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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 7,14    

Antal inskrivna 

barn/årsarbetare i 

förskolan (planerad) 

    

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

4,07    

Antalet tillsynstimmar 

/barn och vecka 

25,57    

Kostnad per 

tillsynstimma 

58,63    

     

Siffrorna ger inte helt rätt bild då enheten är liten och fritidshem och förskola är integrerade. Pedagogerna har ändå kännt att de räckt till och att bemanningen varit tillräcklig. 

Fritidshem 

Fritidshem     

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 

tillsynstimmar/barn och 

vecka 

    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Inga stora förändringar som påverkat arbetet i någon riktning. 

  

  

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 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Bättre 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Arbete med normer och värden har gett 

resultat. Fortsatt att vara delaktiga 

pedagoger som stöder barnen i deras lek 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

och ger barnen redskap för sin sociala 

utveckling. 

  

Övriga kommentarer:  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska känna sig trygga och utveckla sin förståelse för att alla människor har lika värde. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: God 

  

Kommentar: Främjande arbete utifrån vår likabehandlingsplan har gett goda resultat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling. Vi kommer att fortsätta med detta arbete med bl.a Kompisböckerna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som upplever 
att deras barn är trygga på förskolan. 

98 100 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?  En 

fortsatt bra dialog med föräldrarna 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som enligt pedagogerna 

känner sig trygga på Ljungbacken 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Lika 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Fortsatt bra 

resultat med aktiva pedagoger som 

dagligen arbetar med värdegrunden. 

 Andelen vårdnadshavare som känner 
förtroende för personalen. 

80 100 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år?  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Lyft frågan med 

föräldrarna men ej fått någon förklaring. 

Vi arbetar medvetet med frågan 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

är bra 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Vi tar åt oss 

kritiken, men vet inte vad som brister i 

dialogen eftersom vi inte fått någon 

kommentar. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor om No/teknik 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: God 

  

Kommentar: Alla barn vill vara med på aktiviteterna och frågar/ ger förslag på nya aktiviteter som de vill pröva. Barnens 

delaktighet gav ringar på vattnet och skapade lust fortsätta att utforska. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Ljungbackens förskola 

Prognos måluppfyllelse:God 

  

Kommentar: Alla barn vill vara med i aktiviteten. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intrese för 
naturvetenskapliga dilemman 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Samma 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Fortsatt bra resultat. Barn och pedagoger 
arbetar kontinuerligt med No/ Teknik i 

smågrupper. 

  

Övriga kommentarer: Barnen 

intresserade och öppna nya aktiviteter, 

Spinner vidare på barnens intresse och 

prövar deras teorier. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

  

Kommentar:Nytt mål, Pedagogerna upplevde stödet från up-pedagogerna som positivt. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling Behöver fortsatt utbildning och stöd i utvecklingsarbetet 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

80 95 84,21 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Nytt 
mål. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Övriga kommentarer: Alla pedagoger har 

kommit igång med sitt arbete, de 

upplever att det finns finns mera att 

utforska. 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse:  

  

Kommentar:Arbetet med implementering av planen är i startskedet och vi kommer att jobba mera med detta under ht-15 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som känner till 
kommunens elevhälsoplan 2014-2018 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till 

det förbättrade/försämrade resultatet? 

Samtlig personal har fått information om den 

nya planen men det fördjupade arbetet har 
inte kommit igång. Planeras till ht-15 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få utveckla sin förmaåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: Ej helt uppfyllt 

  

Kommentar: Ökad förståelse hos pedagogerna har lett till att lärandet har synliggjorts mera för barnen vilket skapar utveckling. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder sig av och 
utforskar med hjälp av matematiken 

95 100 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? Samma 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Resultatet är fortsatt bra, då 

pedagogerna synliggör matematik i 

vardagenen på förskolan. 

  

Övriga kommentarer: Pedagogerna ser 
att barnen använder sig av matematik i 

sin vardag. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få möjlighet att skapa och konstruera med olika material       Lpfö-98/10: Förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och  konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 

redskap. Målet är uppnått när personalen ser att barnen leker i bygghörnan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: God 

  

Kommentar: Pedagogerna ser att barnen använder sig av det material som finns tillgängligt. Rätt val av material och 

placering och barnens möjlighet att påverka har gett gott resultat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kommer att fortsätta med bygghörnan till hösten. Ev. tillföra naturmaterial. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Pedagogerna ser när bygghörnan 
används av barnen 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Nytt mål 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Pedagogerna 
upplever att bygghörnan används varje 

dag till konstruktion och motoriklek. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tanlkar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: God 

  

Kommentar: Pedagogerna upplever att barnen har ett bra språk och ordförråd utifrån ålder och mognad. Ökad språklig 

närvaro av pedagogerna i barnens lek. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som enligt pedagogerna 
använder ett aktivt och nyanserat språk. 

90 100 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Samma 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Fortsatt bra resultat genom medvetna 

pedagoger som aktivt stöder barnen i 

deras språkutveckling. 

