
Projektplan för 
politikutveckling



Bakgrund till ämnesval

• Skolfrågan var den enskilt viktigaste frågan för 
väljarna i valet 2014. Frågan är fortsatt viktig.

 Moderaterna har tagit ett kliv framåt i debatten 
om förskola och skola där man kommit med 
flera konkreta förslag. 

 Men fritidsverksamheten har hamnat i 
skymundan.



• Majoriteten av familjerna i Järfälla och 
Lidingö består av två heltidsarbetande 
vuxna, vilket innebär långa skoldagar för 
barnen.

• En sexåring tillbringar mer än hälften av 
skoldagen på fritids (vid skoldag kl 8-17).

• Sju- tioåringar tillbringar ca 1/3 av dagen på 
fritids (vid skoldag 8-17).

• Barn mellan 10-13 år går i liten utsträckning 
på fritids. Ofta för att verksamheten inte 
attraherar barnen/föräldrarna.

• Förhållandevis få behöriga som är anställda 
på fritidshem. 

• Fritidspersonal har ofta ”dubbel”jobb.



Samhällsutmaning
• Då barn är på fritids flera timmar om dagen 

finns goda skäl att ställa krav på vettig 
verksamhet hela skoldagen. 

• När 10-13-åringarna inte är på fritids har de 
många timmar varje dag utan vuxentillsyn. 

• Underlätta vardagspusslet för barnfamiljer.

• Säkra en bra lägstanivå för barnen hela 
skoldagen.



Inventering av väljaropinionen

• Vi har talat med föräldrar och tagit  del av den 
mediala debatten.

Vid ett fortsatt arbete skulle vi även föreslå:

• Opinionsundersökning

• Dörrknack

• Öppet möte 



Hur har vi arbetat

Tagit del av fakta

Träffat experter



Så skulle vi fortsätta arbeta
Inhämta mer fakta

Träffa fler aktörer



Generella problem

• Otydlig styrning från statens håll

• Otydlig styrning från kommunens håll

• Inspektion endast på huvudmannanivå

• Synen på fritids som verksamhet

• Resursbrist

• Statliga satsningar



Faktiska problem

1. Samverkan med skolan

2. Samverkan med organisationer – idrott, kultur etc

3. Åldersstrukturen

4. Kompetens bland anställda

5. Ostyrd verksamhet 

6. Resursfördelning

7. Kvalitetsarbete

8. Användande av styrdokument

9. Utvärdering och uppföljning

10. Lång utbildning för fritidspedagoger – låg lön. Bristande 
status



Potentiell vinnarfråga för (M)

Tydlig koppling till frågor där (M) idag är starka:

Trygghet

Valfrihet

Individens möjligheter

Livspusslet

Skolfrågan



Budskap

• Tydligt innehåll hela skoldagen.

• En bra pedagogisk verksamhet plus en bra 
pedagogisk verksamhet är mer än två.

• Vettig verksamhet för alla barn – även i tidig 
tonåring.

• Genom en bra lägstanivå utjämnar vi 
livschanser och verkar för ett samhälle som 
håller ihop.



Konkreta förslag

Statlig nivå

•Tydligare statlig styrning (I allmänna råd och 
Läroplan)

•Skolinspektion ska även inspektera 
verksamheten

•Uppmuntra vidareutbildning till fritidspedagoger 
genom statligt stöd

•Lägg till fritidsverksamheten som en del i 
rektorsutbildningen



Konkreta förslag, forts

Kommunal nivå

•Kommunen förtydligar styrningen och inspekterar 
verksamheten 

•Införa kvalitetsarbete på verksamhetsnivå

•Åldersanpassa verksamheten för 10-12 åringar

•Förbättra samarbete med föreningar (både idrott 
och kultur)

•Fritidspengens nivå ses över



Konkreta förslag, forts

• Höja statusen hos fritidspedagogerna

• Införande av karriärstjänster

• Kommunen inrättar en fritidsutvecklingstjänst 
som ansvarar för utveckling av verksamheten 
och samordningen för alla skolor – även 
fristående 

• Fritidspedagognätverk upprättas för coachning 
och erfarenhetsutbyte 

• Engagera rektorerna i vettig verksamhet hela 
skoldagen



Tack! Frågor?


