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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 17,74    

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

16,63    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna trivs på Limmaredskolans fritidshem 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Eleverna på Limmaredskolan trivs på fritidshemmet. 

Kommentar: 

Vi arbetar ständigt med normer och värden genom att dagligen prata om värdegrundfrågor, hur vi ska vara mot varandra, 

vilket skapar trygghet. Miljön är organiserad för att aktiviteter ska fungera i de olika rummen och eleverna vet att allt har sin 

plats. 

Vi är uppmärksamma över våra elevers intressen och tillgodoser dem i möjligaste utsträckning, genom exempelvis vara 
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lyhörda över vad de vill göra på sin fria tid hos oss. Material är organiserat så att det är tillgängligt och rummen är 

iordningställda för olika aktiviteter, bygglek, målning, dramatisering, pyssel, läsa, skriva och vila. 

Vi erbjuder varje vecka minst en större planerad aktivitet ofta något skapande som tex. snickra, måla, baka. 

Vi har "torsdagsklubb" Då eleverna får möjlighet att själva tillsammans med pedagog göra intressanta saker som de är med och 

planerar tex. grilla ute, göra mellanmål, leka gemensamma samarbetslekar, bio. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Även om eleverna trivs upplever vi vuxna att vi i år behövt lägga ner mer kraft och energi för att alla ska trivas. Vi behöver 

fortsätta arbetet med att skapa en ännu bättre gruppkänsla. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som uppger att de trivs 
och tycker att det är roligt att vara på 

fritidshemmet. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt högt resultat. Ingen elev uppger att 
de inte trivs eller tycker det är roligt att vara 

på fritidshemmet. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna är trygga på Limmaredskolans fritidshem 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Eleverna är trygga på fritidshemmet 

Kommentar: 

En del barn uppger skogen och fotbollen som platser där de kan uppleva sig otrygga ibland. Vi pedagoger är medvetna och för 

samtal och sätter in åtgärder med målet att alla ska kunna vara överallt och uppleva trygghet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Levandegöra målen i likabehandlingsplanen och arbeta mer aktivit i det förebyggande arbetet tillsammans med skolans 

kurator. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som uppger att de är trygga 

överallt på skolan 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte mätt målet på detta sätt tidigare 

88 % av eleverna uppger att de är trygga 

överallt på skolan. 

Alla elever uppger att de trivs men några 

uppger att det kan vara otryggt då de leker i 

skogen, spelar King out eller fotboll 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna visar respekt och omsorg om närmiljön (2:1 Normer och värden s.12 Lgr 11) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi har inte lyckats med målet fullt ut. 

Kommentar: 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete så att mål, åtgärder planeras in och följs upp i detta behövs handledning för att inget 

område ska falla i glömska. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som visar respekt och 
omsorg om närmiljön 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har inte arbetat lika mycket med detta 

område i år. 

Vi upplever att gruppen varit stor och att vi 

behövt arbeta mycket med närmiljön och hur 

vi har det tillsammans i våra lokaler. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Personalen på Lingonboda är väl insatta i de/det stödbehov som elever med åtgärdsprogram och extra anpassningar 

har och kan då ta tillvara situationer som uppstår i vardagen för att på ett positivt sätt stödja elevens 

måluppfyllelse. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög 

Kommentar: 

Pedagogerna är med vid klassgenomgångar och finns även med som resurs i skolan. Pedagogerna känner till elever som har 

åtgärdsprogram och vet om deras stödbehov och också kunnat stöttat dem kring tex. språkförståelse. Elever har fått läxhjälp. 

Pedagogerna har även anmält ärenden till rektor enligt vårt anmälningsförfarande då de varit oroade för elevens utveckling 

mot målen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Elevhälsoplanen med ärendegång behöver förankras ytterligare. 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna utvecklar förståelse för mätande av längder, massa, volym, area och tid. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög men vi har inte nått målet fullt ut 

Kommentar: 

Miljön  stimulerar och utmanar eleverna  i att mäta, volym, tid och längd bättre nu än tidigare. 

