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1. ID-uppgifter
Enhet:

Fritidshemmet Tussilagon

Org nr:

824000–9830

Adress:

Fyllagatan 4, 592 30 Vadstena

Tel:

0143–13367, 0730-620 614

E-post:

info@tussilagon.se

Hemsida:

www.tussilagon.se

Enhetschef:

Maria Grefbäck

Öppettider:

6.15-18.00

2. Organisation
Fritidshemmet Tussilagon drivs av den ekumeniska föreningen Tussilagon. Medlem kan man vara
som enskild person eller som familj. Tussilagon erbjuder fritidshemsverksamhet med kristen profil.
Verksamheten lyder under skollagen samt Lgr 11. Föreningen bedriver fritidshemsverksamhet dvs
barnen kan komma före och efter skolan, samt på lov och studiedagar. Under 2016 var 11 enskilda
och 32 familjer medlemmar i föreningen.

2.1 Styrelse
Tussilagons styrelse har under verksamhetsåret 2016 bestått av ordförande och sju ordinarie
ledamöter och två suppleanter. Församlingarna finns representerade i styrelsen. Styrelsen har det
yttersta ansvaret för verksamheten och att dess mål genomförs, liksomansvaret för lokaler och
ekonomi. Styrelsen informeras kontinuerligt om Tussilagons verksamhet genom enhetschefen.
Vid årsmötet den 10 mars 2016 fick styrelsen följande sammansättning.
Ordförande: Camilla Anneflod
Vice ordf:
Richard Lindgren
Kassör:
Bo Johansson
Vice kassör: Karin Anneflod
Sekr/ord led: Mia Knutsson
Vice sekr:
Örjan Westling
Ledamöter: Elisabeth Almestål, Susanne Noske och Jesper Andersson
Suppleanter: Kerstin Staaf och Karin Anneflod
Under 2016 har nio protokollförda styrelsemöten genomförts utöver årsmötet.
Två trivselsammankomster för styrelsen och personalen har genomförts under året. Våren avslutades
i juni i Saxtorp och höstterminen avslutades med julgröt i december på Tussilagon.

2.2 Antal barn
Fritidshemmet Tussilagon har tillstånd att placera ca 55 barn i verksamheten. Genomsnittet under
året har varit 49,9 inskrivna barn, (jmf 2015/46,5, 2014/48,33, 2013/46,08).
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2.3 Antal tjänster
Vårterminen:
Enhetschef
Förskollärare
Barnskötare
Resurstjänst
Summa tjänster:

Höstterminen
25%
150%
135%
25%
336%

Enhetschef
Förskollärare
Barnskötare
Resurstjänst
Summa tjänster:

25%
150%
135%
25%
336%

3. Personal
3.1 Arbetslaget under året:
Gunilla Håkansson
Barbro Backman
Cathrin Hesselstrand
Mia Grefbäck
Mimmi Johansson
Elin Engström

85% Förskollärare jan-aug
75% Barnskötare
60% Barnskötare
90% Förskollärare/enhetschef
85% Förskollärare /start september 2016
25% Resurstjänst

3.2 Övrig personal
Timvikarier: Elin Engström, Cornelia Eek, Margaretha Jern-Isacsson, Johanna Grefbäck,
Anton Nessvi, Martin Håkansson, Martin Karlsson, Lisa Andersson

3.3 Kompetensutveckling
I mars deltog personalen i en föreläsningskväll med temat ”Att våga vara förälder”, psykologen Alf B
Svensson föreläste i Motala Missionskyrka. Ett studiebesök på Barnahus i oktober i regi av Individ och
familjeomsorgen i Vadstena.

3.4 Personalvård
Friskvårdbidraget på 1500 kr per person och år har använts till bland annat köp av motionskort,
arbetsskor och fotvård. Vi har under hela året schemalagt en timma/vecka (gäller arbetstid 75% eller
mer) tillfriskvård.

3.5 Planerings- och utvecklingssamtal
Planerings- och utvecklingssamtal har genomförts mellan ordförande Camilla Anneflod och
personalen.

3.6 Personalkonferenser
Hela arbetslaget har haft schemalagd gemensam utvärdering och planering två och en halv timma
per vecka, med undantag för loven. Vi reflekterar över veckan som gått och ber för barnen och vår
verksamhet. Arbetslaget har träffats för utvärderings- och planeringsdagar i början av terminerna,
4/12 och 19/8.

4. Samverkan
Under året har vi samarbetat med Vätternkyrkans pastor Nisse Martinsson och Vadstena församlings
församlingspedagog Maria Sundelius. Nisse och Maria har haft träffar varannan tisdag under Nisse &
Maria tajm.
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Fritidshemmens dag anordnades i maj av S:t Perskolan på Skinnarängen. Bandyturnering och
fotbollsturnering tillsammans med de kommunala verksamheterna samt utflykt till Saxtorp för alla
fritisbarn i kommunen anordnat av Tussilagon. Under sportlovet fick vi också möjlighet att träffa
andra fritidshemsbarn från kommunen, under ledning av Östergötlands Idrottsförbund.
Möte med föräldrakooperativens enhetschefer har genomförts under året.

