KVALITETSDEKLARATION
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra
tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens
tjänster oavsett utförare.

Fritidshem
Vi ska skapa skolor där alla elever når sin fulla potential.
Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla känner sig sedda och
inkluderade. Tillsammans utvecklar vi skolor där alla elever ska kunna lyckas i
sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning
är att ge alla elever kunskaper som rustar dem för livet.
Fritidshem bedrivs utifrån skollag och läroplan i både kommunal och fristående
regi. För de fristående verksamheterna ansvarar respektive skolas huvudman.
Elever som går i förskoleklass eller årskurs 1 - 3 i grundskolan har rätt till
fritidshem i anslutning till skoldagen. Fritidshemmen ligger i anslutning till
skolorna.
Fritidshemmen är öppna vardagar mellan klockan 06:30 och 18:00. Verksamheten är avgiftsbelagd. Solna stad tillämpar maxtaxa.

VI LOVAR ATT
Solnas fritidshem arbetar systematiskt för en trygg miljö med bra stämning för att aktivt förhindra
kränkande behandling. Fritidshemmen arbetar utifrån en aktuell likabehandlingsplan och plan mot
kränkande behandling.
Ditt barn stimuleras i sin utveckling och sitt lärande samt erbjuds en meningsfull fritid, rekreation
och social gemenskap.
Ditt barn erbjuds möjlighet till ett reellt inflytande på sin utbildning.
Du och ditt barn får en god introduktion och löpande information om fritidshemmet och dess verksamhet.
Du som vårdnadshavare får möjlighet att delta i ett föräldramöte per termin.
Du som vårdnadshavare får information om hur fritidshemmet arbetar mor läroplanens mål.
Du som vårdnadshavare erbjuds möjlighet att minst en gång per termin delta i forum för samråd.

HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du
tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet att förbättra
verksamheten.
Kontakta i första hand den verksamhet som din
synpunkt berör. Du kan också lämna synpunkter
via Solna stads synpunktshantering på solna.se/
synpunkt.

HÄR FINNS VI
Postadress
Solna stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
171 86 Solna
Besök
Stadshusgången 2
Solna centrum
Telefon
08 - 746 10 00
Kontakt
solna.se/kontaktcenter
Webbplats
solna.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2014-12-17. En
kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens webbplats solna. se
finns alltid aktuell version.

