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Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för fritidsklubbar. Förvaltningens
uppdrag i verksamhetsplan 2006 var att ta fram lokala riktlinjer utöver
fullmäktiges samt att utreda möjligheten att öppna en fritidsklubb i
Björngårdsskolan, vars elever erbjuds plats på Södermalmsskolans fritidsklubb.
Eleverna i fritidsklubbarna är mycket nöjda med verksamheten. Det framkommer
i en enkätundersökning som 106 pojkar och flickor fått besvara.
Björngårdsskolans föräldrastyrelse är i dagsläget nöjda med nuvarande
organisation. Förvaltningen kommer därför inte att ta fram lokala riktlinjer eller
fortsätta utreda möjligheten at öppna en fritidsklubb i Björngårdsskolan.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
redovisning av uppdrag i verksamhetsplan 2006.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av en arbetsgrupp inom avdelning Barn och Ungdom under
ledning av chef Barn och Ungdom. Förvaltningen har haft två möten med
representanter för fritidsklubbarna. Chef Barn och Ungdom har haft ett möte med
föräldraföreningens styrelse på Björngårdsskolan. För att ta fram frågor till en
elevenkätundersökning har en fokusgrupp hållits med elever i Maria fritidsklubb.
106 av eleverna i skolornas fritidsklubbar har fått besvara en enkät.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2006 att stadsdelsnämnden från och med
höstterminen 2006 ska erbjuda alla elever i år 4-6 öppen fritidsverksamhet i form
av fritidsklubbar. Fullmäktige uppdrog även åt kommunfullmäktige att utarbeta
riktlinjer för fritidsklubbarna.
Knappt hälften av eleverna i år 4-6 i stadsdelens kommunala grundskolor deltar i
fritidsklubbarnas verksamhet. För att fler elever ska vilja delta i fritidsklubbarnas
verksamhet var ett uppdrag i verksamhetsplan 2006 att ta reda på hur
verksamheten ska utformas för att de ska tycka att det är roligt och meningsfullt
att gå dit. Resultatet skulle tillsammans med kommunfullmäktiges riktlinjer utgöra
underlag för verksamhetens utveckling.
Eleverna i Björngårdsskolan erbjuds plats i fritidsklubb på Södermalmsskolan
tillsammans med Södermalmsskolans elever. Förvaltningen har utrett möjligheten
att öppna en fritidsklubb i Björngårdsskolan. I övriga skolor erbjuds eleverna
fritidsklubb i sin skola.
Stadens riktlinjer för fritidsklubbar
Den 24 april 2006 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för fritidsklubbar.
Verksamheterna ska ha ett varierat utbud av aktiviteter. Elevernas önskan och
intressen ska tas tillvara vid utformandet av aktiviteter. Nedanstående punkter ska
ingå vid utformningen av de dagliga aktiviteterna:
• Kultur. Kulturskolans samverkan med fritidsklubbarna ska utvecklas.
Fritidsklubbarna ska vara en viktig arena för Kulturskolans uppsökande
verksamhet. Även andra aktörer kan användas.
• Idrott/rörelse. Samverkan med idrottsrörelsen ska utvecklas. I detta arbete är till
exempel Handslaget en viktig komponent. Även övriga aktörer och/eller
aktiviteter kan användas där rörelse i olika former nyttjas som till exempel
dans.
• Genusperspektivet. Många fritidsintressen är könsbundna. Fritidsklubbarna ska
ge utrymme för både flickors och pojkars intressen, men också medvetet
försöka bryta invanda könsmönster.
I fritidsklubbarna bör det finnas personal med en barn- och ungdomspedagogisk
högskoleutbildning, annan pedagogisk utbildning eller adekvat erfarenhet med
inriktning mot barn i åldern 10-12 år. Fritidspedagoger eller fritidsledare bör
arbeta i fritidsklubbarna. Verksamheten ska bedrivas i en permanent lokal så att
alla eleverna har en hemvist. Klubbarna ska vara öppna den del av dagen då
eleverna inte vistas i skolan samt under lov och studiedagar. Eleverna ska
erbjudas näringsrik och varierande mellanmål samt lunch under lov.
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En kontinuerlig uppföljning av fritidsklubbarna kommer att ske årligen i
kvalitetsredovisningarna inom de pedagogiska verksamheterna.
Fritidsklubbar i de kommunala skolorna i Maria – Gamla stans
stadsdelsnämnd
I Maria – Gamla stans kommunala grundskolor finns fem fritidsklubbar. Alla
elever har tillgång till en fritidsklubb, som bedrivs i permanenta lokaler. Eleverna
i Björngårdsskolan erbjuds fritidsklubb i Södermalmsskolan tillsammans med
Södermalmsskolans elever. På alla fritidsklubbar finns personal med fritidsoch/eller fritidsledarutbildning. Personaltätheten varierar mellan 64 och 20 elever
per personal.
Verksamheten är öppen den del av dagen då eleverna inte är i skolan. På lov
erbjuds heldagsomsorg. Några fritidsklubbar har stängt del av sommaren. Övriga
lov är det öppet, utom på en fritidsklubb som har stängt under jullov.
Eleverna får mellanmål och på lov även lunch.