5. Barngruppen
5.1 Gruppsammansättning
Tussilagon har under året tagit emot skolbarn i åldrarna 6-12 år. I barngruppen har ingått barn från
S:t Per och Katarinaskolan. Under året 2016 har vi haft mellan 45-56 barn inskrivna. 2016.01.15 var
fördelningen på födelseår följande: 9 barn födda -09, 12 barn födda -08, 11 barn födda -07, 13 barn
födda -06, 1 barn född -05, 1 barn född -04.
2016.08.15 var fördelningen på födelseår följande: 9 barn födda -10, 13 barn födda -09, 11 barn
födda -08, 11 barn födda -07, 12 barn födda -06.

5.2 Barninflytande
Vi har gått igenom Tussilagons regler vid höstterminens start och lyssnat på barnen om vad de tycker
om dem samt om de tycker att de ska revideras. Under året har också barnen haft möjlighet att välja
aktiviteter i större utsträckning. Vid flera tillfällen i veckan finns möjlighet att göra egna val.

5.3 Barn med behov av särskilt stöd
Under året har ett barn med hörselnedsättning varit inskrivet på Tussilagon. Vi har fått ekonomiskt
stöd av kommunen, vilket har inneburit att vi kunnat ha 25% resurstjänst.

6. Föräldrar
Den löpande informationen sker via mejl, Tussilagobrev i början av terminerna samt månatliga
kalenderblad. På vår hemsida finns aktuell information. Ett Drop-in tillfälle under våren samt två
Fixarkvällar.

6.1 Föräldrainflytande
Under våren och hösten har föräldrar haft möjlighet att svara på enkäter angående deras upplevelse
av Tussilagon och verksamhetens innehåll.

7. Pedagogik
Tussilagon har en arbetsplan utifrån uppsatta mål. Målen har sin utgångspunkt i de Allmänna råden
för kvalitet i fritidshem (2007) samt Läroplanen Lgr11. Målen utgår också från den kristna tron med
medmänniskan i fokus.

8. IT
På fritidshemmet finns två datorer samt en Ipad. Barnen har fått använda vår dator och Ipad
begränsad tid per dag/barn, för att söka information, spela spel mm.
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9. Arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår löpande i personalgruppen. De brister som upptäcks
sammanställs till styrelsen och en arbetsmiljöplan upprättas. Åtgärderna tidsbestäms och åtgärdas av
behörig personal eller fastighetsansvarig. Under året har de brandskyddsansvariga från styrelsen
gjort brandsyn vid två tillfällen.

10. Viktiga händelser under året – barngruppen
Det händer mycket på Tussilagon under ett år. Stora och små händelser, planerade och oplanerade.
Nedan presenteras mycket av det vi gjort 2016, men inte allt.
Varit i simhallen, deltagit i julgransplundring på Vasagården, varit i gympasalen, deltagit i
Vätternkyrkans språkcafé, varit i ishallen, deltagit i sportlovsaktiviteter arrangerade av Östergötlands
Idrottsförbund, utedagar, fiskat, vi har grillat och lagat mat utomhus, vi har haft slutingkalas, vi har
badat i sjön, stallbesök, gosat med lammungar, snickrat, skapat, träffat de andra fritisbarnen i olika
aktiviteter, Åk:3 har övernattat på Tussilagon, vi har firat födelsedagar med vår och höstkalas, Nisse
& Maria tajm, vi har experimenterat, spelat fotboll, varit i skateparken, vi har bakat, firat Lucia, firat
jul, vi har pärlat OCH VI HAR LEKT.

11. Måluppfyllelse och utvärdering
Tussilagon har som mål att bedriva en verksamhet som ska stimulera barnet till en allsidig utveckling.
Vår verksamhet skall på ett lustfyllt sätt ta tillvara barnets nyfikenhet och lust att lära. Leken och
fysiska aktiviteter tillsammans med skapande får stort utrymme. Vi vill skapa förståelse för
demokratiska värderingar och ge barnet ansvar. Genom att stärka barnets självförtroende och
identitet främjar vi utvecklingen av självständighet hos individen. Det skall finnas tid för barnens
frågor och reflektioner och barnen skall genomansvar kunna påverka verksamhetens innehåll och
arbetssätt. Vi vill väcka intresse för den kristna tron.
Under 2016 har vi haft extra fokus på målet: ”Att stärka barnens självförtroende, självkänsla och
identitet för att främja deras strävan mot en allt högre grad av självständighet”.
Vid utvärderingen av verksamheten ser vi att vår strävan att nå våra mål är fortsatt högt. Vi har en
mycket hög ambitionsnivå. Det vi fortsatt kan jobba med ur ett förbättringsperspektiv är att tydligare
lyfta läroplanens betydelse och koppla ihop det med våra mål och vårt uppdrag. Vi kan bli bättre på
pedagogisk dokumentation samt att synliggöra det enskilda lärandet.

12. Avslutningsvis
2016 har varit ett bra år. Vi har ett fungerande arbetssätt, vi utvärderar och reflekterar kontinuerligt
för att hitta lösningar som fungerar för den enskilda eleven samt för den stora gruppen.
Vi uppskattar vårt samarbete med Nisse och Maria, de är till stor hjälp i arbetet med att synliggöra
vår kristna profil.
Tack till alla föräldrar som valt Tussilagon som fritidshem för era barn.
Tack till styrelsen för det arbete ni lägger ner på Tussilagon. Tack till alla er som stöttar genom
handling och bön.
Tack Gud att du alltid är med oss och tack för ditt löfte att aldrig överge oss. Amen
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Camilla Anneflod
Ordförande
Mia Grefbäck
Verksamhetschef
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