
ARBETSPLAN  

Opalen och Safirens fritidshem, Hanemåla 

 

För att uppnå våra mål genomför vi följande aktiviteter: 

Språk och kommunikation 

 Vid frukost, mellanmål och samlingar tränar vi på att samtala och lyssna på varandra. 

 Vi har tillgång till böcker och tidningar som möjliggör samtal om olika typer av texter. 

 Biblioteksbesök. 

 I vardagliga samtal utvidga ordförrådet samt hur ord och uttryck kan uppfattas olika. 

 Digitala verktyg och medier. 

 

 

Skapande och estetiska uttrycksformer  

 Traditionsbundet skapande med olika material och tekniker. 

 Bild som uttrycksform med hjälp av teckningar. 

 Eleverna får möjlighet till dans genom till exempel Just Dance och fritidsdisco. 

 Kontinuerliga samtal med barnen kring deras och andras skapande. 

 Digitala verktyg och medier.  

 

 

Natur och samhälle 

 Vi gör utflykter i närmiljön till fots och till cykel där vi tränar oss i att ta oss fram på 

ett säkert sätt.  

 Vi gör gemensamma trivselregler för vår avdelning tillsammans med barnen.  

 Vi tränar på att följa regler i olika spel och lekar. 

 Vi uppmärksammar allemansrätten när vi vistas i naturen. 

 Vi vistas utomhus och upplever alla årstider. 

 Vi samlar skräp och källsorterar. 

 Fritidshemmet erbjuder olika material som barnen kan använda i bygg och 

konstruktionslek samt skapande verksamhet. 

 Vi ger alla barn, oavsett kön, möjlighet att prova på samma saker. 

 Vi uppmärksammar barnen om att vara sparsamma och aktsamma om vårt material 

 Värdegrundsarbete. 

 Vi använder röstning i vissa sammanhang för att fatta beslut om vad verksamheten 

ska innehålla. 

 Vid konflikthantering tränar vi på att lyssna på andras argument och ståndpunkter. 

 

 



 

Lekar, fysisk aktiviteter och utevistelse 

 Vi genomför årstidsbundna uteaktiviteter. 

 Vi besöker närliggande platser och lekplatser. 

 Vi erbjuder barnen fritidsgympa. 

 Vi genomför lekar i utemiljö. 

 Vi samtalar med barnen om lämpliga kläder för utevistelse.  

 För att utveckla rolleken finns leklådor att tillgå. 

 

 

Lärande och utveckling  

 Eleverna får vara delaktiga i planeringen genom önskebubblor. 

 Vi städar på fritidshemmet, både inomhus och utomhus. 

 Genom leken får eleverna utveckla sin sociala förmåga, samarbetsförmåga och goda 

kompisrelationer. 

 Vi samverkar med samtliga fritidsavdelningar och grundsärskolan. 

 Vi samverkar med föräldrar genom att erbjuda utvecklingssamtal, Facebookinlägg 

samt blogginlägg.  

 Vi erbjuder föräldrarna information genom daglig kontakt, mailkontakt och 

informationsblad.  


