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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 

100*    

 37 %    

Uppgiften stämmer inte. Under hösten var det endast 37 % av personalen som hade behörighet. Det fanns en behörig förskollärare på alla avdelningar förutom på en avdelning som inte hade någon behörig 

förskollärare. Under hösten var 4 behöriga förskollärare föräldralediga. Under våren kom 2 behöriga förskollärare tillbaka och delade på en tjänst men då blev samtidigt en annan behörig sjuk. 

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     
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

  

Lärare 7-9     

Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass     

Åk 1-6     

åk 7-9     

Grundsärskolan     

Gymnasium     

Undervisningskostnad/undervisningstimma     

Teknisk gruppstorlek     

Förskolan 

Förskolan 6,28    

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i 

förskolan (planerad) 

    

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

4,13    

Antalet tillsynstimmar 

/barn och vecka 

29,44    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

Fritidshem 

Fritidshem     

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 

tillsynstimmar/barn och 

vecka 

    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Parkhagen har under året haft stor andel obehöriga och det har varit flera olika vikarier i grupperna. Trots detta har 

verksamheten lyckats driva en positiv utveckling med mycket goda resultat inom flera områden och barnen har trivts. Arbetet 

har varit tungrott då det varit svårt att nå all personal samtidigt, vikarier har bytts ut. 

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" 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt, fortsatt högt resultat 97 % av 
vårdnadshavarna uppger att deras barn trivs. 

Vad är de troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna är noga med ett gott 

bemötande. Vid hämtning och lämning finns 

man med och kan då både lyssna på frågor, 

ta emot idéer och förslag samtidigt som man 

själv är ett stöd för barnet att berätta om 

dagen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn trivs 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse enligt både pedagoger och vårdnadshavare. 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Starta ytterligare en avdelning och då även se över personalsammansättningen på avdelning röd. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt  pedagogerna 
trivs på Parkhagens förskola 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Persoanal som trivs. Några avdelningar 

uttrycker att de tar sitt uppdrag på stort allvar 

och är noga med att vara tillsammans med 

barnen på golvet stora delar av dagen. De 

lyssnar på barnen och ger dem stort utrymme 

att tala och få till dialoger. Vissa dagar kan 
dock bli stressiga då det är mycket barn och 

det blir då mer av korta kommandon . De är 

lyhörda och skapar en god kontakt med 

vårdnadshavare. Föräldrar är välkomna att 

ringa och besöka så ofta de vill. Pedagogerna 

till de äldre barnen uttrycker att de är noga 

med dagordningar tydliga rutiner och regler 

och att de arbetat mycket med stimulerade 

miljöer. 

  

Övriga kommentarer: 

  

 Andel vårdnadshavare som uppger att 
deras barn trivs på Parkhagens förskola 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt, fortsatt högt resultat 97 % av 

vårdnadshavarna uppger att deras barn trivs. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Se ovan 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn känner sig trygga på Parkhagens förskola 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse. Barnen upplevs trygga både av pedagoger och vårdnadshavare. 
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Kommentar: 

Parkhagen har bra rutiner för att arbeta med trygghet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med likabehandlingsplanen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt pedagogerna 
känner sig trygga på Parkhagens förskola 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Se under trivsel 

Övriga kommentarer: 

 Andel barn som enligt vårdnadshavare 
är trygga 

97 100 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt högt resultat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

är bra 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på Parkhagen visar och utvecklar ett  intresse för att kunna om fysikaliska fenomen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Resultatet varierar. 

En avdelning har inte nått målet. 

En har nått målet med "råge" 

Övriga har nått målet 

Kommentar: 

Att bedöma måluppfyllelsen enbart utifrån pedagogernas upplevelse av att barnen utvecklat nyfikenhet, kunskaper och intresse 

för fysikaliska fenomen blir i det här läget missvisande. Alla barn blev snabbt inspirerade. Utifrån planeringar, foton och besök i 

verksamheten ser vi att resultatet varierar mycket mellan avdelningarna. Alla avdelningar har arbetat och väckt intresse för 

skuggor och spegling i olika former. De flesta lyckades bäst när det gäller ljus. De yngsta barnen fascinerades väldigt av 

discobollen i taket som bildade mängder av skuggor på golvet. Skuggor som barnen försökte fånga, någon med sopborste. 

Området var en utmaning för alla och verksamheten har mycket kvar att utveckla inom detta område. 

