
Fritidshem på  

Röselidsskolan 

Fritidshemmet – ett viktigt komplement 

till skolverksamheten  

och en möjlighet till en rikare fritid. 

 

Arbetslag F-3 A och B 

Läsåret 2013-2014 

Gråbo en plats att växa på 

2013-09-15 

Telefon: F-3A 0302-521927   F-3B 0302-521926 
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Allmän information 

Höstterminen 2013 

Måndag 19/8 - fredag 20/12 

 

Lovdagar 

25 september  

(studiedag fritids stängt) 

 

Höstlov vecka 44 

28/10 – 1/11 

Öppettider 

Fritidshemmet är öppet  

6.00-18.00 

 

Arbetslag B öppnar och 

stänger. 

 

Barnen går över till sitt AL 

klockan 7.00 och 16.30 är 

alla barnen på B. 

 

Frukost 7.45 

Lunch 11.00 

Mellanmål 14.00 

Fasta aktiviteter 

Måndag:  Lek/rörelse Röselid kl.14.30-15.15, 

Tisdag:  skogsutflykt ca. 1gång per månad   

Onsdag:  Kör 14.30-15 

 Hälsa mat och bak 

Torsdag: Fri lek 

Fredag: Idrott Röselid kl. 14.30-15.30, 

  just nu bordtennis. 

Vårterminen 2014 

Onsdag 8/1 - onsdag 11/6 

 

Lovdagar 
Sportlov v 7 - 10-14 februari 

7 mars (studiedag fritids stängt) 

Påsklov - 14-17 april (påsk) 

2 maj 

30 maj 

Gemensamma aktiviteter  

på fritidshem under läsåret 

Vecka 36 - Gemensam aktiviteter börjar 

   Fritidskören,  disco 

Vecka 43 - Halloween disco 

Vecka 44  - Höstkul/Halloween 

   Pingisturnering tisdag 29/10 

   Gråbo fritidshem 

 - Höstshow torsdag 31/10 Lekstorp 

Vecka 50 - Nobelfest 

Vecka 7 - Sportlov, innebandyturnering 

   Gråbo Fritidshem 

Vecka 16  - Påsklovsäventyr 

Vecka 19  - Fritidshemmens dag 

Vecka 24  - Sommarfest 

 

 



Finns längst ner på www.lerum.se/roselid  E-tjänster 

 

Schema ska skickas in två veckor innan det börjar 

gälla och ALLTID via webben.  

Direktiv från Lerums kommun! 
 

Även ändringar görs via webben 
 

• www.lerum.se  

• E-tjänster 

•Tryck Logg in 

Fritids schema 

På skolan görs till skolvärdinnan Cecilia Boberg som vidarebefordrar 

sjukanmälan till respektive arbetslag och lärare.  

 

Sjukfrånvaro via telefonsvarare 
OBS! Rösten säger att numret ej är tillgängligt men det funkar! 

Lyssna färdigt på HELA meddelandet och prata in efteråt! 

 

Alla vårdnadshavare anmäler elevs frånvaro senast kl 7.45 på 

telefonsvarare 0302 521753. 

 

Kl 7.45 lyssnar vår skolvärdinna av telefonsvararen, skriver ner namn 

och processgrupp och mailar sedan till processledaren. Om 

skolvärdinnan är frånvarande tar vår assistent över denna uppgift och 

om assistenten är frånvarande tar vaktmästaren över. 

 

SJUKANMÄLAN  www.lerum.se/roselid  SJUK? 

SJUKANMÄLAN 

http://www.lerum.se/roselid
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PEDAGOGISK PLANERING 

FÖR 

FRITIDSHEM 

 

Lek / Skapande 

 

Fysisk aktivitet / Hälsa 

 

Utflykter 

 

Samlingar 

 

Övrigt 

 

Röselidsskolans fritidsideologi grundas på skolverkets LGR11:s mål om 

kvalitetsarbete i fritidshemmet och Skolverkets allmänna råd. 

