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Handlingsplan med förslag till åtgärder avseende
fritidsverksamhet för elever 10-12 år i kommunens regi
Sammanfattning
Mot bakgrund av Skolinspektionens kritik av fritidsverksamheten vid Täby
kommunala grundskolor och den kartläggning av fritidshem och fritidsverksamhet
vid kommunens skolor som genomfördes under 2012 ska Täby kommun
säkerställa att elever i åldern 10-12 år erbjuds fritidsverksamhet som är utformad
utifrån deras ålder och intresse i ändamålensliga lokaler i eller nära skolenheten.
Barn- och grundskolenämnen gav utbildningschefen i uppdrag att ta fram en
handlingsplan med förslag till åtgärder så att kommunen uppfyller de mål och
krav som ställs i nationella styrdokument på fritidsverksamhet. Utbildningschefen
tillsatte en utredning som har tagit fram ett antal förslag till åtgärder i en rapport.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att:
1. godkänna rapporten Handlingsplan med förslag till åtgärder avseende
fritidsverksamhet för elever 10-12 år i kommunens regi, 2013-06-03
2. ge utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag till ny peng för
fritidsverksamhet i åldern 10-12 år som ett tillägg till pågående uppdrag
att ta fram förslag till fördelningsmodell av ekonomiska medel till
grundskolor och fritidshem
3. ge utbildningschefen i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder som syftar
till att utveckla fritidsverksamheten så att den anpassas till elevernas ålder
och intressen.

Ärendet
Mot bakgrund av Skolinspektionens kritik av fritidsverksamheten vid Täby
kommunala grundskolor och den kartläggning av fritidshem och fritidsverksamhet
som genomfördes under 2012 gav barn- och grundskolenämnden
utbildningschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder
för att säkerställa att det i kommunen bedrivs fritidsverksamhet för elever 10-12
år i enlighet med lagar och övergripande mål. Det innebär att fritidsverksamheten
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måste vara utformad så att den kompletterar skolan och erbjuder eleverna en
meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid anpassad utifrån deras ålder och
intresse. Verksamhet ska bedrivas i ändamålensliga lokaler i eller nära
skolenheten. I utredningen avses med fritidsverksamhet sådan verksamhet som
bedrivs både i Täby kommunala grundskolor och på fritidsgårdar i kultur och
fritids regi.
Utbildningschefen tillsatte en arbetsgrupp bestående av skolledare, enhetschef
kultur och fritid och utredare vid planeringsavdelning för uppdraget att ta fram
förslag till åtgärder avseende fritidsverksam för elever i åldern 10-12 år.
Utredningen skulle presenteras för barn- och grundskolenämnden vid
nämndsammanträdet i juni 2013.
Slutsatser och förslag till åtgärder:
• Det behövs ett tydligt uppdrag i kultur- och fritidsnämnden att bedriva
öppen och inskriven fritidsverksamhet och där verksamheten ska utföras i
enlighet med lagar och övergripande mål i styrdokument. Verksamheten
ska följas upp och kvalitetssäkras med effektmål i verksamhetsplan 2014
av barn- och grundskolenämnden och en nära samverkan ska ske mellan
fritidsgård och grundskola
• I kommunens grundskolor ska enbart inskriven fritidsverksamhet för
elever i åldrarna 10-12 år efter skoltid och vid lov ska bedrivas
• Vid fritidsgård i kultur och fritids regi ska både öppen och inskriven
fritidsverksamhet erbjudas
• En ny peng för inskriven fritidsverksamhet i både grundskola och
fritidsgård för elever i åldrarna 10-12 år behöver tas fram
• För elever i behov av särskilt stöd i årskurs 4-6 har skolan rätt att söka
tilläggsbelopp och hänsyn till detta behöver tas i samband med att
ekonomiska beräkningar av kostnader för verksamhetsåret görs
• I samband med om- till- och nybyggnation, inför förändring av
skolorganisationen till förskoleklass och årskurs 1-6 i enlighet med ny
läroplansstruktur och inför ny och/eller utökad fritidsverksamhet behövs
utökade lokaler och förändringar och förbättringar av befintliga lokaler vid
de flesta av kommunens grundskolor. I nuläget behövs inga
lokalförändringar vid kommunens fritidsgårdar
Rapporten och de förslag till åtgärder som är resultatet av utredningen får ligga
till grund för utbildningschefens beslut att genomföra de förändringar som behövs
för att kommunen ska uppfylla de krav som ställs på huvudman avseende en god
fritidsverksamhet till innehåll och tillgänglighet.
Henrik Mattisson
Tf. utbildningschef

