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Västra Barn- och utbildningsområdet
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Handlingsplan för Långängskolans fritidshem
Inledning
” Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” ( LPO -94, sid 5).
Fritidshemmets uppdrag
” Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är
trygg, rolig och stimulerande” (Allmänna råd, sid 22).
Barns och ungas utveckling och lärande.
”En helhetssyn på barns utveckling bygger på insikten att olika sidor av barns utveckling och
lärande hör ihop och påverkar varandra” (Allmänna råd, sid 23).
Detta vill vi uppnå genom
-att erbjuda daglig samvaro med andra barn och vuxna.
-att lära barnen föra en dialog med varandra. Genom handledning och stöd lära sig att lösa
konflikter och respektera varandras olikheter.
Barns och ungas inflytande och ansvar.
” I fritidshemmet kan barnen få möjlighet att utveckla en förståelse för vad demokrati är
genom att på olika sätt få uttrycka tankar och åsikter och kunna påverka fritidshemmets
innehåll”( Allmänna råd, sid 27).
Detta vill vi uppnå genom
-att vara lyhörda för barnens egna förslag och initiativ till fria/ planerade aktiviteter.
-att barnen får möjlighet att lära sig ta ansvar utifrån mognad.
Omsorg om barn och unga
”En god vardaglig kontakt är grundläggande för ett förtroendefullt samarbete”
( Allmänna råd, sid 33).
Detta vill vi uppnå genom
-att barn och föräldrar skall känna sig trygga med fritidsverksamheten, så att de känner att de
alltid kan prata öppet med oss personal.
-att sträva efter en meningsfull tillvaro med mycket lek, glädje och skapande.
Barns och ungas miljö och hälsa
” Barn har stort rörelsebehov. Kosten har också stor inverkan på barns hälsa och livsstil”
(Allmänna råd, sid 24).
Detta vill vi uppnå genom
-att erbjuda utevistelse varje dag.
-att erbjuda näringsrik frukost och mellanmål
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