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Förutsättningar 

Elever 

Elever       

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

      

       

       

Personal 

Personal     

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever 

exkl. fskl 

    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever i 

förskoleklass 

    

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

samtliga ämnen och 

årskurser 

    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

    

     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

  

Bild     

Biologi     

Engelska     

Fysik     

Naturorienterande ämnen     

Hem - och 
konsumentkunskap 

    

Samhällsorienterande 
ämnen 

    

Idrott och hälsa     

Kemi     

Matematik     

Musik     

Slöjd     

Svenska     

Svenska som andraspråk     

Teknik     

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     
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Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass     

Åk 1-6     

åk 7-9     

Grundsärskolan     

Gymnasium     

Undervisningskostnad/undervisningstimma     

Teknisk gruppstorlek     

Förskolan 

Förskolan 5,67    

Antal inskrivna 

barn/årsarbetare i 

förskolan (planerad) 

    

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

4,52    

Antalet tillsynstimmar 

/barn och vecka 

27,95    

Kostnad per 

tillsynstimma 

57,04    

     

Fritidshem 

Fritidshem     

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Förutsättningarna på Björkhagen för god måluppfyllelse har varit goda. Detta kan vi också avläsa i resultaten. 

Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i förskolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i förskolan" 

 100 %  
 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla varje barns förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse:  

Uppfylld 

Kommentar:  
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Vi ser att fler barn kommer till sin rätt i mindre grupper. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling:  

Fortsätter att arbeta med aktivitetsgrupper och smågrupper. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn i förskolan som aktivt 
visar förståelse och vilja till att hjälpa andra. 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?                                                    Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?                                                                                                                 

Båda avdelningarna har arbetat aktivt och 
medvetet med olika aktivitetsgrupper, 

smågrupper och tema Barbapapa. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn trivs på Björkhagens förskola. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse:  

Ej uppnått målet. 

Kommentar:  

I så stora grupper som vi haft under året kan inte alla barn trivas varje dag. Det blir oro och hög ljudvolym trots att man jobbat 

aktivt med uppdelning i mindre grupper. 

Tyvärr låg svarsfrekvens på enkäten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: Fortsätter vårt arbete med Likabehandlingsplan, mindre grupper i leken och 

miljön. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "mitt barn trivs på 

förskolan". 

94,4 % 100 % 94,4 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  

Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?  

 

  

Övriga kommentarer: 

Låg svarsfrekvens på enkäten. 

 Andelen barn i förskolan som 
pedagogerna anser trivs. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Alla 
barn är inte lika. 

  

Övriga kommentarer:Vi pedagoger beräknar 

utfallet efter varje barns utveckling och 

individuella förmåga. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn är trygga på Björkhagens förskola. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 
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Kommentar:  Vi pedagoger upplever att alla barn är trygga. Har inte fått några indikationer från föräldrar att deras barn inte är 

trygga. Låg svarsfrekvens på enkäten.Vi har haft ett målmedvetet arbete med att se och bemöta alla barn och föräldrar. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "mitt barn är trygg på 

förskolan". 

94,4 % 100 % 94,4 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  

Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?  

  

Övriga kommentarer: 

Låg svarsfrekvens på enkäten. 

 Andelen barn i förskolan som 
pedagogerna anser är trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Kompetenta barn som ser till olika lösningar 

och möjligheter till att bla lyckas och 
utvecklas. Tar hjälp och söker sig till all 

personal, även vikarier. 

Övriga kommentarer: 

Vi pedagoger beräknar utfallet efter varje 

barns utveckling och individuella förmåga. 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar i förskolan som uppger 
att "Dialogen mellan föräldrar och personal 

är bra 

   

 

Verksamhetens resultatmål: 
Lust till att leka och lära. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Uppfylld 

Kommentar: 

Utifrån barngruppens behov, de resurser och tillgångar som vi har haft, har vi lyckats skapa en lustfulld och föränderlig miljö 

både ute och inne. Enkätsvaren rörande innemiljön visar på ett sämre resultat, bland annat på grund av stora barngrupper. 

 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätter att aktivt utmana barnen och tillsammans med de skapa en lustfylld och  föränderlig miljö ute och inne. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn i förskolan som aktivt 
visar lust till att leka och lära. 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

 

Övriga kommentarer: Vi pedagoger 

beräknar utfallet efter varje barns utveckling 
och individuella förmåga. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar till barn på förskolan 
som uppger att utemiljön är bra. 

66,6 % 100 % 66,6 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?  

