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Verksamhet som omfattas av planen: 

Planen gäller verksamheten vid fritidshemmet Tussilagon, Vadstena. 

 

Huvudmål med planen för systematiskt kvalitetsarbete:  

• Att följa skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. 

• Att säkerställa verksamhetens kvalitet med utgångspunkt i skollag och läroplan. 

• Att huvudmannen ger enheten förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på 

enhetsnivå. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla verksamheten. Styrelsen och enhetschefen ansvarar för att 

kvalitetsarbetet genomförs. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras så att 

förutsättningar finns för att enhetschef, personal, vårdnadshavare och elever ska ges möjlighet 

att delta i arbetet. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som 

finns för verksamheten i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls. 

 

Dokumentation 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Vid fritidshemmet Tussilagon sker 

dokumentationen genom arbetet i respektive plan samt fastslås av styrelsen i 

styrelseprotokoll. 

 

Åtgärder 

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i 

verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas samt dokumenteras. 

 

Rutiner för klagomål 

 I enlighet Skollagens krav kring systematiskt kvalitetsarbete arbetar vi för att hanteringen av 

synpunkter och klagomål ska leda till höjd kvalitet och utveckling av verksamheten. 

Huvudmannens intention är att det ska vara enkelt att lämna synpunkter och klagomål. Det 

finns därför flera olika sätt att lämna synpunkter och klagomål på t ex klagomålshantering via 

hemsidan, genom personliga samtal, telefonsamtal eller e-post till huvudman  eller enhetschef 

vid fritidshemmet Tussilagon. 
När företrädare för fritidshemmet Tussilagon tar emot synpunkter eller klagomål ska vi lyssna 

aktivt och med intresse, tacka för den information som förmedlas samt försäkra att vi kommer 

att hantera synpunkten/ klagomålet. Att försvara eller förneka problemet är felaktigt beteende, 

såvitt det inte är uppenbart att klagomålet har sin grund i ett missförstånd.   

Inkomna synpunkter och klagomål är en viktig del av verksamhetens systematiska 

kvalitetsarbete. Det är därför nödvändigt att all personal har möjlighet att åtgärda enklare 

klagomål direkt. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter och klagomål och tar upp dessa för 

uppföljning och analys på huvudmannanivå 



 

Processen systematiskt kvalitetsarbete 

Fritidshemmet Tussilagon arbetar utifrån att det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig och 

nödvändig del i att bedriva en kvalitativ verksamhet. Styrelsen anser att utvecklingen av 

verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, där analys och bedömning av resultat 

och måluppfyllelse är det som ligger till grund för beslut om åtgärder till förbättring. 

Enligt Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete kan arbetet liknas vid en 

cyklisk process som innehåller fyra faser: uppföljning, analys, planering och 

genomförande. Efter genomförandet fortsätter den cykliska processen med ny uppföljning 

för att få fram ett nytt nuläge osv. 

 

 

 
Utgångspunkten i alla faser är de nationella målen i skollagen och läroplanerna. Systematiken 

innebär att se till att faserna bildar en fungerande helhet. Varje fas är beroende av den förra 

och påverkar den senare. 

Huvudmannen vid fritidshemmet Tussilagon arbetar utifrån ett årsplanering där det 

systematiska kvalitetsarbetet följer dessa faser. Se nedan. 

 

Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete 

Fritidshemmet Tussilagon 

Se Bilaga. 

 

 

Föreningen Tussilagons styrelse 


