
Servicedeklaration för fritidshem
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda elever en 
meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar utgångspunkt i elevernas behov, 
intressen och erfarenheter. Utbildningen i fritidshem ska bidra till barns omsorg, utveckling 
och lärande och ska komplettera förskoleklass och skola.

Fritidshemmet följer delar av grundskolans läroplan, men har ett eget kapitel som beskriver 
syfte och mål med utbildningen. Kommunen och rektor har huvudansvar för verksamheten.

Detta kan du förvänta dig av oss:

• En stimulerande och lärande miljö där eleverna får möjlighet att utvecklas genom en 
variation av aktiviteter, med stöd av läroplanen.

• Att alla medarbetare bidrar till att alla elever känner sig trygga, respekterade och 
delaktiga i verksamheten.

• En god kommunikation med dig som vårdnadshavare.

Detta förväntar vi oss av dig:

• Att du som elev tar personligt ansvar för en trygg lärmiljö.
• Att du som vårdnadshavare är delaktig i ditt barns utbildning och för en aktiv dialog med 

fritidshemmet. 
• Att du som vårdnadshavare skapar goda förutsättningar för ditt barn att utvecklas i 

fritidshemmet.
• Att du meddelar ditt barns vistelsetider i god tid för att skapa de bästa möjligheterna för 

planering av verksamheten.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle:

Kommunplanens målsättningar som grundar sig på Agenda 2030 målen om ett socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och styr vårt arbete, liksom att följa de lagar 
och förordningar som vi inom barn- och utbildningsförvaltningen har att förhålla oss till. 

Enligt skollag och läroplan ska vi skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever, 
oavsett ursprung, modersmål, funktionsvariation, landsbygd eller tätort samt 
socioekonomisk bakgrund. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag för att hjälpa alla elever 
att nå utbildningens mål utifrån deras individuella förutsättningar. Enligt läroplanen ska vi 
inte bara efterleva hållbarhetsmålen utan också föra kunskapen vidare och utbilda barn och 
elever i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Din åsikt är viktig för oss. Har du synpunkter på vår verksamhet? Berätta det för oss! Dina 
synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Dina synpunkter kan du lämna via e-tjänst på hemsidan.


