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Motion om att minska storleken på fritidshemmens barngrupper 
Fritidshemmet är en egen pedagogisk verksamhetsform som i och med Skollagen från 2011 “har [...] 
fått ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande” (Skolverkets allmänna råd för 
fritidshem, s.13). För att bedriva en god pedagogisk verksamhet behöver personalen goda 
förutsättningar. I nuläget finns inget maxtak för storleken på barngrupperna inom fritidshemmen, 
vilket får som följd att personalen i Luleås fritidshem ensamma kan arbeta med barngrupper på över 
30 elever.  
 
Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmen fastslår att fritidshemmets syfte är att komplettera 
utbildningen som sker i alla skolformer vari skolplikten kan fullgöras (s. 10) och Läroplan för 
grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 säger att “samarbetsformer mellan förskoleklass, skola 
och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” (s. 16). För 
att uppfylla uppdraget som läroplanen ger måste kommunen ge personalen i fritidshemmen 
förutsättningar att möta varje barns behov.  
 
Fritidshemmen ska komplettera den pedagogiska verksamheten i skolan, men “för att fritidshemmets 
pedagogiska visioner ska bli verklighet krävs en aktiv personal som ser värdet i det egna uppdraget 
och vikten av att se och bekräfta varje elev” (Skolverkets allmänna råd för förskola, s. 15). För att 
möjliggöra detta behöver fritidsgruppernas storlek minskas. 
 
Att anpassa storleken på fritidshemsgrupperna till lokaler och personaltäthet är vidare en säkerhets- 
och arbetsmiljöfråga för såväl barn som pedagoger. En pedagog kan inte förväntas ha översikt över 
och ansvar för en barngrupp på över 30 elever, samtidigt som vederbörande skall bedriva pedagogisk 
verksamhet. Därtill innebär en minskad gruppstorlek ökad trygghet för vårdnadshavare, då dessa kan 
lita på att sina barn är väl omhändertagna.  
 
På grund av fritidshemmens arbetssätt är det att rekommendera att fastslå ett maxtak på antal barn per 
pedagog. Vad som är ett rimligt antal bör utredas i samarbete med berörda pedagoger och chefer.  
 
För att Luleå kommun ska kunna säkerställa att fritidshemmen ska kunna uppfylla sitt pedagogiska 
uppdrag och fortsättningsvis utveckla kvaliteten yrkar Vänsterpartiet: 
 
 att Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lägre 

antal barn per pedagog i fritidshem. 
 att Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda en rimlig normnivå på yta per 

barn i fritidshem. 
 att denna utredning görs i samråd med fritidshemmens personal. 
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