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BARN OCH UTBILDNING

Kvalitetsdeklaration för fritidshem
Beskrivning av tjänsten
Verksamheten omfattar barn i åldern 6-12 år och den bedrivs vid skolenheterna i kommunen och har
ett nära samarbete med förskoleklassen och klasserna i de lägre skolåren. Barn äldre än 12 år erbjuds
plats i skolbarnomsorg i mån av plats.
Fritidshemmets verksamhet är avsedd att komplettera skolan både tid- och innehållsmässigt.
Fritidshemmet skall erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid
som är varierad och utgår från barnens behov och intressen, förena omsorg med pedagogik för att
stöjda barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.
Fritidshemmen arbetar efter läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt utifrån allmänna råd
om kvalitet i fritidshem.
Vad kan vi lova
Att fritidshemmen är öppna vardagar året runt, upp till 12 timmar per dygn efter familjernas behov.
Verksamheten pågår före och efter skoltid. Under semesterperioder eller planeringsdagar sker
samverkan mellan förskolor/fritidshem och detta innebär att verksamheten koncentreras till ett fåtal
förskolor/fritids.
Att lovtillsyn anordnas för barn i åldern 6-12 år som saknar fritidshemsplats under samtliga lov utom
sommarlovet.
Att barn som är på fritidshemmet får frukost och mellanmål. På loven serveras även lunch.
Att du erbjuds utvecklingssamtal om ditt barn minst två gånger per år.
Att du som förälder ges möjlighet till delaktighet och inflytande i arbetet med förskolans plan för att
förebygga diskriminering och främja likabehandling.
Att du och ditt barn alltid blir bemött på ett respektfullt sätt.
Att fritidshemmet ansvarar för tillsyn av barnet från det att barnet lämnas på fritids tills att det
hämtas.
Att du som förälder har alltid rätt till inflytande och rätt att ta del av verksamheten. Detta kan ske
genom ömsesidigt utbyte av information och kommunikation mellan dig och personal. Samrådsorgan
med föräldrar finns på varje skolenhet.
Om kvalitetsdeklarationen inte infrias
Om kvalitetsdeklarationerna inte infrias kommer efter anmälan en skriftlig förklaring att lämnas.
Möjlighet till ett personligt sammanträffande med närmast ansvarig ges.
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Vad förväntar vi oss av dig
Att du som förälder till barn utan fritidsplats och önskar lovtillsyn måste anmäla detta senast en
månad före lovet till områdesexpeditionen.
Att du anmäler avvikelser från utlovade deklarationer till oss.
Att du tar del av fritidshemmets information och deltar i skolans arbete genom föräldramöten och
utvecklingssamtal.
Att du ger fritidshemmet kontinuerlig information om ditt barn.
Vart vänder jag mig om det inte fungerar
Synpunktsblankett
Du kan lämna dina synpunkter på blankett som finns att få på hemsidan eller i receptionen i
kommunens förvaltningshus.
Besök oss
Det går också bra att lämna dina synpunkter muntligt till barn- och utbildningsnämndens
förvaltningskontor eller till områdesexpeditionen.
Du kan skriva till oss
Söderhamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 826 80 Söderhamn
eller via e-post till barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se