  

Övriga kommentarer: Pedagogerna 

upplever att barnen utifrån ålder och 

mognad har ett bra språk. 
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Verksamhetens resultatmål: 
I kontakten med förskolan skall all föräldrar få känna att vi tar oss tid och lyssnar på deras åsikter och frågor. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: God, någon förälder upplevde den mindre bra 

  

Kommentar: Tänkbar orsak är att en personal öppnat både förskola o fritids som ger mindre tid till samtal på morgonen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling. Pedagogerna lyfter detta vid utvecklingsamtal, föräldramöten osv. 

  

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och mdärmed få möjlighet att påverka sin 

situation 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: God 

  

Kommentar: pedagogerna ser att aktiviteterna blir mer intressanta om barnen själva har varit med och påverkat. Främjande 

arbete i likabehandlingsplanen om allas lika värde har gett resultat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling. Skapa förutsättningar till delaktighet.Fortsätta med vårt främjande arbete. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som aktivt deltar i 
utformandet av vardagen på förskolan. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Arbete med små 

grupper ger barnen bättre chans att 

komma till tals. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla föräldrar ska få delaktighet i verksamheten och utöva infytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska verksamheten 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: God 

  

Kommentar:Dialog föräldrar-pedagoger fungerar bra. Fördel med verksamhet med färre barn. Ingen behöver vara anonym. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som känner sig 
delaktiga i förskolans verksamhet. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Ja 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Vi upplever att 
information mellan Föräldrar o 

Pedagoger fungerar bra. 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Barnen trivs på förskolan vilket enkätsvaren visar med ett resultat på 100%, dock anser inte föräldrarna att deras barn är lika 

trygga som förra året . Här blev resultatet endast 80%. Pedagogerna har svårt att se orsaken till detta då de upplver barnen 

harmoniska. Frågan lyfts vid såväl enskilda samtal som vid föräldramöten men utan respons.  Vi fortsätter jobba med 

tryggheten på förskolan. 

Arbetet med IKT i förskolan har inte heller det nått uppsatt mål. Här hamnar vi på 80% vilket självklart kan vara bättre. 

Arbetet runt No känner vi stor tillfredsställese i. Här ser vi intresserade och aktiva barn. Utfall 100%. 

Matematik och språk har tagit ett steg i rätt riktning men vi är inte helt nöjda utan kommer att jobba aktivt med detta även till 

nästa år. 95 respektive 90% är utfallet här. 

  

Sammanfattande analys 

  

Att trivseln är god på förskolan är vi stolta över och detta märks på glada och lekfulla barn med god fantasi. På förskolan finns 

goda utrymmen till lek på olika sätt vilket självklart gynnar trivseln. Ett stabilt och tryggt arbetslag skapar också det 

förutsättningar för trisel och trygghet. Däremot har vi svårt att se oraken till varför trygghetsresultatet dalat. Pedagogerna är 

öppna och tillgängliga och lyfter frågan med föräldrar på många sätt men detta har ändå inte lett till positiv utveckling. Att vi 

har fritids gemensamt kan vara en del av förklaringen då de små och större barnen är tillsammans. Det främjande arbetet runt 

likabehandling ochh värdegrund har också utvecklats. Vi fortsätter arbetet med trygghet på förskolan. 

Arbetet med IKT i förskolan har kommit en liten bit till på vägen men här finns fortfarande mycket att göra. Viljan finns men 

pedagogerna behöver mera stöd i detta arbete.Det lilla arbetslaget är en begränsning i detta utvecklingsarbete då man har få att 

bolla tankar och idéer med.utvecklingspedagerna som fortsätter att jobba med detta kommer att finns som stöd och inspiration 

även nästa verksamhetsår. 

Arbetet runt språk och matematik har också haft en positiv utveckling. Detta kan bero på att pedagogerna har blivit duktigare 

på att synliggöra, samtala om och utnyttja ett varierat material. Även indelning i små grupper skapar förutsättning för alla barn 

att ta till sig mera kunskaper. En lugn miljö skapar ochså förutsättningar för samtal och att verkligen se alla barn och deras 

enskilda behov.Vi fortsätter detta arbete. 

No-projektet har varit mycket lyckat och här kan vi se att det väckts ett stort intresse hos  barnen. Man har jobbat regelbundet i 

smågrupper, använt områdets NO-lådor samt spunnit på barnens engagemang och intresse. En bygghörna ute har 

iordningställts och där har barnen varit aktiva och kommit med mycket egna idéer vilket självklart varit positivs för responsen 

från barnen. 

Sammanfattningsvis kan noteras att det inte alltid är lätt att jobba på en så liten enhet som Ljungbacken. Öppettiderna är de 

samma och det resulterar i att man jobbar mycket ensam och det i sin tur skapar inte förutsättning för reflektion och samtal 

inom pedagoggruppen som det kan bli på enstörre enhet. 
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Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Utvecka arbetet med IKT i förskolan och även jobba vidare med den pedagogiska dokumentationen.Två 

utvecklingspedagoger kommer även nästa läsår att fokusera på IKT. 

2. Utveckla arbetet med matematik i förskolan. Även här kommer två utvecklingspedagoger att vara till stöd. 

3.Främjande arbete för trygghet på förskolan genom kompisböcker. 