De äldre barnen fick möta ljuset på många olika sätt och man utmanade barnen med öppna frågor kopplade till många olika 

försök. (ljusbrytning, kikare, färgspektra, prismor) Ljudet kopplades till instrument och olika lyssningsövningar både inne och 

ute. Ur- program i tv användes också. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se till att  planeringar och genomförande av aktiviteter fungerar på samtliga avdelningar. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som visar intresse för att 

lära om fysikaliska fenomen som ljud och 
ljus 

100 % 90 % 111,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte arbetat med detta område tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har följt våra planerade åtgärder 

Övriga kommentarer: 

Variationen är stor mellan 

avdelningarnas resultat och att enbart 
mäta barnens upplevelse blir då för 

enkelt. Några avdelningar har lagt ner ett 

omfattande arbete på planering och 

arbetet har genomsyrat hela dagar under 

längre perioder samtidigt som det finns 

ett par avdelningar som bara genomfört 

ett par aktiviteter vid några få tillfällen. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska mötas av en välkomnande professionell miljö där all personal jobbar tillsammans mot samma mål 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är ännu inte nått 

Kommentar: 

Vi har påbörjat arbetet 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta förankra planen först i elevhälsan och sedan vidare ut till alla pedagoger 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som är förtrogna med 
Tranemo kommuns ( barn) 

och  elevhälsoplan 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har påbörjat arbetet med att förankra 

elevhälsoplanen. Alla pedagoger har lyssnat 

till Tomas Åhman när han presenterade 

planen för alla pedagoger. Vi har rutiner för 
att dokumentera insatser som pedagogerna 

gör för barn i behov av stöd (Dokumenterade 

åtgärder). Pedagogerna vet att ska anmäla 

(blankett)  till förskolechefen då de är oroliga 

runt ett barn. Chefen fattar sedan beslut om 

eventuell vidare utredning och om vem om får 

uppdraget. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen visar förståelse för rum, form, läge och riktning /…/ Lpfö 98 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är nått, verksamheten har lyckats med att utveckla barnens förståelse för rum, form, läge och riktning. 

Kommentar: 

Alla pedagoger har fått in arbetet på ett naturligt och inspirerande sätt i den dagliga verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Fortsätta och hålla i arbetet för att det inte ska "tappas" då det kommer nya barn. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel av barnen som visar förståelse för 

rum, form, läge och riktning.  Lpfö 98 

100 % 90 % 111,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte följt upp detta arbete tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 

egna och andras problemställningar, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. Lpfö98 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är nått. Verksamheten har bidragit till att alla barn har förändrat sitt lärande och utökat sitt ordförråd  och visar förståelse 

för de matematiska begreppen. (några få just nyanlända barn är vi osäkra på) 

Kommentar: 

Pedagogerna  själva har "ägt" orden och begreppen som de velat utveckla förståelse för. Tillsammans har de kunnat inspirera 

varandra i att få in orden på ett kreativt, lekfullt sätt. De har gjort förändringar i miljön, sett över lekmaterial, köpt in nytt 

material. Fått in begreppen i alla olika aktiviteter, skogen gymnastiken och i de vanliga rutinsituationerna. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ta lärdom om allt som utvecklats i verksamheten och hålla kvar begreppen i mötet med nya barn och pedagoger. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som på avdelning Grön 
utvecklar sin förmåga att använda 

matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och 

andras problemställningar, utvecklar sin 

matematiska förmåga att föra och följa 
resonemang. 

100 % 90 % 111,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Mycket bra resultat, har inte arbetat med 

detta område tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Engagerade, utvecklingsbenägna, pedagoger 

som planerat och kunnat stimulera ett lustfyllt 

lärande i kreativ miljö. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på småbarnsavdelningarna utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk. De utvecklar sin  förmåga att 

kommunicera med andra och uttrycka sina tankar. Utvecklar sitt ord, sitt begreppsförråd (Lpfö 98) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse 

Alla barn på småbarnsavdelningarna har utvecklats mycket. De härmar, benämner, talar i långa meningar och även i dialog 

med varandra. 

Kommentar: 

Pedagogerna har varit aktiva tillsammans med barnen och i konkreta situationer benämnt, lyssnat och samtalat genom att 

förlänga och utvidga meningar. Högläsning har varit viktigt och man har läst/berättat ur många olika typer av böcker som 

behandlat olika språkområden. Sagor, sånger och ramsor har konkretiserats på olika sätt med föremål, bilder och genom drama. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn  på småbarnsavdelningarna 

som  utvecklar ett rikt och nyanserat 
talspråk 

100 % 90 % 111,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte mätt detta mål på samma sätt 

tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna har varit engagerade och 

delaktiga i barnens lek. De har läst högt för 

barnen ur flera olika typer av böcker. 
Personalen har trivts med varandra och 

arbetat gemensamt mot målet. Vid matbordet 

har man länkat samman barnen med 

varandra men även personalen har gjort det 

med varandra. Samtalen har utvidgats från 

här och nu till större sammanhang. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på avdelning röd utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk. Utvecklar sitt ord, sitt begreppsförråd (Lpfö 98) 

 Ej påbörjad 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet har inte gått att mäta. 