Volym: 

Eleverna har fått baka. Pröva, jämföra och uppskatta olika volymer med hjälp av olika mått i vattenlek och lek i sand både 

inomhus och ute. Vi har ordnat en matematikhylla där eleverna fått pröva att mäta volym med olika typer av innehåll, kuber, 

pärlor mm. Vi pedagoger har försökt benämna de matematiska begreppen i vardagen. Eleverna har fått mäta i olika 

sammanhang särskilt då vi pysslat. 

Tid 

Vi har använt olika mätredskap för tid, klockor, tidtagarur, timglas 

Eleverna har fått använda timglaset och timers för olika lekar och aktiviteter. 

Vi vuxna benämner klockslaget varje dag kopplat till olika aktiviteter men kan bli mer medvetna om olika tidsuttryck så att vi 

själva blir bättre på att  fånga tillfällen att använda dem i vardagen. 

Massa 

Eleverna har fått väga i samband med bakning.. De får väga upp föremål i samband med olika pyssel. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att utveckla detta område tillsammans med förskoleklassen som vi delar lokal med. Handledning kring systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som utvecklar förståelse 
för mätande av volym,tid, längd, massa och 

area 

 90 %  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vår uppskattning är att det är likvärdigt men 

målet har inte blivit mätt. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna på Lingonboda utvecklar sitt språk  och utvecklar då förmågan att berätta,beskriva, återge och instruera. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög 

Kommentar: 

Vi har lyssnat in leken och bidragit till att den utvecklas genom att vi  hjälpt eleverna att förändra miljön. Vi har sett till att det  

funnits förutsättningar att leka i olika teman affär, skola, restaurang, frisörsalong, spa, vårdcentral, cirkus men också att leka 

innehållet ur olika sagor. 

Vi har läst högt för eleverna varje dag och även enskilt då det varit möjligt. Vi har uppmuntrat till olika framträdanden. 

Vi har  spelat  spel med eleverna, suttit  tillsammans med dem då de målat och pysslat och har då  försökt benämna och utvidga 

elevernas språk 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som utvecklar sitt språk 
och då förmågan att muntligt, beskriva, 

berätta, återge och instruera. 

100 % 90 % 111,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte arbetat med detta mål tidigare. 

Vi har sett och hört att eleverna utvecklats 

mycket. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Pojkar och flickor har lika rätt och möjligheter 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi har under året arbetat för att flickor och pojkar ska ha lika rätt och möjligheter men inte gjort det systematiskt med att följa 

upp och utvärdera. 

Måluppfyllelse 

Målet har inte blivit mätt 

Analys 

Vi reflekterar återkommande kring ett normkritiskt förhållningssätt: 
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Hur används rummen, gården idrottshallen? 

Var leker barnen? 

Med vad leker barnen och vad ger det för signaler i förhållande till kön och jämställdhet? 

Med vem/vilka leker eleverna? Leker flickor och pojkar tillsammans? När behöver flickor/pojkar få leka själva? 

Var befinner jag mig som pedagog? 

Hur bemöter jag eleverna? Vilka ord och uttryck använder jag? 

Vid gruppindelningar utgår vi från syftet med aktiviteten när vi delar upp barnen oftast blir det då blandade grupper. 

Vid frukost och mellanmål placerar vi ut eleverna medvetet vid borden då vi blandar både ålder, flickor och pojkar. 

Fritidshemmets regler gäller alla elever. 

Vi är väl medvetna om att detta inte är ett enkelt område och att vi själva påverkar och påverkas, både  medvetet och omedvetet 

av allt som finns runt oss. Viktigt blir att fortsätta reflektera och lyfta detta återkommande bland oss i personalen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta vårt arbete med med att utveckla ett normkritiskt arbetssätt och få mer stöd i arbetet, ta hjälp av Skolverkets material 

"sju timmar" Jämställdhet och bemötande samt arbeta med att främja likabehandling. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever att de har 
lika rätt och möjligheter oavsett kön 

 100 %  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte följt upp detta mål 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna har ett stort inflytande över sin fria tid i verksamheten 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög 97% tycker att de får ha inflytande över sin fria tid på fritidshemmet. 

Kommentar: 

Varje tisdag erbjuder vi tre olika aktiviteter och använder då alla våra lokaler. Eleverna får då själva välja den aktivitet som de 

vill vara med i. 

