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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     

Antal inskrivna 

barn/årsarbetare i 

förskolan (planerad) 

    

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

    

Antalet tillsynstimmar 

/barn och vecka 

    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

Fritidshem 

Fritidshem 10,41    

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

16,6    

Kostnad per 

tillsynstimma 

-92,26    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas på vårt fritidshem. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse:  

Målet är inte helt uppfyllt. 

  

Kommentar: 

I vissa åldersgrupper kan det vara svårt att hitta kompisar och stämningen i gruppen har stundtals inte alltid varit god. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Fler gruppstärkande aktiviteter, framför allt i början av läsåret. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Ingen tidigare mätning är gjord. Måttet 

är en uppskattning av pedagogerna. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel vårdnadshavare som upplever att 
deras barn trivs. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Ingen central attitydundersökning är 

gjord. Måttet är uppskattat av 

pedagogerna. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga på vårt fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

  

Kommentar: 

Vår upplevelse är att våra fritidsbarn känner sig trygga. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

För att bibehålla tryggheten så är det viktigt med samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Resultatet grundar sig på pedagogernas 

uppfattning. Ingen jämförelse finns. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel vårdnadshavare som upplever att 
deras barn känner sig trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Ingen centarl attitydundersökning är 

genomförd. Målet är uppskattat av 

pedagogerna. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla ska erbjudas en meningfull fritid och rekreation. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är inte helt uppfyllt. 

  

Kommentar: 

Vi hade önskat ett större samarbet med skolan, vilket inte blivit av pga flera personalbyten och brist på planering, 

kommunikation och kontinuitet. 

Det kan också vara svårt att alltid erbjuda en meningsfull verksamhet för fritidsbarnen då förskolegruppen kan vara stor 

och tidskrävande. Eleverna kommer också vid olika tider och det kan upplevas splittrat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Samtala mer med eleverna om vad som händer och sker i skolan. Ta tillvara elevernas tankar och önskemål om hur de vill 

ha sin eftermiddagsverksamhet. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever 
fritidshemsvistelsen meningsfull. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Första året som vi har en utvecklingsplan 

för fritidshemmet. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska få utveckla sin förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är inte helt uppfyllt. 

  

Kommentar: 

Vårt temaprojekt kring konstruktion och skapande blev mycket lyckat. Det innebar ett stort mått av samarbete och 

initiativförmåga. Kreativiteten flödade. 

Anledningen till att det inte är helt uppfyllt är att eleverna ibland kan vara svårmotiverade när de kommer trötta från 

skolan. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Eleverna ska få vara ännu mer delaktiga i vårt val av tema. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som visar intresse och 
deltar aktivt i våra aktiviteter. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Första året som vi har egen 

utvecklingsplan för fritidshemmet. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska få möjlighet att pröva och utveckla intressen och förmågor oberoende av könstillhörighet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är inte helt uppfyllt. 

  

Kommentar: 

Vi har arbetat mycket med att eleverna ska känna sig trygga och våga stå för sina åsikter. Vi har dock inte upplevt att vi nått 

hela vägen fram. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Även i detta avseende är det viktigt att arbeta med gruppstärkande aktiviteter och att eleverna får vara med att forma 

trivselreglerna på fritidshemmet. Vi behöver prata mycket om hur man ska bemöta och respektera varandra. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som vågar stå får sin 
åsikt och visar god självkänsla. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Första året som vi har en egen 

utvecklingsplan för fritidshemmet. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är inte helt uppfyllt. 

  

Kommentar: 

Brist på tid och lärplattor är en orsak, men det handlar också mycket om var och ens egna intresse. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Vi önskar fler lärplattor och utbildning i program och handhavande. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
dom fått ökad kunskap och utvecklats. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Inget att jämföra med. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla pedagoger ska vara insatt i kommunens elevhälsoplan. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse:  

Målet är inte uppnått. 

  

  

Kommentar: 

Vi vet att den finns, men upplever inte att all personal känner till dess innehåll. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Planen måste lyftas vid planering och APT så att den blir ett levande dokument. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som är insatta i 
kommunens elevhälsoplan. 

70 % 100 % 70 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Inget att jämföra med. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga i vardagen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är inte helt uppfyllt. 

  

Kommentar: 

Eleverna intresserar sig för matematiska begrepp och tar med sig vad de har lärt sig i skolan. Vi fick in mycket matematik i 
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vårt tema runt konstruktion och när vi har bakat. Däremot har vi inte spelat spel i den utsträckning som vi hade önskat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Vi behöver bli bättre på att använda oss av matematiska termer framför allt i vardagsaktiviteterna. Önskvärt vore också ett 

bättre samarbete med skolan. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som visar intresse och 
deltar i matematiska resonemang. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Första året som fritidshemmet har en 

egen utvecklingsplan. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas språkutveckling ska stärkas. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse:  

Målet är inte uppfyllt. 

