Verksamhetsplan för Mullvadens Fritidshem 2017/2018.
Grönängsskolans fritidshems prioriterade mål utifrån Lgr 11:
Skolan skall stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva
egna idéer och lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl
självständigt som tillsammans med andra.
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den
tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Vi på Mullvadens fritidshem kommer att arbeta på följande sätt för att nå dessa mål:
Vi jobbar mycket med trygghet, vi vuxna finns nära barnen, lyssnar och har dagliga
samtal.
Viktigt för oss är att alla känner att de blir tagna på allvar. Att vi vuxna verkligen
lyssnar.
Likabehandlingsplanens grundsyn lyfter vi ofta i samtal med varandra. Hur vi
bemöter och hur vi vill bli bemötta.
Att vi tillsammans, barn och vuxna formar vårt fritids till en plats att trivas och
utvecklas genom fritidsråd och daglig nyfikenhet.
Vi jobbar för att det ska finnas utrymme för vila och rekreation att t.ex. ligga i en
soffa eller hängmatta och tänka egna tankar tycker vi är kvalitet.
Stärker barnens självförtroende och självkänsla med beröm, bekräftelse.
Att alla känner att de är med och kan påverka vad vi gör och hur vi är mot varandra.
Samtal och önskemål.
Vi jobbar med att stötta barnen i att ansvar för sina saker och vår miljö genom
samtal och handling.
Ta ansvar för sitt eget handlande, ta konsekvenserna av det och hjälpas åt att hitta
en lösning.
Vi uppmuntrar till skapande ute och inne där egna idéer och olika individers behov
får ta stort utrymme.
Vi har gemensamma aktiviteter där vi gör vårt yttersta för att alla ska delta för att
bygga gemenskap och tränas i att våga prova.
Vi uppmuntrar till rörelse inne och ute.
Vi äter vårt mellanmål på fritids där barnen själva tar ansvar för att de äter varje
dag. För att skapa en rutin som de kan ta med sig när de slutar på fritids.
Med tydlighet, värme, nyfikenhet och humor kan vi komma långt tillsammans!
Arbetet med Grön Flagg på följande sätt:
Källsorterar
Återbrukspyssel inne och ute.
Rörelse inne och ute.
Trivsamma stunder vid mellanmålsbordet.

