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Riktlinjer för öppen fritidsverksamhet i Haninge
Öppen och inskriven fritidsverksamhet
Av 14 kap. 3 § skollagen framgår bland annat att varje kommun ska erbjuda utbildning i
fritidshem för elever i grundskola. Av kap.14 7 § skollagen framgår att fritidshem ska
erbjudas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen
då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem, om
eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt
stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. Inskriven
fritidshemsverksamhet för 10-13 -åringar sker i Haninge i befintliga fritidshem efter
dispensansökan till rektor.
Öppen fritidsverksamhet är en enklare form av fritidsverksamhet som inte erbjuder
samma grad av omsorg och tillsyn som fritidshem, kan ha mer flexibla elevgrupper samt
i större utsträckning anpassas till äldre elevers behov.
Huvudman
Grund- och förskolenämnden är huvudman för den öppna fritidsverksamheten.
Verksamhetsinnehåll
Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera
utbildningen i grundskolan. Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till utveckling
och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation.
Verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga rättigheterna
och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Verksamheten ska utgå från
en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga
kontakter och social gemenskap.
Verksamheterna ska genomsyras av de värden som kommer till uttryck i läroplanens
värdegrund. En likabehandlingsplan – mot diskriminering och kränkande behandling
ska årligen upprättas.
Verksamheten ska ha ett varierat utbud av aktiviteter som är anpassade till de lokala
behoven och förutsättningarna. Vid utformning av aktiviter är det viktigt att beakta
elevernas delaktighet och inflytande så att deras önskan, erfarenheter och intressen
tillvaratas.
Haninge kommun / Utbildningsförvaltningen Postadress: 136 81 Haninge
Telefon: Telefax: E-post:

Besöksadress: Marinens väg 30

2 (2)

Personal
I öppen fritidsverksamhet bör det finnas personal med en barn- och
ungdomspedagogisk högskoleutbildning, annan utbildning eller adekvat erfarenhet med
inriktning mot barn i åldern 10-13 år. För att elevernas behov av omsorg och en god
pedagogisk verksamhet ska kunna tillgodoses bör fritidspedagoger eller fritidsledare
arbeta i omsorgen.
Sekretess
Inom öppen fritidsverksamhet gäller sekretess för enskildas personliga förhållanden.
Lokaler
Lokalerna ska vara utformade och utrustade så att det går att bedriva en varierad
verksamhet anpassad till elevernas behov och intressen, både ur ett verksamhets- som
ett säkerhetsperspektiv. Verksamheten ska bedrivas i grupper med lämplig
sammansättning och storlek.
Öppettider
Den öppna fritidsverksamheten är öppen under dagtid helgfri vardag året om.
Öppettiden för verksamheten under skoldagar är kl.13.00 – 17.00 samt under lov- samt
studiedagar kl.10.00 – 17.00.
Avvikelser från öppethållande kan dock förekomma i samband med större helger.
Under lov och när verksamheten i undantagsfall har särskilda behov, kan fritidsplatsen
av organisatoriska skäl tillfälligt erbjudas vid annan enhet. Under fyra dagar per år kan
den öppna verksamheten hålla stängt för verksamhetsutveckling. Även under dessa
dagar kan plats tillfälligt erbjudas vid annan enhet. Vid dessa tillfällen informeras
vårdnadshavare minst två månader i förväg.
Måltider
Vid den öppna fritidsverksamheten ska eleverna erbjudas näringsrikt och varierande
mellanmål till självkostnadspris. Under lov- och studiedagar erbjuds även lunch till
självkostnadspris.
Uppföljning/utvärdering
Verksamheten ska bedriva ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete som består i
planering, uppföljning och utveckling.. I den öppna fritidsverksamheten för 10-12
åringar ska arbetas för att åtgärda brister i verksamheten. Resultat och utfall följs upp
och analyseras på varje enhet. Detta arbete ska dokumenteras.(Resultat och utfall följs
upp och analyseras tillsammans med grundskolechefen enligt fastställt kalendarium.)