  

Kommentar: 

Vi har elever som har vissa svårigheter med uttal, men vi har inte arbetat specifikt med detta. Överlag upplever vi att 

eleverna har ett ovårdat språk. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Vi behöver prata mycket om hur man samtalar med varandra. Försöka hitta intressanta böcker så att vi kan stimulera till 

läsning. Använda bokbussen. 

Vi planerar att ha en lugnare stund efter mellanmålet som kan varvas mellan högläsning och avslappning.  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder ett 
nyanserat och vårdat språk. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Första året som fritidshemmet har en 

egen utvecklingsplan. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med vår verksamhet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är inte helt uppfyllt. 
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Kommentar: 

Vi försöker att ha en öppen dialog med vårdnadshavarna och vara lyhörda för synpunkter. Ändå svårt att nå fram till riktigt 

alla. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Eget föräldramöte för fritidsföräldrar. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda vårnadshavare. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Ingen central attitydsundersökning är 
gjord avseende fritidshemmets 

vårdnadshavare. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig delaktiga i beslut som rör deras vardag. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är så gott som uppfyllt. 

  

Kommentar: 

Vi har lagt stor vikt vid att eleverna ska vara delaktiga i beslut som rör verksamheten på fritids och tagit till oss av deras 

önskemål av aktiviteter. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Eleverna får fortsätta att vara med och utforma såväl regler som aktiviteter. Vi vill försöka att uppmuntra de elever som inte 

alltid kommer till tals. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner sig 
delaktiga. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Första året som vi har en egen 

utvecklingsplan för fritidshemmet. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i fritidshemmets versamhet. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är inte uppfyllt. 

  

Kommentar: 

Vid hämtning kan det ibland vara svårt att hinna prata om verksamheten. Såväl personal som vårdnadshavare kan känna 

sig stressade. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Vi planerar för ett särskilt föräldramöte för fritidsföräldrar. Vi kommer också ha föräldrarepresentant från fritids i 

samrådsgruppen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som är 
delaktiga. 

60 % 100 % 60 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Ingen central attitydsundersökning är 

gjord avseende fritidshemmets 

vårdnadshavare. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Resultaten grundar sig till största delen på uppskattning av personalen. 

Måluppfyllelsen kan inte anses tillfredsställande. 

Vi är ändå nöjda med att eleverna anses vara trygga och delaktiga. 

Sammanfattande analys 

Då det är första gången som vi mäter och analyserar fritidshemmets verksamhet får vi vara självkritiska och titta på våra mål 

och hur vi mäter. Det var utlovat att en gemensam elevenkät för vårt område skulle tas fram, men pga hög arbetsbelastning 

blev detta aldrig gjort. 

Den centrala attitydsundersökningen som genomförs på central nivå vänder sig inte heller till vårdnadshavarna på 

fritidshemmen. 

Vi kan också konstatera att barngruppen på förskola/fritids har varit stor och "spretig". Vi har haft många olika tider och två 

olika skolor att förhålla oss till. 

Vi hade en förhoppning om att kunna hitta ett samarbete med skolan men det har tyvärr inte blivit något alls. 

Personalomsättning både hos dem och hos oss har gjort att vi inte har lyckats få till det. 
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Det som vi ändå anser har fungerat väl och där vi tycker att resultatet blev mycket positivt är vårt byggprojekt. Detta 

stimulerade eleverna och de hade stor möjlighet att påverka. Kreativiteten och delaktigheten kom till sin rätt här. 

Att vi ändå bedömer att trivseln inte är 100%  beror på att det har varit många starka viljor som gjort sina röster hörda. Den lite 

negativa inställningen "smittade" stundtals av sig. 

Från vår sida har vi försökt att göra vistelsen på fritidshemmet meningsfull, men vår struktur och organisation har gjort det 

svårt att räcka till. Gemensam personal på förskola och fritids är komplext och tyvärr är det oftast fritidsbarnen som får stå 

tillbaka när arbetsbelastningen blir för hög. 

Förvånande är att all personal inte är insatta i vår elevhälsoplan trots både föreläsning och diskussioner på APT. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Vi inser att samarbetet med skolan inte kommer att förenklas när vi nu har skolor på två olika orter och många olika lärare. Vi 

tror därför att vi måste utveckla elevernas inflytande, delaktighet och ansvar ytterligare. För att få veta vad som händer i skolan 

måste vi fånga upp och fråga eleverna om detta. 

När det gäller lokaler så får vi nu utökade möjligheter och det gäller att ta vara på det. Vi kommer att kunna behålla matetrial 

framme på ett annat sätt och fritidsbarnen kan få känna att de har utrymmen som är deras "egna". 

För att förbättra dialogen med vårdnadshavarna kommer vi också att bjuda in till ett särskilt föräldramöte som berör just 

fritidsverksamheten. 

Självfallet måste vi arbeta vidare med elevhälsoplanen så att den blir väl känd av alla. Pedagogerna kommer att delta i den 

utvecklingsgrupp som startas i området. Över huvud taget är det angeläget att fördela ansvar och arbetsuppgifter tydligare så 

att alla vet sin uppgift och sin roll. 


