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Sigtuna kommuns fritidshem 

• 13 Fritidshem + Grundsärskola

• Drygt 2000 elever i våra kommunala fritidshem från F-6 

• Från landsbygd till tätort till socioekonomiskt utsatta 

områden 

• Effektiviseringar för fritidshemmen i senaste budget 



www.sigtuna.se

Tillbakablick

• Nätverk har funnits i kommunen under många år

• Ingen riktad kompetensutveckling 

• Låg andel behöriga i fritidshemmet 

• Föreläggande från Skolinspektionen 2017 

• Ny förvaltningsledning



www.sigtuna.se

Syfte och mål

Utvecklingsarbete: 

-Anställd utvecklingsledare centralt 

-Kvaliteten i kommunens fritidshem ska öka. 

-Ökad likvärdighet mellan kommunens fritidshem.

-Utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemmen. 

-Fritidshemmen ska arbeta utifrån gällande styrdokument, 

-Använda vår gemensamma mall för PP- pedagogisk 

planering. 

-Synliggöra fritidshemmens verksamhet både för elever, 

föräldrar, kollegor och sig själva. 

-Öka antalet utbildade lärare i fritidshem. Tillsätta en 

förstelärare i fritidshemmet. 



• Kap14  Fritidshemmet

Utbildningens syfte 2 §

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan..

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling

och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och

rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på

eleven och elevens behov.

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social

gemenskap.

Skollagen



Fritidshemmen fick ett eget kapitel i läroplanen sommaren 2016. Kapitel 4, 

Lgr11. Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

-ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila

-skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt 

förhållningssätt

-kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

-skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

-utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

-röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Det är förmågor inom ett brett spektrum och sedan har centralt innehåll kopplats på inom fyra områden –

* Språk & kommunikation

* Skapande och estetiska uttrycksformer 

*Natur & samhälle

* Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse

Undervisningen i fritidshemmet 



Våra gemensamma mål:

•Alla barn och elever når målen i läroplanen.

•Alla barn och elever känner trygghet, trivsel och studiero

•Våra medarbetare är engagerade och har rätt kompetens

Skolutvecklingsprogrammet 2017-2023
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• ”Surra” med grannen i 2 minuter

• Var befinner ni er på Fritidshemmets utvecklingsresa? 

-I din kommun? 

-På din egen skola? 

Bikupa



• Besök i Ystads kommun inför utvecklingsarbete

• Förarbete i rektorsgruppen kring tid för kompetensutveckling:

utvecklingsmöte 120 min/v på alla fritidshem torsdagar 8:30-10:30 från läsåret 

18/19.

• Skapa möjligheter för att fördjupa oss i webbkurserna, tid-struktur-organisation

• Utvecklingsledare och några pedagoger deltog vid samråd hos Skolverket 

kring ev. webbkurser 

• Utvecklingsledare deltog i referensgrupp när webbkurserna skapades

• Detaljerad planering av förslag kring upplägg av genomförandet i kommunen 

Förarbete inför webbkurserna



• Varje skola med fritidshem har minst en representant i gruppen

• Möte en gång i månaden 8:15-11:15 på kommunhuset 

• Gemensam yta i sharepoint 

• Tydlig planering inför varje möte utifrån webbkursens innehåll

• Inläsningstid på mötet 

• Fördjupade samtal och diskussioner (yta-djup)

• Förslag till upplägg under kommande veckor

• Väl tilltaget med tid, mer tid än förslaget från Skolverket 

• Återkoppling till rektor efter varje nätverk 

• Rullande schema på rektorer som deltar på nätverket

• En biträdande deltar varje tillfälle  

Nätverket i webbkurserna 



Kompetensutvecklingsinsats januari 2019- juni 2020 

• Webbkurs 1 Fritidshemmets uppdrag jan 2019-dec 2019

• Webbkurs 2 Fritidshemmets undervisning jan 2020-juni 2020 

• Sigtuna kommuns fritidshem: 

• Nätverket blir utgångspunkten för arbetet där utvecklingspedagog blir 
”samtalsledare”. 

• Vid varje möte 1 gång/mån så leder utvecklingsledare + två biträdande 
rektorer + en rektor kommande kurs och förbereder gruppen för att gå 
ut till sina arbetslag och leda samma innehåll. 

• Fördjupad kunskap hos nätverket för att kunna leda på sin skola och 
modellering och samtal kring innehållet. 

• Förslaget bygger på att fritidshemmen använder flertalet av 
torsdagarna, 2h varje vecka till kompetensutvecklingsinsatsen. 

Webbkursernas upplägg 



• Stärka yrkesgruppen

• Stolthet, ”bli sedda”

• Samtalsledarmodell 

• Modellering 

• Alla kommunens fritidshem tillsammans

• Kollegialt lärande: bygga ”dela-kultur”

• Reflektion och analys, förändra och förbättra-

systematiskt kvalitetsarbete 

Tillsammans
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Roller

Utvecklingspedagog

Rektor

Samarbete i styrkedjan

Förvaltningsnivå 

Chefsnivå 

Medarbetarnivå 

Utvecklings

ledare 

Medarbetare

Verksamhetschef



• Fokus fritidshemmet 

• En person som ”bevakar” fritidshemmets frågor

• Övergripande blick 

• Generella insatser (tex. SI, kvalitetsindikatorer)

• Riktade insatser 

• Kompetensutveckling 

• Stöd till rektor kring fritidshemmets frågor 

• Leder nätverk (leder webbkurserna) 

• Länk till förvaltning-rektorer-fritidshem 

Huvudmannanivå- Utvecklingsledare



• Ge rätt förutsättningar

• Var delaktig i kursen

• Ge samtalsledare utrymme för planering och ha en dialog 

kring upplägg

• Var inte rädd för att ändra om det inte fungerar- blanda 

arbetssätt

• Ha kul

Chefsnivå- Rektor



• Samtalsledare 

• olika inläsningsformer 

• reflektioner och diskussioner 

• återkoppling/ tillbakablick 

• gemensam plattform 

• delegerade uppgifter 

Kollegial nivå - Utvecklingspedagog 



• Varje nätverksträff ger gruppen fördjupade förkunskaper.

