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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 12,03    

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

11,56    

Kostnad per 

tillsynstimma 

84,15    

     

     

Få barn men samma servicenivå som övriga större fritidshem. 

Sammanfattning - förutsättningar 

Inga stora förändringar som påverkar måluppfyllelsen. 

Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas på fritidshemmet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: god 

  

Kommentar: 11 av 17 har svarat. Nytt fokus på främjande insatser i vår likabehandlingsplan har gett resultat. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt främjande arbete med trivselregler, normer o värden. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som uppger att de trivs 
och känner sig trygga. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Trivsel påverkas av 

få elever i gruppen och att flera elever 

endast är på morgonen. 

 Andel föräldrar som tycker att deras 
barn trivs och är trygga på fritidshemmet 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Svårt 

att möta föräldrar på två platser 
samtidigt, de små barnen tar mer tid. 

  

Övriga kommentarer: Enligt förälder "för 

lite personal". 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna trygghet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: God 

Kommentar: Liten grupp ger goda förutsättningar för pedagogerna att möta eleverna. Arbete med främjande insatser utifrån 

likabehandlingsplanen har gett resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner sig trygga 
på fritidshemmet. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

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: Mycket god 

  

Kommentar: Genom aktiva pedagoger har eleverna blivit bättre på turtagning, ta en förlust. Vi ser att eleverna utvecklats i 
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eget arbete. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder förvärade 
kunskaper i aktiv handling. 

91 % 95 % 95,79 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Fortsätta arbeta på 

samma sätt. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: God 

  

Kommentar: Medvetna pedagoger som är lyhörda för elevernas intressen o önskemål. Ligga steget före och kunna tillföra 

material utifrån elevernas intressen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner att de kan 
vara den de är. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Medvetna pedagoger. 

  

Övriga kommentarer: Att vara 

närvarande pedagoger, som ligger steget 

före. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse:God 

  

Kommentar: Alla pedagogerna har kommit igång med sitt ikt- arbete men har mycket kvar att lära. Positivt med stöd från up-

pedagogerna i detta arbete. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling. Fortsatt arbete med ikt med stöd från Up-pedagogerna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att de 
   Är resultatet sämre/bättre än föregående 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

fått större kunskap och utvecklats inom IKT år? Nytt mål 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Vi har alla kommit 

gång,men har mycket kvar att upptäcka. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla pedagoger skall känna till kommunens elevhälsoplan 2014-2018 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

  

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har under året endast haft en kortare genomgång av den gemensamma planen. Planeras till ku-dagen i augusti. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som känner till 
kommunens elevhälsoplan 2014-2018 

   
 

Verksamhetens resultatmål: 
Att alla elever ska få möjlighet att bygga och konstruera med olika tekniker och material. Lgr11:  Skolan ska 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare 

studier och i vardagslivet. Målet är uppnått när pedagogena ser att eleverna använder bygghörnan. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: Mindre god 

  

Kommentar: Bygghörnan mest anpassad för förskolan. Eleverna väljer lek på skolgården. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 När pedagogerna ser att eleverna 
använder bygghörnan i sin lek. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Nytt 

mål 

  

Övriga kommentarer: Bygghörnan 

populär under hösten, för tillfället är lek 

på skolgården populärare. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Stärka elevernas språkutveckling 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: Mindre god 

  

Kommentar: Det händer att eleverna använder ett tufft språk mot varandra och vuxna. Pedagogerna upplever trots allt att 

språket blivit något bättre. Här ser vi detta som ett resultat av de vuxna synliggör språket för eleverna och pratar om varför 

man ska använda ett vårdat språk. Det har varit nyttigt att belysa arbetet genom likabehandlingsplanen för såväl pedagoger 

som elever. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling. Vi jobbar vidare med det främjande arbetet och försöker vara goda förebilder. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder ett 
nyanserat och vårdat språk. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Tufft språk 

förekommer bland eleverna, vi är 

medvetna om detta och arbetar meddetta 

i vår dagliga verksamhet.  