Kommentar: 

Det har saknats underlag för att följa arbetet ordentligt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Handledning kring systematiskt kvalitetsarbete med planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. 

Se över arbetsklimat och samarbetsformer. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn på avdelning 
röd  som  utvecklar ett rikt och nyanserat 

talspråk. Utvecklar sitt ord, sitt 

begreppsförråd 

0 % 90 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet går inte att mäta 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Enligt pedagogerna har barnet utvecklats 

mycket 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på avdelning grön utvecklar sin förmåga att argumentera 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse. 

Kommentar: 

Pedagogerna har på ett medvetet sätt skapat "orättvisor" i vardagen för att komma igång med argumentation. Vid fruktstunden 

har man tex. delat ut frukt orättvist och sedan uppmuntrat barnen till att komma med argument för en annan fördelning. De 

har ställt mycket varför frågor till barnen i samband med vanliga aktiviteter och tränat barnen i att komma med flera argument. 

De har gjort värderingsövningar, fyrahörnsövningar om vardagliga saker där barnen fått träna att står för en åsikt och hålla fast 

vid den men även kunnat byta åsikt 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn på avdelning grön som 

utvecklar sin förmåga att argumentera 

100 % 90 % 111,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte arbetat med detta tidigare år 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna blev inspirerade och kom snabbt 

igång med sin planering och hjälpte varandra 

med ideer. Barnen upplevde aktiviteterna 

lustfyllda och vårdnadshavare blev till stor del 
delaktiga. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på avdelning grön utvecklar sin förmåga att  berätta 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse. Verksamheten har lyckats väl med att utveckla alla barns förmåga att berätta. 

Kommentar: 

Avdelningen har gjort en gedigen planering som de följt. Pedagogerna har fått in berättandet i många olika former under 

dagen. Berättat utifrån kända sånger med hjälp av bilder. Fotograferat händelser i skogen som de sedan berättat kronologiskt 

utifrån, gjort ritsagor till kända böcker. Barnen har tagit med bilder hemifrån som de sedan själva berättat om inför gruppen. 

Pedagogerna har högläst och sedan har barnen utifrån texten skrivit tillsammans. De har gjort barnen uppmärksamma på  

tidsorden: först, sen, efter en stund, därefter och till slut. Förskoleklassen har spelat upp teater som de sedan återgett i en 

berättelse. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Verksamhetens utveckling behöver hålas vid liv då det kommer nya barn och pedagoger till gruppen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som utvecklar sin förmåga 
att berätta 

100 % 90 % 111,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi mätte inte detta tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavare upplever att de har en bra dialog med personalen på Parkhagens förskola 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Hög men vi når inte målet fullt ut. 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare som uppger att 

de har en bra dialog med Parkhagens 
personal 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Högre 92 % upplever att de har en bra dialog 

med personalen. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Pedagogernas upplevelse är att de har en god 
dialog med vårdnadshavare. 

De flesta avdelningarna har ställt frågan i 

samband med utvecklingssamtal och då fått 

svaret att de är nöjda. 

Pedagogerna upplever dock at det är få 

föräldrar som kommer på föräldramöten 

Verksamhetens resultatmål: 
”Alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” Lpfö98 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

På god väg 

Kommentar: 

Vi behöver fortsätta diskutera hur barns inflytande kan tas till vara och utvecklas samtidigt som pedagogerna blir mer 

undervisande och ledande i det pedagogiska arbetet. Leken behöver användas för att utveckla lärandet på ett mer medvetet 

sätt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla leken 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som har ett  reellt inflytande 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna är mer medvetna om vad och 

hur barns inflytande kan tas tillvara samtidigt 

som man som pedagog styr och leder 

verksamheten men alla avdelningar uppger 

detta som ett utvecklingsområde. 

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Barnen trivs på förskolan samtliga pedagoger upplever att barnen trivs och de får även det bekräftat av vårdnadshavare både i 

samband med spontana möten t.ex. vid hämtning och lämning och vid utvecklingssamtal. 
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Barns utveckling och lärande 

Alla barn har visat intresse för fysikaliska fenomen, ljud och ljus. Resultatet har varierat på avdelningarna störst intresse har de 

varit bland 4- 5 åringarna där de även utvecklat en hel del kunskap. Bäst resultat har det varit när det gäller intresse och 

förståelse för ljus när det gäller ljud har det varit lite sämre. 

När det gäller matematik och förståelse för rum, form, läge och riktning har alla barn utvecklat sitt lärande och det har även 

vårdnadshavare uppmärksammat, de har kommit och berättat om hur barnen använder orden och begreppen i rätt 

sammanhang hemma. 

