
Vi vill veta vad du tycker… 
 
Har du synpunkter på Fritidshemmen i Uddevalla kommun? 
 
Berätta det för oss! Vi vill ta del av dina tankar, idéer och synpunkter. Det 
ger oss en chans att förbättra verksamheten. 
 
Använd kommunens förtryckta blankett ”Säg vad du tycker”. Den finns 
tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den också på kommunens 
hemsida www.uddevalla.se.  
 
Ansvarig för medborgarsynpunkter är Peter Madsen, verksamhetschef 
grundskola. 
 
Vill du kontakta oss kan du ringa 0522-69 6612 eller skicka e-post till 
grundskolan@uddevalla.se 
 
 

 
Besöksadress: 
Rådhuset 
Kungsgatan 25-29 
 
Postadress: 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 
 
Telefon: 0522-69 00 00 
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Vår service – din rättighet 
 
Uddevalla kommun har en vision: ” Liv, lust och läge blir livskvalitet i 
Hjärtat av Bohuslän!” 
 
Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda Fritidshemsverksamhet.  
För att du som elev - och vårdnadshavare - ska veta vad du har rätt att 
förvänta dig har Barn och utbildningsnämnden fastslagit en 
servicedeklaration för Fritidshemmen. 
 

Servicedeklaration 
 
Vi arbetar utifrån Uddevalla kommuns värdegrund som bygger på 
Öppenhet – Respekt – Professionalitet.  
 
Fritidshemmen kompletterar förskoleklassen och skolan. Fritidshemmen 
ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 
meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen skall utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. 
 

 

  
Vi garanterar att 
 

• utbildning i fritidshem erbjuds så snart det framkommit att eleven 
har behov av en sådan plats. 

 

Vi erbjuder  

• en god pedagogisk verksamhet i en lärande miljö som ger eleven 
möjligheter att prova på många olika aktiviteter, 
 

• en verksamhet som strävar efter att utveckla elevens sociala 
förmågor, skapar möjlighet till goda kamratrelationer samt stödjer 
eleven i sin identitetsutveckling, 
 

• god kommunikation med dig som vårdnadshavare. Tillsammans 
skapar vi en god pedagogisk verksamhet och en väl fungerande 
omsorg för ditt barn. 

Vi förväntar oss att 

• du meddelar oss avvikelser från det normala, till exempel ändrad 
schematid, sjukdom eller om något särskilt hänt som vi kan 
behöva känna till. 
 

• du visar ett intresse för hur ditt barn upplever sin vistelse i 
fritidshemmet, så att vi tillsammans kan skapa en god dialog kring 
eventuella förbättringsområden. 

 

Om vi inte uppfyller det vi garanterar 
 

• vill vi att du framför dina synpunkter. Dina upplevelser och 
synpunkter är viktiga i vårt utvecklingsarbete och vi vill alltid ha 
en dialog med dem som vi är till för. 
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