December
November
tema kultur forts
höstlovsaktiviteter
halloween

Jul tema
drop in
utvärdering

Januari
lovverksamhet
grovplanering
informationsmöte/öppet hus

Februari

Oktober

tema vänskap
sportlov
allahjärtansdag

tema kultur
etniska minioriteter

Mars

Årshjul

September
tema hälsa varav en vecka
med fokus på
funktionsnedsättning

påsktema
påsklov
gemensam utflykt

Söderparkskolans
fritidshem

April

Augusti

fotbollsturnering
inskolning till fritids

inskolning
tema trygghet
grovplannering

Juli

Maj

sammanslagning
sommarutflykt
sommarlovs aktiviteter

fritidshemmets dag
Qualis

Juni
utvärdering
midsommar

Klicka på månadens namn för att se mål, syfte och metod för aktiviteterna.

Öppet hus
Grovplannering

När personalen planerar verksameten ska det utgå från uppdraget som det formuleras i skollagen och i läroplanen, samt utifrån en inventering av den aktuella
elevgruppens behov och intressen. (skoverkets allmänna råd för fritidshem sid 12).
Tema vänskap, Alla hjärtansdag, sportlov
Fritids ska stimulera eleverna och erbjuda en meningsfull fritid (Kap 14 skollagen).
Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.
Skolan ska präglas av solidaritet mellan människor (Kap 2.1 läroplanen).
”Personalens arbete med att stödja elever till självständighet och trygghet, att ta ansvar för sina handlingar, att vara en bra kompis, att kunna klara av att lösa
konflikter med kamrater verbalt, att visa hänsyn och respekt för andra och att följa gemensamma regler är sociala aspekter som knyter an till personalens specifika
yrkeskunnande” (Allmänna råd kort om fritidshemmets uppdrag del 3).
Påsk tema, påsklov
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Läroplanen skolans uppdrag sid 9).
Gemensam utflykt
Man ska ge eleverna möjlighet att skapa meningsfullhet i nya eller för de tidigare ovana situationer och aktiviteter (allmänna råd kap 3).
Fotbollsturnering
Vi ska Utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem (Läroplanen kap 2.5).
”Eleverna tar till sig kunskaper på olika sätt och fritidshemmet kan bidra med att i andra sammanhang och i andra miljöer och gruppkonstellationer än
förskoleklassen och skolan stimulera elevernas utveckling och lärande” (Allmänna råd).
Inskolning fritids

Läroplan