Inflytande/delaktighet 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse:God 

  

Kommentar: I en liten elevgrupp är det lättare att skapa delaktighet. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling. Främjande arbete utifrån likabehandlingsplanen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner delaktighet. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Pedagogerna bli 

bättre på att ta vara på elevernas förslag 

Verksamhetens resultatmål: 
Fritidshemmet ska ha ett fungerande samarbete med hemmen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: Ganska god 
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Kommentar:Flera elever är här endast för att äta frukost innan skolan börjar. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som uppger att de är 
delaktiga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Sämre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?  

  

Övriga kommentarer: Någon förälder har 

skrivit att de inte har haft något 

engagemang, kan bero på att eleverna 

bara går morgontid. 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Eleverna på Ljungbacken känner sig trygga (100%)  i verksamheten men trivseln får inte lika högt resultat (90%.) Den lilla 

elevgruppen kan vara en orsak till detta och det återkommer jag till i min analys. 

Föräldrarna upplever en större delaktighet, (100% )än eleverna vilket vi behöver ta till oss och fundera mera över. Arbetet med 

att förbättra språkbruket  bland eleverna har man jobbat mycket med men trots detta är inte resultatet tillfredställande. 75%. 

Det riktade arbetet med likabehandlingsplanen har belyst det främjande arbetet för pedagogerna och varit positivt men vi har 

inte nått eleverna i den utsträckning vi önskat. 

Pedagogerna är inte heller helt nöjda med utfallet vad gäller de aktiviteter som erbjudits eleverna. I min analys återkommer jag 

även till detta. 

  

  

Sammanfattande analys 

Ljungbackens fritidshem har under läsåret haft svårt att hitta arbetsformer för verksamheten då elevantalet varit lågt. Samtidigt 

har eleverna för första gången kommit från två olika skolor och vid två olika tider på eftermiddagen. Detta har lett till att flera 

elever endast utnyttjat fritids på morgonen då de haft så lite tid på eftermiddagarna att de istället valt att gå hem. 

Detta har lett till att det inte funnits kamrater att vara med eller relatera till och på så vis har aktiviteterna blivit lidande. 

Pedagogerna har verkligen försök att vara kreativa och fånga upp eleverna men det har varit svårt att få igång något bra. 

Detta i sin tur kan vara förklaringen till att eleverna känner större trygghet än trivsel. Trygghet med att det är kända pedagoger 

och rutiner men inte så roligt för man har för få kompisar att vara med. 

Samverkan med förskolan har givetvis funnits men som skolelev är det självklart roligare och mera utvecklande att ha kamrater 

i egen ålder och inte alltid vara med de yngre barnen. 

Eleverna ges ändå goda möjligheter att själva forma aktiviteterna på fritids och förändringsviljan är stor bland pedagogerna. 

Att ge eleverna större möjlighet att använda IKT redskap på fritids måste vi fortsätta att jobba med och orsaken till att vi inte 

kommit igång med detta kan bero på att pedagogerna inte känner sig helt trygga med IKT ännu. Det lilla arbetslaget ger inte 

förutsättningar för kunskapsutbyte på samma sätt som de större där man på ett spontant sätt kan delge varandra ideer och 



Ljungbackens fritidshem, Kvalitetsanalys 14/15 10(10) 

tankar runt arbetet.  Mera utbildning behövs och här fortsätter vår satsning med utvecklingspedager även nästa läsår. 

Föräldrarna nöjdhet med fritidshemmet är dock god och beror ofta på att man känner tryggheten i verksamheten genom 

kontinuitet i bemanningen och verksamheten över lag. 

Nästa verksamhetsår blir en än större utmaning då alla elever går på Dalstorpskolan och alltså kommer att ha kortare tid på 

fritids. Vi får se hur detta påverkar närvaron av de inskrivna barnen. 

Samverkan med skolorna har inte fungerat bra och här får vi skolledare jobba aktivt under nästa läsår för att skapa 

förutsättningar.Vi behöver också bli bättre på att få med de fristående fritidshemmen i våra planeringar och samtal. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Utveckla arbetet med IKT 

2. Nya samverkansformer med såväl skolan i Dalstorp som övriga fritidshem. 

3. Jobba mera med den sociala biten genom delaktighet och samtal. Här kan vi få in både kamratskap, språket och delaktighet 

för ökad trivsel. 


