
 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde Solna den 21 december 2015 
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Marianne Damström Gereben 

 
 

Interpellation angående barngruppernas storlek på fritidshemmen 
 

Fritidshemmen är en viktig verksamhet som erbjuder barnen att efter skoldagens slut få möjlighet 
till lärande genom andra erfarenheter och kunskaper än de som de får i skolan. De är ett viktigt 
komplement till skolverksamheten som ska erbjuda alla barn en meningsfull fritid och möjligheter 
till sociala kontakter med andra jämnåriga och vuxna. Utöver det är fritidshemmen ofta en helt 
avgörande verksamhet för att föräldrar ska kunna arbeta eller studera. Tyvärr har verksamheten 
fått det allt svårare med mindre personal, allt större elevgrupper och sjunkande utbildningsnivå 
hos personalen. 
 
Samtidigt så har fritidsgruppernas storlek fördubblats på tio år enligt Skolverket. I en rapport från 
Lärarförbundet presenteras resultatet från en stor undersökning där lärare i fritidshem svarar på 
hur de upplever sin arbetssituation. Hela 3 800 stycken har valt att delta. Och svaren är tydliga. 
Stora barngrupper, låg personaltäthet och lokaler som inte är anpassade för verksamheten är de 
största problemen. 

Vänsterpartiet tycker att det är självklart att vi ska kunna lita på att vi har en fritidsverksamhet 
med hög kvalitet där personalen känner att de har tid att utföra ett bra pedagogiskt arbete. Vi vill 
att barn ska ha rätt till en bra fritidsverksamhet och att personalen, som till stor del är kvinnor, ska 
ha en god arbetsmiljö med möjlighet att använda och utveckla sin kunskap. Vi vill att föräldrar ska 
kunna lämna sina barn på fritids och känna sig trygga med att barnen har det bra. 

En undersökning som Skolverket gjort visar att det nationellt är över 40 elever i snitt i varje grupp 
på fritidshemmen och att gruppstorlekarna fortsätter att växa. Skolverket har tidigare slagit larm 
om de stora barngrupperna men nu visar det sig också att föräldrarna också är missnöjda. Tack 
vare Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen införs ett statligt stöd för att höja 
personaltätheten på fritids, som från 2017 kan minska gruppernas storlek till cirka 26 barn. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:  
 
1. Hur stora är grupperna på fritidshemmen i kommunen? 
 
2. Hur stor är personaltätheten? 
 
3. Då alliansen i sin budget betonar att de satsar på mer personal och mindre grupper vill vi gärna 
veta vilka konkret åtgärder ni kommer vidta för att minska barngrupperna på fritidshemmen?  
 
4. Hur många fritidshem har sina lokaler på markplan med direkt tillgång till utelek för barnen?   
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