Fritidsklubbar
blir fritidshem
För att följa gällande lagstiftning kommer skolorna från 1 augusti 2016 ta över ansvaret
gällande fritidsklubbar från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Vad innebär förändringen?
Öppettider

Fritidsverksamheten ska enligt skollagen erbjudas hela året. Verksamheten är öppen 		
12 månader/år. Fritidsverksamheten är och förblir öppen på såväl skoldagar som lov- och
studiedagar. Alla elever (6-13-åringar) erbjuds omsorg under lov och studiedagar. Frukost och
mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch.
Ny avgift

Fritidsverksamheten ska enligt skollagen erbjudas hela året. Verksamheten är öppen 		
12 månader/år till skillnad mot fritidsklubbarnas öppettider, 9 månader/år. Avgiften höjs därför
till 12 månader/år.
Naturlig koppling till skolan

Fritidsverksamheten kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande.
Fritidsklubbarnas övergång till fritidshem innebär att verksamheten får en tydligare koppling till
skolan och läroplanen. Fritidshemmen är, till skillnad mot fritidsklubbarna, styrda av skollagen.
Inom fritidshemmen finns det också krav på att ha ett visst antal utbildade fritidspedagoger i
verksamheten.
Bakgrund
Skolinspektionen har konstaterat att Lunds kommun inte lever upp till gällande lagstiftning för
fritidshem enligt skollagen. Fritidsklubbarna i Lunds kommun är till för barn som går i årskurs
4, 5 och 6 och drivs idag främst av Kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten är öppen
under vardagseftermiddagarna och är stängd under jul- och sommarlov. Det är inte rektor som
leder verksamheten, utan istället personal från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Enligt skollagen är det skolorna som ska styra över fritidshemmen och verksamheten ska
erbjudas den del av dag som barnet inte går i förskoleklass och grundskola, samt under lov
och studiedagar.
Mer information
Den nya verksamheten ska utvecklas i samarbete mellan skola och nuvarande fritidsklubbsverksamhet. Exakt hur upplägget blir för varje fritidshem är i nuläget inte klart, vi återkommer
med mer information.
Välkommen att kontakta oss!
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, bsf.lundsstad@lund.se
Barn- och skolförvaltning Lund Öster, bsf.lundoster@lund.se
Kultur- och fritidsförvaltningen Lund, kultur-fritid@lund.se

