
Digitala lärmiljöer i fritidshem 
På Skönsmons skola har vi fr.o.m. VT15 ett fullt ut integrerat IT-fritids. Detta är något vi 
är väldigt stolta över på skolan och något vi hoppas kunna utveckla ännu mer framöver. 
Vår vision är att vara ett föredöme för andra fritidshem, vi delar gärna med oss av vår 
kunskap/erfarenhet. Tillsammans gör vi fritidshemmet till en mer attraktiv plats. 

Beskrivning av arbetssätt  
Plats: Paviljongens fritidshem 

Hur: Under fem dagar i veckan erbjuds digitala aktiviteter på fritidshemmet Paviljongen. 
Det kan exempelvis vara programmering i datorprogram, digitalt skapande med MaKey 
MaKey, TV-spel, LAN osv. Se mer under implementering. 

Vilka: Paviljongens fritidshem är för elever i årskurserna 3-6. Ansvarig är initialt skolans 
IT-pedagog. 

När: From vecka 16 fem dagar i veckan. Under läsåret 14/15 har det varit en dag i 
veckan. Först för elever i årskurs 2 och sedan för de äldre eleverna. 

Implementering 
Det digitala fritidshemmet lanseras under v.16-2015 med en happening. Därefter 
övergår det i workshops för eleverna. Lisa Sällvin från Mittuniversitetet kommer att 
delta som inspiratör vid uppstarten. 
Sedan är det enligt schema (se Schema) 

Plan 

2014 
• Testande av konceptet i olika åldrar 
• IT-pedagog ansvarar för genomförande, planering och utvärdering 
• Samarbete tillsammans med Lisa Sällvin på Mittuniversitetet kring teknik och fritids 
• Inventering av befintlig utrustning 



2015 
• Upprättande av treårsplan 
• IT-pedagog ansvar för genomförande, planering och utvärdering 
• Samarbete mellan IT-pedagog och fritidshemmet Paviljongen 
• IT-fritids utökas och flyttar till Paviljongens fritidshem 
• Inventering av befintlig utrustning och komplettering av utrustning 
• Introducering av konceptet 

2016 
• IT-pedagog handleder fritidspedagoger i arbetssättet 
• Utvärdering, genomförande och planering sker i samråd med fritidspersonal 
• IT-fritids är en naturlig del i fritids verksamhet 
• Fortsatt inventering och komplettering av utrustning 
• Profilering av Paviljongens fritidshem som ett digitalt fritidshem 
• Fullt fungerande digital kommunikation mellan fritids och omvärld (bloggar/sociala 

medier) 
• Stipendiesökande 

2017 
• IT-pedagog handleder fritidspedagoger i arbetssättet  
• Utvärdering  
• Fortsatt inventering och komplettering av utrustning 
• Implementera Makerspace till andra fritidshem på skolan 
• Föreläsa kring Makerspace i fritidshem 
• Stipendiehantering 

Kommunikation 
IT-fritids arbete kommuniceras inledningsvis via Skönsmons skolas fritids blogg 
(https://skonsmonsfritids.wordpress.com), hemsidan och via sociala medier. 
Föräldrarna kommer även att få information om IT-fritids via Skolan på webben i 
implementeringsskedet.  

Regler 
Skolans generella regler gäller även på fritids. Vi har brutit ned reglerna och anpassat 
dem för fritids. Detta gäller. 

• Arbetsro till alla 
Vi ser till så att alla får möjlighet att arbeta utan att få ont i huvudet. Livliga diskussioner 
är okej men att springa runt och skrika håller vi till ett minimum. 
• Respektera och visa hänsyn till alla 
Vi tillåter andra att vara olika. Vi är inte elaka mot varandra och påpekar varandras sätt 
att arbeta. 
• Använd trevligt språk 
Tilltala din kompis på ett trevligt sätt. Svordomar känns sällan användbara. 
• Var rädd om material, lokal och utemiljö 
Aktsamhet om materialet och lokalen vi vistas i kort och gott. 

https://skonsmonsfritids.wordpress.com


Konsekvenser 
Följer du inte reglera så får du inte delta på IT-fritids. Har det skett planerad 
skadegörelse är det dina föräldrar och du som ansvarar för att materialet ersätts. 
Bedömning sker från fall till fall och Fritidspedagoger på Paviljongens fritids ansvarar 
för denna bedömning  

Schema VT15 

De blåa dagarna indikerar de dagar som Mathias kan delta.

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

v.16 STÄNGT STÄNGT STÄNGT Tjejer/Killar Tjejer/Killar

v.17 Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer/Killar

v.18 Tjejer Killar Tjejer Tjejer/Killar STÄNGT

v.19 Tjejer Tjejer/Killar Tjejer Killar Tjejer/Killar

v.20 Tjejer Tjejer/Killar Killar STÄNGT STÄNGT

v.21 Tjejer Tjejer/Killar Killar Tjejer/Killar Tjejer/Killar

v.22 Tjejer Tjejer/Killar Killar Tjejer/Killar Tjejer/Killar

v.23 Tjejer/Killar Tjejer/Killar Tjejer/Killar Tjejer/Killar Tjejer/Killar


