Kommunrevisorerna informerar
Granskning av fritidshemmen som
pedagogisk resurs
På uppdrag av kommunrevisionen har EY
granskat fritidshemmen. Syftet är att granska
hur för- och grundskolenämnden genom sin
styrning säkerställer:


att resurserna vid fritidshemmen tillvaras
på ett effektivt sätt
 verksamhetens kvalitet
 att det är en säker miljö för barnen.
Fritidshemsverksamheten i Umeå kommun är
prioriterad sett till dess resurser i jämförelse
med andra kommuner. Trots detta anser flera
intervjuade rektorer att det saknas
ekonomiska förutsättningar för att
upprätthålla en hög kvalitet i verksamheten
under hela skoldagen. För att klara det
ekonomiska åtagandet fordras större
elevgrupper.
Fritidspedagogerna arbetar mer eller mindre
integrerat i skolverksamheten och deras
kompetens bedöms vara viktig. Det är svårt
att med stöd av den ekonomiska uppföljning
som görs idag få en tydlig bild av
fritisverksamhetens kostnader. Vår
bedömning är att resurserna vid de granskade
enheterna tillvaratas på ett effektivt sätt.
Nämnden har en helhetssyn på verksamheten
och den sammanhängande skoldagen.
Skolverksamheterna arbetar systematiskt med
kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling
vilket är nämndens primära sätt att jämte
resurstilldelningen, säkerställa verksamhetens
kvalitet. Härutöver säkras kvaliteten genom
kompetensutveckling.
Flera intervjuade fritidspedagoger upplever
dock att de är åsidosatta när det gäller
kompetensutveckling, vilket även bekräftas av
verksamhetschefen. Flera av de intervjuade
bedömer att det inte finns tillräckliga resurser

för kompetensutveckling för
fritidspedagogerna, jämfört med lärarna som
får del av statliga medel. Vi bedömer att det är
viktigt att nämnden prioriterar denna
personalgrupps kompetensutveckling.
Miljön och dess säkerhet för barnen beaktas
vid lokalplanering och åtgärder för att
förbättra skolmiljöerna är en del i
investeringsplanen. Samarbete har skett med
forskare om buller i förskolan vilket gett
erfarenheter som tillvaratagits även i andra
skolverksamheter. Det sker ett medvetet
arbete för att skapa trygghet i miljöer där
elever kan känna sig utsatta. Stora
barngrupper är en utmaning sett till säkerhet.
Ett bristområde som framkommer i
granskningen är att det sällan finns tid att
skriva incidentrapporter.
Vår sammantagna bedömning är att nämnden
genom sin styrning säkerställer att
fritidsverksamheten har kvalitet. Vi ger
följande rekommendationer till det fortsatta
arbetet:








Säkerställ att samtliga incidenter
rapporteras.
Fortsätt att stärka fritidspedagogernas
möjligheter till kompetensutveckling
Sprid goda exempel på väl fungerande
samarbete mellan lärare och
fritidspedagoger inom ramen för den
sammanhängande skoldagen.
Säkerställ att fritidspedagogerna där det
är aktuellt har tillräcklig tid för att ställa
om lokaler till fritidsverksamhet efter den
ordinarie skoldagens slut.
Utveckla uppföljningen så att kostnaderna
för fritidshemmen och hur
fritidspersonalens tidsanvändning kan
analyseras på ett enkelt sätt.
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