Fritidsklubbarna drivs i olika driftsform enligt nedan:
• Eriksdalsskolan: Egen regi.
• Högalidsskolan: Föräldraförening. Personalen är anställd av skolan.
• Mariaskolan: Enskild regi av Maria Fritidsklubbs ekonomiska förening.
• Storkyrkoskolan: Enskild regi av Hemgården Mäster Olofsgården.
• Södermalmsskolan: Föräldraförening. Personalen är anställd av skolan.
Lokal peng till fritidsklubbarna
I budget och verksamhetsplan 2006 beslöt stadsdelsnämnden att från hösten 2006
höja pengen till fritidsklubbarna (mellanstadieverksamheten) med 2 000 kronor,
från 4 500 kronor till 6 500 kronor. Höjningen skulle möjliggöra för fritidsklubbarna att höja sin kvalitet.
Vad tycker eleverna om verksamheten?
För att ta reda på hur eleverna vill att verksamheten ska utformas för att de ska
tycka att det är roligt och meningsfullt att gå dit har förvaltningen frågat ett urval
av elever som går i fritidsklubbarna.
En fokusgrupp har hållits med nio pojkar och flickor i år 4-6 i Maria Fritidsklubb.
Eleverna har fått svara på frågan: Vad är viktigt för att Du ska tycka att det är
kul/meningsfullt att gå till fritidsklubben. Gruppen kom på 54 områden som de
tyckte var viktiga. Varje elev fick sedan i uppgift att välja ut de 28 områden som
de tyckte var viktigast.
Utifrån vad eleverna tyckte var allra viktigast konstruerade förvaltningen en
enkätundersökning med 27 frågor som 21 pojkar och flickor i år 4 – 6 i varje
fritidsklubb fick besvara. Totalt besvarade 106 elever enkäten. De fick först
kryssa för nio av de 27 frågorna som de tyckte var viktigast. Sedan fick de
betygssätta de 27 frågorna i en skala från 1 till 5, där 1 är instämmer inte alls och
5 instämmer helt.
Förvaltningens avsikt med enkätundersökningen var bland annat att hitta någon
eller några gemensamma aktiviteter som fritidsklubbarna ska arbeta med för att
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höja kvaliteten. Undersökningen har emellertid inte gett detta resultat. Eleverna
har gett höga betyg på de 27 frågorna. 24 av 27 frågor har ett snittbetyg över tre.
De tre frågor som har fått lägre betyg har endast ett fåtal elever satt som viktiga.
De tre viktigaste områdena som eleverna tycker är viktiga för att de ska tycka att
det är kul/meningsfullt att gå på fritidsklubben är:
• att det finns snäll personal,
• att personalen bryr sig om barnen,
• att mellanmålet är fräscht.
Eleverna tycker att personalen är snäll och bryr sig samt att mellanmålet är
fräscht. Snittbetyget ligger på 4,75, 4,63 respektive 4,76.
De tre områden som eleverna har gett lägst betyg är:
• att det finns ett ställe med symaskiner
• det går att boka aktiviteter,
• att det finns kill- och tjejrum.
De flesta eleverna tycker inte att detta är speciellt viktigt för dem. Andelen elever
som tycker det är viktigt är 5, 7 respektive 8 %.
Vad tycker föräldraföreningens styrelse i Björngårdsskolan?
Förvaltningen har under våren utrett möjligheten att öppna en fritidsklubb i
Björngårdsskolan. För att dels ta reda på vad föräldrarna tycker om att eleverna
erbjuds fritidsklubb i Södermalmsskolan, dels höra föräldrarnas synpunkter på hur
en bra verksamhet i fritidsklubbarna ska utformas inbjöds Björngårdsskolans
föräldrastyrelse till ett möte.
Det framkom på mötet att föräldrarna i dagsläget är nöjda med nuvarande
organisation. En bra fritidsklubb ska kunna erbjuda rollspel, musik, teater och
läxläsningshjälp. Föräldrarna tog också upp att det behövs något som lockar
eleverna i år 5 och 6.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Den undersökning som förvaltningen gjort visar att eleverna är mycket nöjda med
det som de tycker är viktigt för att de ska gå på fritidsklubben. Förvaltningen
föreslår därför inga ytterligare riktlinjer för fritidsklubbarna utöver de riktlinjer
som fastställts av kommunfullmäktige.
Då föräldrastyrelsen i Björngårdsskolan i dagsläget är nöjda med nuvarande
organisation kommer förvaltningen inte att fortsätta utreda möjligheten att öppna
en fritidsklubb i Björngårdsskolan.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska fritidsklubbarna årligen följas upp och
utvärderas i kvalitetsredovisningen. Oavsett i vilken regi fritidsklubben drivs
kommer förvaltningen att utvärdera samtliga fritidsklubbar i de kommunala
grundskolorna i samband med kvalitetsredovisningen.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för fritidsklubbar ska verksamheten vara
öppen även under lov. Från och med 2007 ska alla fritidsklubbar ha öppet även
under alla lov.
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Möjligheten att ta ut avgifter i fritidsklubbar är små, men det finns möjlighet att ta
ut avgifter för mellanmål och under lov även för lunch.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
redovisning av uppdrag i verksamhetsplan 2006.
---
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