• Tillsammans i nätverket hittar vi upplägg (tankar, tips, ideér) hur 

samtalsledaren kan leda varje moment på bästa sätt på sitt fritidshem. 

• Nära dialog mellan samtalsledare och rektor, biträdande rektor kring innehållet 

och hur det går för arbetslaget på skolan och i rollen att leda. 

• Samtalsledaren behöver mandat för att leda kompetensutvecklingen på sitt 

fritidshem. 

• Göra en tydlig tidsplan för enskilda skolan för hela terminen utifrån förslaget. 

• Planera sina möten väldigt noggrant. Hålla tidsschemat.

• Peppa, stötta, hjälpa medarbetarna framåt i positiv anda. 

Samtalsledare 



Datum Lokal Innehåll nätverk
8:15-11:15 (2,5h)

Torsdagar 
Utvecklingsmöten

14 Januari

Kursstartsida, om kursen + kartläggning (1h) 

1. Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget (ca 4 h)

2h/v= 

5 möten=10h
17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2

18 Februari

1. Undervisning i Fritidshemmet (ca 4h)

(Rektors styrning och ledning

6/2 Ann S Pihlgren, 12/2 RM)

2h/v=

3 möten=6h
21/2, 7/3, 14/3

18 Mars

1. Flerspråkighet som resurs (ca 6h) 2h/v=

5 möten=10h
21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 25/4

29 April
Fortsättning: Flerspråkighet som resurs (ca 6h)

2h/v=

4 möten=8h
2/5, 9/5, 16/5, 23/5

27 Maj

Utvärdering av del 1-3 (Både 30/5, 6/6 lovdagar) 

Behövs tid för ett möte a´

2h.

__________
Ca 34 h
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• ”Surra” med grannen i 2 minuter

• Vad tar du med dig från Sigtuna kommuns upplägg? 

-Nästa steg för dig och ditt fritidshem?

-Din huvudman? 

Bikupa 
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Hur blev det? 
 5 genomförda nätverksträffar mellan januari och maj 

 Genomfört del 1-2-3-4, utvärderat terminen 

 Extrapass- Kreativt med digitala verktyg under ett nätverk

 Datum klara för höstens träffar, del 5-6-7 

 Alla skolor är med!

 Stor del av vår personalstyrka deltar i hög utsträckning

 Utvecklingspedagogerna gör ett väldigt bra jobb som 

samtalsledare

 Återkoppling och kommunikation med rektorerna viktigt

 Struktur och förarbete av utvecklingsledare -

gemensam förberedelse i nätverksgruppen avgörande för att 

lyckas



Citat från utvärdering 27/5-2019

”Bra med tid till fördjupade pedagogiska diskussioner tillsammans” 

”Givande att få göra en kartläggning av nuläget” 

”Många nya idéer” 

”Vi har fått en djupare förståelse för vårt uppdrag” 

”Bra upplägg med tydlig struktur, helig tid, regelbundenhet” 

”Skönt att läsa och lyssna tillsammans, bra med filmer” 

”Önskar mer förslag på aktiviteter och praktiska uppgifter till uppdragen” 

” Mer tid för vår planering utöver webbkursen” 

”Delen om flerspråkighet var väldigt bra, borde vi göra på hela skolan” 

Vad tycker våra medarbetare? 



På Eddaskolan i Märsta går det 

152 elever på fritidshemmet. 

Det finns 27 olika språk på skolan. 

På Fritidshemmens dag bidrog 

elever och föräldrar till långbordet 

med smaker från hela världen. 



”Vi har inspirerats av 

webbkursen när vi 

planerade 

Fritidshemmets dag!” 
Pedagog på Eddaskolan



”På vårt fritidshem går elever från 

många olika länder! I webbkursens 

del om ”Flerspråkighet” fick vi 

många ideér!” Pedagog på Eddaskolan



Maträtter och godsaker från olika 

kulturer. Gemenskap och stolthet 

över sitt ursprung! 



Tillsammans utvecklar vi 

undervisningen i 

fritidshemmen

Tillsammans skapar vi 

stolthet över yrket

Tillsammans visar vi att 

kompetensutveckling är 

viktigt och på riktigt



Sigtuna kommun 

www.sigtuna.se

Cecilia Meijer Utvecklingsledare Sigtuna kommuns grundskolor 

cecilia.meijer@sigtuna.se

Eddy Johansson Rektor Sagaskolan 

eddy.johansson@sigtuna.se

Sara Lundblad Utvecklingspedagog Sagaskolans fritidshem 

sara.lundblad@edu.sigtuna.se

Kontaktuppgifter:

http://www.sigtuna.se/
mailto:cecilia.meijer@sigtuna.se
mailto:eddy.johansson@sigtuna.se
mailto:sara.lundblad@edu.sigtuna.se

