
 

 

 

 

 

 

 

Lokal handlingsplan för Stavby och Tuna fritidshem tiden:  

130819-140612. 

 
Grundstenen för de sex prioriterade målen är att personalen är bra förebilder. 

 
(Kursiv stil är lika med Uppsala kommuns måldokument för fritidshem) 

 

 

 

Trygghet 
Med trygghet menar vi att barnen känner tillhörighet och tillit till barn och vuxna 

på fritidshemmet. 

 
Genom att: 

 Personalen jobbar gemensamt, oavsett lokaler. 

 Vi har namnlistor med avprickning. 

 Ha tydliga gränser och regler. 

 Vuxna finns tillhands vid konflikter och problem. 

 Foton finns på all fritids personal och vikarier. 

 

 

Självkännedom  

Med självkännedom menar vi att barnen är medvetna om sina känslor 

och egenskaper för att se olika möjligheter och få tilltro till sin förmåga 

till att kunna hantera och agera i olika situationer. 
 

Genom att: 

 Bli sedda, bekräftade och uppmuntrande av personalen. 

 Försöka lösa konflikter själva,  med oss i bakgrunden. 

 Förstå att man är värdefull även om man misslyckas. 
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Respekt 
Med respekt menar vi att barnen lär sig förstå och acceptera andra människors 

behov och känslor. 
 

Genom att: 

 Förklara att alla är olika. 

 Lära sig vänta på sin tur. 

 Lyssna när andra pratar. 

 Spela spel. 

 
 

Ansvarstagande 

Med ansvarstagande menar vi att barnen kan ta eget och kollektivt ansvar för 

människor och miljö i sin närhet. 
 

Genom att:  

 Hålla ordning vid sin krok 

 Städa efter sig. 

 Gå ut med komposten. 

 Vi har hallvärdar. 

 

  

Delaktighet 

Med delaktighet menar vi att barnen kan påverka sina egna aktiviteter och att deras 

synpunkter respekteras och tas tillvara.  
 

Genom att: 

 De får välja mellan några olika pyssel 

 Fritidsfika ca två gånger per termin 

 Samlingarna 

 Lämna in förslag i våra förslagslådor 

 

 

Framtidstro 
Med framtidstro menar vi att barnen kan se möjligheter snarare än hinder. 
 

Genom att: 

 Visa att det inte är kört för att man misslyckas 

 Försöka vara bra föredömen  

 