Vi fortsätter med vår uppskattade torsdagsklubb då eleverna själva får planera (med stöd) för en aktivitet tex. korvgrillning, 

disco, bakning, något pyssel mm. Varje måndag eftermiddag och torsdag morgon erbjuds eleverna att vara i idrottshallen för 

motorik och lek. På torsdagsmorgonen är det bollspel och hopprep som gäller. 

Eleverna får vara med och önska och planera lovaktiviteter. 

Vi erbjuder möjlighet för alla att snickra under våren de får själva välja vad de vill snickra, vi inspirerar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever att de har 
stort inflytande över sin tid i verksamheten 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har skapat ramar och strukturer som gör 

det möjligt för många olika val. Eleverna har 

blivit mer medvetna om hur de kan vara med 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

och påverka. 

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Eleverna trivs på Lingonbodas fritidshem. Fritidshemmets regler och normer är tydliga och är väl förankrade på hela skolan. 

Eleverna ser skolan som en helhet. Pedagogerna på fritidshemmet, i förskoleklassen och i skolan samverkar runt normer och 

värden och deltar i viss mån även i varandras verksamheter. Målet som handlar om respekt och omsorg för närmiljön blev 

aldrig utvärderat men med tanke på det stora elevunderlaget som finns i fritidshemmets verksamhet kan vi ändå se att 

närmiljön är god. Verksamheten har lyckats väl med målet att fritidsverksamheten är insatt i olika elevers stödbehov och 

samverkar och bidrar till dessa elevers måluppfyllelse, bl.a. har flera elever i behov av språklig stimulans erbjudits 

fritidshemsplats och dessa elever har utvecklats väl. Verksamheten har också lyckats med att utveckla elevernas matematiska 

kunnande när det gäller mätning (utvecklingsområde för hela skolan) men framförallt när det gäller mätning av längd. När det 

gäller målet runt pojkar och flickors lika rätt och möjligheter har ambitionen varit god och en hel del arbete och åtgärder har 

gjorts men kriterier för hur målet ska mätas har inte utformats och därför har det inte heller gått att mäta. 

När det gäller det språk- och kunskapsutvecklande arbetet har verksamheten lyckats väl. Eleverna på fritidshemmet har 

stimulerats att i lekfulla former utveckla språket. 

  

Sammanfattande analys 

På Limmaredskolans fritidshem går många elever och trots det stora elevantalet lyckas verksamheten väl med att få eleverna att 

trivas och känna sig trygga. Pedagogerna har upplevt att de fått lägga extra mycket tid på att stötta eleverna runt regler och 

normer i år. Pedagogerna har ägnat kraft åt att utforma lokalerna på ett inspirerande sätt bl.a. har man byggt upp en 

matematikhörna och utnyttjat de olika rummen så att eleverna även kunnat dra sig tillbaka för rollek och vila. När det gäller 

matematik och mätning behöver man arbeta vidare med fler områden inom mätning. Elevgruppen har ofta delats och man har 

erbjudit mer styrda planerade aktiviteter med innehåll som även eleverna kunnat vara med och påverka. Fritidshemmets 

personal är med vid klassgenomgångar och vissa utvecklingssamtal och har arbetat runt elever med särskilda behov, vilket lett 

till att pedagogerna strävat efter och gett dessa elever stöttning under hela sin tid på skolan. Pedagogerna har också kunnat 

samverka med klasslärarna i kontakten med vårdnadshavare. 

Verksamheten behöver mer stöd i att arbeta systematiskt med utvärderingsbara mål och åtgärder för att på ett bättre sätt kunna 

bedöma vad som är kvalitet. Ett annat utvecklingsområde är att få lärandet mer målstyrt utan att bli ”skollikt”. Samarbete, lek 

och kreativitet i kombination med ett informellt lärande är något som vi kan utveckla ytterligare. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Utveckla: 

-vårt systematiska kvalitetsarbete 

-arbetet med IKT så att all personal känner sig bekväm med datoranvändning 

-formerna för att få in matematiken, mätning naturligt i lek och samspel. 

-fortsätta arbetet med att stödja elever i sin språkutveckling och även höja kompetensen när det gäller språkstörning och 

modersmålsstöd 


