Skäret/Klipphyllan
På Skäret och Klipphyllans fritids går elever från klasserna 1C - 4C. Vi har ”öppna
dörrar” mellan avdelningarna och pedagogerna har ett nära samarbete då vi planerar
fritidsverksamheten tillsammans. Vi gör även aktiviteter med Utsiktens avdelning
där det går barn i årskurs 1C och 1E.
Fritidshemmen reglereras i skollagen och LGR-11, men har även ett eget
styrdokument: Allmänna råd för fritidshem. De grundläggande reglerna för
fritidshemmen enligt skollagen är att erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i
utvecklingen.
I enlighet med de allmänna råden arbetar vi på Skäret och Klipphyllans fritidshem
för att alla barn ska känna sig uppskattade och trygga i sin omgivning då deras
delaktighet och inflytande i verksamheten står i centrum. De får därför möjlighet att
påverka sina val av aktiviteter utifrån sina önskemål och intressen.
Ett av våra största mål på fritidshemmen är att eleverna kan lära, utforska och arbeta
både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen
förmåga. Vi uppmuntrar dem till att ta egna initiativ och upplyser barnen om hur
stor betydelse deras unika kunskap är för varandra.
Fri lek är en stor del i vår verksamhet eftersom det är i leken de utvecklar sin sociala
kompetens och lägger grunden till sin identitet.
På Skäret och Klipphyllan erbjuder vi också daglig uteverksamhet som vi anser är en
viktig del på fritidshemmet, speciellt för de yngre åldrarna.
Vi erbjuder även klubbverksamhet två gånger i månaden där eleverna först fått
önska vilka klubbar som ska finnas och därefter får de önska vilka klubbar de vill
delta i. Exempel på klubbar är: Schack, Teknik och Konst.
Vi har även utåtriktad verksamhet för årskurs 3-4 då de besöker andra verksamheter
utifrån sina egna önskemål, exempelvis Steelpark på Örnäset och Pontushallen.
Årskurs 3-4 har även mer ansvar på fritidshemmet då de ordnar sitt eget mellanmål
och får tillfälle att baka en gång/år till hemmet.
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