Vi har haft gamla och slitna klätterställningar 

som nu på våren har blivit utbytta. 
 

Övriga kommentarer:  

Har en stor och fin gård men får inte 

möjlighet till att vidareutveckla den. Det pga 

bestämmelser utav de som underhåller 

gården. 

Låg svarfrekvns på enkäten. 

 Andelen föräldrar till barn på förskolan 
som uppger att innemiljön är bra. 

66,6 % 95 % 70,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har under året haft många barn på liten 

yta. 

 

Övriga kommentarer: 

Låg svarsfrekvens på enkäten. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska utveckla sitt talspråk, ordförråd och begrepp. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Uppfylld 

Kommentar: 

Barnen har erbjudits goda möjligheter till kommunikation och har utvecklat ett nyanserat och vårdat språk. Barnen har haft 

tillgång till språkstimulerande material tex. konkreta kort/ sagor, böcker, spel och i leken. Vi pedagoger är aktiva i samtal och 

stöttar och stärker på så sätt barnens språkutveckling. Specialpedagogen har haft språkgrupp för de barn som haft ett större 

behov av träning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätt stärka och utveckla barnens förmåga till att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på förskolan som 
använder språket på ett nyanserat sätt, är 

aktiva i samtal och ställer frågor. 

98 % 98 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  
Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi pedagoger är duktiga på att använda oss 

av språkstimulerande material. Låter barnen 

komma till tals och har bla givande 

diskussioner vid olika dagliga rutinsituationer. 

 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få uppleva och få kunskap om IKT. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Uppfylld. 

Kommentar: 

Utifrån vår kompetens och IKT plan i Dalstorpsrektorsområde har vi mycket kvar att lära, men inspirerade till  att lära oss mer 

och utvecklas. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Att IKT planen följs i Dalstorpsrektorsområde och att vi få rmöjlighet till nya workshops. En lärplatta till varje pedagog behövs. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att de 
fått större kunskap och utveckling inom IKT. 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi pedagoger har tagit större ansvar i år till 

att använda, lära oss om och utvecklas inom 

IKT. 

Det har varit fokus om IKT på många av våra 

APT/ kompetensutvecklingsdagar. 

Vi följer rektorsområdets genomförandeplan 

inom IKT. 

Övriga kommentarer: 

För att vi pedagoger ska utvecklas och lära 

oss mer inom IKT krävs det att datorer och 

det trådlösa nätverket fungerar. Även att 

varje pedagog har varsin lärplatta. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla pedagoger skall ha kunskap om kommunens elevhälsoplan 2014-2018 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Uppfylld 

Kommentar:  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Använda planen som ett levande dokument. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som känner till 
kommunens elevhälsoplan 2014-2018 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi var på en gemensam informationsträff ang 

den nya elevhälsoplanen där alla fick se den 
nya planen. 

Övriga kommentarer: 

Vi har inte arbetat aktivt med den eftersom vi 

inte fått ta del av den färdiga planen. Alla 

känner till att den finns. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska utveckla ett  nyanserat talspråk samt utveckla sitt  ord- och begreppsförråd. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Ej uppfylld. 

Kommentar: 

Förskolan har i samverkan med biblioteket erbjudit bokpåsar som familjerna kunnat låna hem för att öka intresset och utveckla 

språket. Detta har tyvärr inte fallit så väl ut. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling. 

Fler högläsningsstunder under dagen. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt pedagogerna 

utvecklar sitt begrepps och ordförråd 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi använder oss av språkstimulernade 

material. Samt att specialpedagogen är på 

förskolan kontinuterligt och stöttar de barn 
som behöver extra hjälp. Hon tillför även 

spårkstimulernde material til avdelningarna. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
I kontakten med förskolan skall alla föräldrar få känna att vi tar oss tid och lyssnar på deras åsikter och frågor. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Uppfylld 

Kommentar: 

Vi pedagoger visar respekt för föräldrarna och känner ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans 

personal och barnens familjer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Fortsätta ha ett professionellt bemötande mot alla som är kontakt med oss på förskolan. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar i förskolan som 
uppger att dialogen mellan föräldrar och 

personal är bra. 

100 % 98 % 102,04 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi är duktiga på att bemöta föräldrarna i 

vardagen samt ta emot de på ett bra sätt vid 

inskolningen. 

Övriga kommentarer: 

Låg svarsfrekvens på enkäten. 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Föräldrar ska få delaktighet i verksamheten och kunna utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Uppfylld. 