 

För att mäta och utveckla vår kvalitet på fritidshemmen  

arbetar vi kontinuerligt med: 

• Gemensamma mål och styrdokument 

• Kvalitetsredovisning 

• Nätverksträffar för personal inom kommunens fritidshem 

• Enkäter till både barn och föräldrar 

• Återkommande fritidsråd med barnen 

• Engagerad personal i arbetslagen med bred kompetens 

 

 



FRITIDSHEMMETS  UPPDRAG 

 Vårt mål är att erbjuda en verksamhet där barnen känner 

sig trygga samtidigt som det är roligt, spännande och 

intresseväckande. En viktig uppgift för fritidshemmets 

verksamhet är att utveckla barnens självkänsla och sociala 

identitet. Verksamheten ska sträva efter att tillgodose det 

enskilda barnets behov i relation till gruppen som helhet. 

Vad innebär fritidshemspedagogik? 

• Demokratisk kultur 

• Balans mellan fri och styrd verksamhet 

• Mångsidigt innehåll 

• Egna val 

• Lek 

• Upplevelsebaserad kunskap 

Så här arbetar vi för att fullfölja vårt uppdrag: 

 

Vi som arbetar på fritidshemmen ser barnen under stor del av dagen 

och har på så sett ett helhetsperspektiv på barnens utveckling där 

omsorg och pedagogik går hand i hand. 

 

Vi ska vara goda förebilder för barnen och värna om respekt och 

förståelse för varandra. Genom detta vill vi hjälpa barnen att utveckla 

en god social kompetens och ett gott kamratskap där glädje och 

trygghet ska prägla verksamheten. 

 

För att barnen ska känna att de har inflytande och är delaktiga över 

sin egen tid ska demokrati och medbestämmande vara självklara 

inslag i fritidsverksamheten.  Vi strävar för att erbjuda en genomtänkt 

pedagogisk verksamhet där samarbetet mellan fritidshemmen  och 

föräldrar är en viktig förutsättning. 

 



LEKENS  BETYDELSE  FÖR 

BARNS  UTVECKLING! 

Leka är livet! 

Leken är det viktigaste i barnens sociala utveckling och inlärning. I 
leken tränar barnen sin kreativitet och fantasi och utvecklar samspel 
med andra barn i olika åldrar.  Genom leken utvecklas förmågan till 
abstrakt tänkande. Barnen lär sig samarbete, empati och 
konfliklösning samt ömsesidighet och respekt för varandra. Vi vuxna 
måste ge barnen tid och möjlighet att leka. Leken innehåller även 
möjligheter för barn att utvecklas känslomässigt, motoriskt och 
intellektuellt. 

 

Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra.  I en 
väl fungerande grupp har barnen glädje av varandra. De lär  av och 
stödjer varandra och utvecklar en levande social gemenskap. 

 

I gruppen tränas även den sociala identiteten där man är någon, på 
gott och ont. Där man upplever vänskap, solidaritet och gemenskap.  

Samvaron i grupp är en central del i fritidshemmet men det är också 
viktigt att verksamheten utformas så att den blir en bra balans mellan 
enskilda barns behov i relation till gruppen i helhet. 

 

En väl utvecklad förmåga till abstrakt tänkande är en förutsättning för 
att man ska klara av de krav som ställs i utbildningsystemet och i 
arbetslivet. Tillsammans med andra barn och med stöd av vuxna lär 
de sig att hantera konflikter och lösa dem på ett positivt sätt. I 
gruppen finns möjlighet för barnen att känna igen sig i varandra 
samtidigt som de ser och uppskattar varandras olikheter. 



Lek o Skapande 

Syfte: 

Lek och Skapande 

Att utveckla sitt eget lärande såväl i lek som i skapande 
verksamhet och att utveckla sin självkänsla och identitet i 
samspel med andra. 