De äldre barnen har också utvecklat förståelse och har använt ord och begrepp kopplat till problemlösning och vårdnadshavare 

har varit väldigt nöjda med arbetet på avdelningen. 

Resultatet när det gäller utvecklingen av det talade språket ser olika ut, några avdelningar kan se en stor skillnad från att flera 

barn varit tysta till att de nu pratar i långa meningar tillsammans med både barn och vuxna. Någon avdelning kan bara anta en 

utveckling eftersom det saknats en systematik i arbetet på avdelningen. Avdelning Grön som arbetat med berättandet och 

argumentation ser en mycket positiv utveckling, alla barn har utvecklats mycket när det gäller det muntliga berättandet och alla 

har klarat att berätta en händelse utifrån bildstöd. 

Intentionerna i elevhälsoplanen har börjat sätta sig. Pedagogerna har strävat efter att ge barn i behov rätt stöd. Stödbehovet har 

dokumenterats och man har tillsammans på avdelningen utvärderat de dokumenterade åtgärderna kontinuerligt. Vi d 

överlämningar mellan avdelningarna har man lyft behoven och gått igenom/ följt upp de åtgärder man gjort. Alla avdelningar 

känner till rutinerna för att anmäla ärenden till elevhälsan där ärendet lyfts och beslut om hur vi går vidare fattas. 

  

Sammanfattande analys 

Trivsel och Trygghet 

Parkhagen lyckas med att få barnen att känna sig trygga och trivas. Detta är ett viktigt område som hela tiden behöver arbetas 

med. Likabehandlingsplanens mål och åtgärder har arbetats med under året och innehållet i planen har blivit mer levande. 

Inflytande och delaktighet är ett område som alla är överens om att vi behöver arbeta mer med. Utvecklingssamtalens 

utformning har börjat ta form och vi har i arbetet tagit hjälp av BRUK: s skattningsschema . Vi behöver fortsätta arbetet med 

innehållet i dessa samtal. 

Kunskaper och särskilt stöd 

Under året har det förts diskussioner bland personalen om det är rätt att mäta resultat genom att se på barnen och man har varit 

skeptiskt till frågor om barns lärande. Vi har ägnat mycket tid åt att bli enade i det ”nya uppdraget” och vi har fördjupat oss i 

vad som står i den reviderade läroplanen och tagit till oss innehållet. Ledningen har fått stöd i arbetet både av kommunens 

utvecklingsledare men även direkt av Kjell Ahlgren, Skolverket. 

Alla avdelningar visar i nuläget förståelse för uppdraget. Pedagogerna har med glädje tagit sig an nya områden som inte 

arbetas med tidigare och även utvecklat andra mer vanliga områden. Nytt material har köpts in och man har gjort förändringar 

i miljön. 

Under året var det några avdelningar som lyckades mycket väl med att få till ett förändrat lärande i grupperna, (trots obehöriga 

vikarier och stora barngrupper). Pedagogerna planerade och dokumenterade väl, vilket ledde till att både barn, vårdnadshavare 

och övriga kunde följa deras arbete. På två avdelningar har sjukfrånvaron bland personalen varit hög och många olika vikarier 

har behövts, vilket bidragit till att en del arbete inte blivit gjort. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Höja behörigheten och ta tillvara den kompetens som finns. 

Start av ytterligare en ny avdelning. 

Varje avdelning planerar sina utvecklingsområden med mål, konkretiserade mål och åtgärder. Planeringarna läggs in i mapp: 

Ann och Eva-Karin 

Varje avdelning har gemensamplaneringstid på tisdagar 16,30–19.00 

Kommunens utvecklingsledare går igenom systematiskt kvalitetsarbete i verktyget Stratsys 

Varje avdelning får hjälp med det systematiska kvalitetsarbetet, specialpedagogen besöker avdelningarna utifrån rullande 

schema. 
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1 gång/månad träffas all personal för gemensamma frågor. Utvecklingssamtal, giftfritt i förskolan, modersmålsstöd, 

Redovisning av varje avdelnings utvecklingsarbete. 

Gemensamma träffar i kommunen med Utvecklingspedagoger utifrån ett rullande schema, specialpedagogen deltar alltid. 

Inbokade möten för barngenomgångar på varje avdelning. Förskolechef, specialpedagog deltar. 

Varje avdelning arbetar för att anpassa sin verksamhet så att den kan möta varje enskilt barn. Varje avdelning dokumenterar 

stöd och insatser ”Dokumenterade åtgärder” Om insatserna inte räcker eller att det är uppenbart att barnet behöver ytterligare 

insatser anmäler arbetslaget ärendet till förskolechefen skriftligt på blankett som sedan fattar beslut om eventuell vidare 

utredning eller andra insatser. 


