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Barn- och utbildningsnämnden
Helene Nordmark
Utvecklingsledare

Ärende om rätt till bidrag för öppen fritidsverksamhet vid
Drottningholmskolan i Ekerö kommun
Dnr BUN21/87

Bakgrund
Mälaröarnas Waldorfskoleförening (nedan kallat föreningen) har den 30 juni 2021 kommit in
med en ansökan om att starta öppen fritidsverksamhet vid Drottningholmskolan i Ekerö
kommun.
Av ansökan framgår bland annat att verksamheten kommer att bedrivas i befintliga lokaler
på skolan där fritidsverksamheten idag bedrivs. Skolan kommer att ta emot ca 15 barn i
årskurs 4-6 i den öppna fritidsverksamheten. En legitimerad lärare kommer att vara
pedagogiskt ansvarig för både fritidshemmet och den öppna fritidsverksamheten.
Verksamheten kommer att ledas av en erfaren fritidsledare och lärare som arbetat länge på
skolan. Verksamheten kommer att utgå ifrån läroplanen och innehålla en meningsfull
pedagogisk verksamhet samt även följa skolans plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Drottningholmskolan kommer likt Ekerö kommun att ta ut en terminsavgift per
samt en avgift för måltid per dag.

Lagrum
Av skollagen framgår bland annat att en huvudman under vissa förutsättningar får erbjuda
öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Verksamheten ska genom pedagogisk
verksamhet komplettera utbildningen i den skolform som huvudmannen bedriver och
erbjuda möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation.
Om en enskild som har godkänts som huvudman för fritidshem i stället erbjuder öppen
fritidsverksamhet ska bidrag lämnas av hemkommunen om kommunen har tillförsäkrats
insyn i verksamheten, den uppfyller de krav som anges i 6 och 7 §§ skollagen och avgifterna
inte är oskäligt höga. 6 § har som utgångspunkt läroplanens bestämmelser om krav på att
verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Vidare anges
att var och en som verkar inom verksamheten ska främja de mänskliga rättigheterna och
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aktivt motverka alla former av kränkande behandling. I 7 § att verksamheten ska bedrivas i
ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek samt att det
ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och
en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av huvudmannens ansökan med tillhörande
bilagor. Personal från förvaltningen har också genomfört ett besök på Drottningholmskolan
tisdagen den 10 augusti och träffat biträdande rektor och lärare.
Förvaltningen gör bedömningen att ansvarig personal har den utbildning och erfarenhet som
krävs och att Drottningholmskolan har förutsättningar att erbjuda en verksamhet där barnen
ges möjlighet till utveckling och lärande med meningsfull fritid och rekreation. Vidare görs
bedömningen att lokalerna är ändamålsenliga och att skäliga avgifter föreligger.
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att Mälaröarnas Waldorfskoleförening
uppfyller skollagens krav på en rätt att erhålla bidrag för öppen fritidsverksamhet.
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