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Fritidshemmen i Lilla Edets
kommun arbetar enligt Lgr 11.

barnomsorg
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Fritidshem i Lilla
Edets kommun
Skolan ska aktivt och medvetet påverka
och stimulera eleverna att omfatta vårt
samhälles gemensamma värderingar och
låta dem komma till uttryck i vardaglig
handling.

hällsmedlem. Dessa ger också grunden för
fortsatt utbildning.
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet
och lust att lära ska utgöra grunden för
skolans verksamhet.
Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad
undervisning under lärares ledning såväl
i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva
efter att i undervisningen balansera och
integrera kunskaper i sina olika former.

Alla som arbetar i skolan ska:

Alla som arbetar i skolan ska:

Medverka till att utveckla elevernas känsla
för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor också utanför den närmaste
gruppen.
I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor.
Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer och grupper
och visa respekt för den enskilda individen
och i det vardagliga arbetet utgå ifrån ett
demokratiskt förhållningssätt.

Främja elevernas förmåga och vilja till
ansvar och inflytande över den sociala,
kulturella och fysiska skolmiljön

Normer och värden

vår målsättning är att:
•

•

Eleverna ska kunna växa och utvecklas efter sina egna behov och sin egen
förmåga.
Skapa en trygg, rolig meningsfull och
stimulerande fritidhemsvistelse för
alla elever.

Vår målsättning är att:
•

•

Alla barn ska uppleva att de har en
självklar plats i gruppen.
Eleverna ska visa förståelse för andra
människors lika värde – få förståelse för
att andra människor inte är som jag.

Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådan kunskaper som är
nödvändiga för varje individ och sam-
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De demokratiska principerna att kunna
påverka, ta ansvar och vara delaktig ska
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande
stimuleras att ta aktivt del i arbetet med
att vidareutveckla utbildningen och hållas
informerade i frågor som rör dem.
Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras
ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha
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möjlighet att ta initiativ till frågor som ska
behandlas inom ramen för deras inflytande
över utbildningen.
Alla som arbetar i skolan ska:
Främja elevernas förmåga och vilja till
ansvar och inflytande över den sociala,
kulturella och fysiska skolmiljön.
Vår målsättning är att:
•

Vi tränar barnen i att ta ansvar för sig
själv, sina saker och sin miljö.

•

Eleverna får ta del av olika kulturella
upplevelser på olika sätt och genom
varandra.

Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska
skapa de bästa möjliga förutsättningarna
för barns och ungdomars utveckling och
lärande.
Eleverna ska få en utbildning av hög
kvalitet i skolan. De ska också få underlag
för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära
samverkar med de gymnasiala utbildningar
som eleverna fortsätter till. Det förutsätter
också en samverkan med arbetslivet och
närsamhället i övrigt.

Verka för att utveckla kontakter med
kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt
andra verksamheter utanför skolan som
kan berika den som en lärande miljö, och
bidra till att elevens studie och yrkesval
inte begränsas av kön eller av social eller
kulturell bakgrund.
vår målsättning är att:
•

Uppmuntra eleverna till att upptäcka
närmiljöns utbud av kultur och föreningsliv.

•

Ha en sådan kontakt med vårdnadshavarna att de känner att deras synpunkter är viktiga, både för verksamheten och för det egna barnet.

alla som arbetar i skolan ska:
Samarbeta med elevernas vårdnadshavare
så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.
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Läroplan
Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011) är den läroplan som gäller från och
med höstterminen 2011. Lgr 11 beskriver skolans värdegrund och demokratiuppdrag (bland annat alla barns lika
värde, solidaritet, respekt samt elevers rätt till inflytande).

LILLA EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Tel 0520-65 96 00
www.lillaedet.se
Besöksadress:
Järnvägsgatan 12

Göta Älv passerar genom Lilla Edets kommun, från norr till
söder. Det ger oss en vacker dalgång med laxfiske och båtliv.
Vi har skog och ängsmark med bär, svamp och utmärkta
vandringsleder. Våra drygt 12.500 invånare fördelas på fem
samhällen och en levande landsdbygd.