Kommentar: 

En bra och positiv daglig kontakt och nöjda föräldrar. Det har varit bra uppslutning på tex sommarfest, lucia och föräldramöte. 

Föräldrarna har gett oss positiv respons på verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Fortsatt arbete med fokus på föräldrars inflytande och delaktighet. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som uppger att 
dialogen mellan hem och förskola är bra. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
Likvärdigt. 

 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Positiva och engagerade föräldrar och 

pedagoger. 

Övriga kommentarer: 

Låg svarsfrekvens på enkäten. 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla varje barns förmåga till att uttrycka sina tankar och åsikter. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

God. 

Kommentar: 

Vi ser att förmågan hos barnen till att uttrycka sina tankar och åsikter enskilt och i grupp dagligen utvecklas tlll det bättre. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Fortsatt arbete med att vi pedagoger är goda förebilder och lyhörda. 

Fortsatt arbete med bla värdegrunden då vi stärker barnen till att våga och vilja uttrycka sina tankar och åsikter. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på förskolan som aktivt 
deltar i den dagliga verksamheten. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Det finns alltid barn i alla åldrar som inte 

aktivt deltar i den dagliga verksamheten. Vårt 
mål är att få med alla barn, men alla är inte 

lika. Alla barn deltar utifrån sina 

förutsättningar. 

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Resultatet för trivsel och trygghet ligger på 95% och detta kan upplevas som ett gott resultat men här behöver vi utvecklas 

vidare för att få resultat 100%. 

Vårt arbete med att utveckla miljöerna för att skapa förutsättning för lek och utveckling har gett ett fortsatt gott resultat.  Här 

har vi ett utfall på 95 %. 

Det språkutvecklande arbetet har utvecklats vidare från förra året och här är utfallet 95%. Vi fortsätter detta arbete. 

Arbetet att utveckla IKT i förskolan har pågått aktivt under året och samtliga pedagoger känner att de är på mycket god väg. 

Utfall 100%. Detta är dock endast en etapp på vägen och vi fortsätter att utveckla arbetet runt IKT i förskolan. 
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Föräldrarnas nöjdhet med inne och utemiljön har blivit sämre och hamnar på 66,5% vilket vi självklart måste göra något åt. 

Inflytande och delaktighet uppvisar ett gott reultat på 95 % vilket känns bra. 

  

Sammanfattande analys 

Förra verksamhetsårets fokus på att utveckla arbetet runt likabehandlingsplanen med särskilt fokus på främjande insatser kan 

vara en förklaring till det goda resultatet för trivsel och trygghet. Trots en allt för stor barngrupp har man genom medveten 

planering och fokus på barnens behov lyckats skapa en trygg och trivsam miljö på förskolan. 

Miljön på förskolan fick låga resultat och kritik har framkommit från föräldrar vad avser de allt för stora barngrupperna samt 

den mycket slitna utemiljön. Här har vi under året fått en tydlig förbättring på utemiljön genom ny utrustning och viss 

upprustning av pulkabacke. En plan för ny asfalt på hela gården finns också. När det gäller innemiljön har jag förståelse för att 

föräldrarna upplever att det är många barn på en begränsad yta och även lokalen är sliten. 

Arbetet med språket har fortsatt att utvecklas genom tydliga insatser från specialpedagog samt ett samarbete med kommunens 

barnbibliotekarie där det organiserats bokpåsar till utlåning. Här har vi inte fått den respons vi önskat utan behöver jobba 

vidare med att informera och tydliggöra värdet av att föräldrar läser och samtalar med sina barn.Pedagogerna använder ofta 

olika typer av språkstimulerande material vilket gynnar språkutvecklingsarbetet.  Detta arbete fortsätter nästa läsår då vi vet att 

barngruppen kommer att vara fortsatt stor med många små barn där detta är viktigt. 

Resultatet för IKT satsningen kan härledas till vårt utvecklingsarbete inom området där vi med hjälp av två 

utvecklingspedagoger haft fokus på just detta arbete. Utifrån pedagogerna olika nivåer har vi trots allt tagit ett stort kliv framåt. 

Satsningen kommer att fortsätta. 

  

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Fortsatt utveckling av IKT i förskolan med inriktning på pedagogisk dokumentation 

Matematik i förskolan. Detta blir prioområde två då vi inte haft så stort fokus på matematik under året som gått och behöver 

stärka detta i verksamheten. 

Språkstimulerande arbetssätt. 

Upprustning av innemiljön. 

  

  

  