Mål: 

Utveckla sin kreativitet och kunna utrycka sina åsikter 
genom t.ex. bild, skapande i olika material och former. 
(LGR11) 

Att genom leken utveckla och förändra sitt sätt att tänka, 
lösa problem och hantera information. (Skolverkets allmänna 
råd 2007) 

Genomförande: 

Genom att vår verksamhet är varierad med inslag av lek, 
fysisk aktivitet, skapande verksamhet som drama, musik, dans, 
bild o form och utforskande av omvärlden i form av utflykter 

Barnen erbjuds pyssel och skapandematerial med hjälp av 
olika tekniker och idéer, dansspel genom x-box, 
utklädningsmaterial och scen, leklådor för att uppmuntra 
fantasin. Musik genom sång och lyssnande. 

Om intresse finns kommer vi att starta en kör. 

Dessa förmågor tränas:  The Big Five 

Analytisk förmåga 

Kommunikation 

Begreppslig förmåga 

Metakognitiv förmåga 

Förmåga att hantera information 

 

 

 

 



Fysisk aktivitet/Hälsa 

Syfte: 

Fysisk aktivitet/Hälsa   

ska syfta till att barnen utvecklar allsidig rörelseförmågor och 
intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 
naturen(LGR11). 

Bli medveten om vikten av goda kostvanor. 

Mål: 

Motivera barnen till rörelse, träna samarbetsförmåga, och 
kommunikation, kunna ta och ge instruktioner,  främja sin 
hälsa. 

Genom att erbjuda näringsriktiga mål under trivsamma 
former så att vi grundlägger goda kostvanor. (Skolverkets 
allmänna råd 2007) 

Genomförande: 

Genom att använda idrottshallen en gång i veckan för 
idrottsaktiviteter ges möjlighet till fysisk aktivitet och 
planering  samt genomförande av både barn och personal. 

Utelek inom skolområdet med actionpark och lekplats. 
Skogsutflykt en gång i månaden. 

Vi bakar en gång i veckan och har ett gott samarbete med 
vår restaurangpersonal . 

 
Dessa förmågor tränas: The Big Five! 

Analytisk förmåga 

Kommunikation 

Begreppslig förmåga 

Metakognitiv förmåga 

Förmåga att hantera information 

 

 

 



UTFLYKTER 

Syfte: 

Utflykter 

Barnen ska få möjlighet att lära känna sin närmiljö och 

dess olika möjligheter och utforska omvärlden i form av 

studiebesök och utflykter.  (Skolverkets allmänna råd 

2007) 

Delaktighet och inflytande. 

Mål: 

Att barnen ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper 

om sig själva och sin omvärld samt uppmuntra deras 

nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära. 

Känna att man är delaktig och har inflytande. 

Genomförande: 

Regelbundna utflykter där barnen är med och planerar 

och påverkar utformningen genom fritidsråd och 

planeringsgrupper. 

Skogsutflykter  ca 2 gånger i månaden. 

 

Förmågor :The Big Five 



Syfte 

 Fritidshemmet ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra 

att de förs fram. 

 Respektera andra människors egenvärde. 

 Utveckla känslan för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 

också utanför den närmaste gruppen. 

 Att ta in muntliga och skriftlig instruktioner och beskrivningar. 

 Samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter 

och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. 

Mål 

 Aktivt arbeta för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen 

är en integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns 

utveckling och koppla samman det med hur barnet utvecklar förmågan 

att ta ansvar och ha inflytande. 

 Sträva efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbeta med 

att olikheterna i gruppen ses som en tillgång. 

 Aktivt arbeta för barns rätt till ansvar, delaktighet och inflytande i 

verksamheten utifrån erfarenhet, ålder och mognad. 

 

Genomförande 

 Vi ser och bekräftar barnen under våra samlingar. Barnens egna 

upplevelser och observationer tar vi tillvara på. 

 Tydliggör för barnen sambanden mellan delaktighet, inflytande över 

och ansvar för fattade beslut. 

 Samlingar dagligen och vid fritidsråd en gång i månaden. 

 

Förmågor :The Big Five 

 

 

Samlingar 




