidshemmet utvecklas i förhållande till de nationella målen.

Pedagogiskt ledarskap och utveckling av utbildningen vid fritidshemmet:
Rektor ska ta sitt ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.

Studiecirklar med utgångspunkt i Utbildningsradions (UR) material
"Friare kan ingen vara" pågår på flera områden och bör spridas till
alla skolor. Utbildningen stödjer en utveckling av det systematiska
kvalitetsarbetet.

Pedagogiskt ledarskap och utveckling av utbildningen vid fritidshemmet:
Huvudmannen ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som består
i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.

Rektor tillsammans med fritidspedagogerna ska systematisera
planering, uppföljning, utvärdering och utvecklling av fritidshemsverksamheten som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser direkt riktade till fritidshemmens personal ska genomföras.
Fritidshemmens verksamhet ska ingå i kommunens systematiska
kvalitetsarbete genom att verksamhetsmål kopplas till nyckeltal
som minst en gång om året redovisas för huvudmannen.
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Skolinspektionens bedömning
Lomma kommun måste vidta följande åtgärder för att
förbättra arbetet inom bedömningsområdet:

Åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i Skolin- Åtgärder som planeras vidtas, med utgångspunkt i
spektionens bedömning och motivering
Skolinspektionens bedömning och motivering

Gruppsammansättningens lämplighet:
Elevgrupperna ska anpassas till behoven i olika fritidshem så att
omsorgen och det pedagogiska uppdraget i övrigt enligt de nationella
målen kan tillgodoses.

Flera områden genomför redan till hösten organisatoriska föränd- Kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av elevgruppernas
ringar på fritidshemmen för att anpassa verksamheten till elever- behov på fritidshemmen kommer att göras och redovisas för
nas behov av passande gruppsammansättningar och innehållet i huvudmannen.
den pedagogiska verksamheten. Även de skolor som behåller sin
organisation kommer att arbeta med flexiblare grupper under
dagen, genom att dela upp barnen på olika aktiviteter med särskild hänsyn till elever med särskilda behov.
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