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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 8,79    

Antal inskrivna 

barn/årsarbetare i 

förskolan (planerad) 

    

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

3,60    

Antalet tillsynstimmar 

/barn och vecka 

26,15    

Kostnad per 

tillsynstimma 

-83,84    

     

Fritidshem 

Fritidshem     

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

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" 

   
 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska trivas på förskolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god med tanke på barngruppens sammansättning. 

Kommentar: 
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Överlag upplever vi att barnen trivs hos oss. De är positiva och glada och deltar aktivt i förskolans aktiviteter. Det som drar ner 

resultatet är dels otrygghet hos nyanlända barn samt barn med utåtagerande beteende. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetslagets strävan efter att vara bra och positiva förebilder fortsätter. Vi samarbetar kring barnen och visar intresse för dem 

och deras individuella behov. 

För att öka trivseln ytterligare samt stimulera både yngre och äldre barn behöver förskolan uppdateras materiellt. Det saknas 

utmanande och anpassat material för yngre barn både inomhus och utomhus. En uppdatering behövs även för de äldre barnen, 

men inte i samma utsträckning. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som trivs på förskolan. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är något sämre än föregående år: 
85%. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Resultatet sjunker delvis på grund av att vi 

har asylbarn som upplever stor otrygghet i en 

ny miljö. Vi har även barn med utåtagerande 

beteende vilket skapar otrygghet hos en del 

barn. Detta påverkar även trivseln. 

  

  

Övriga kommentarer: 

Under Läsåret 14-15 har barngruppen 

förändrats, vi har fått fler yngre barn i 1-2 års 

ålder. Det har varit svårt att bedöma de yngre 

barnen efter de uppsatta kriterierna. Vi har 

gjort en uppskattning av barngruppen utifrån 

våra kriterier, ålder och mognad. 

Till nästa utvecklingsplan behöver regnbågens 
mål och kriterier delas upp på två 

nivåer/avdelningar. 

 Andel vårdnadshavare som upplever att 
deras barn trivs i förskolan 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Deltagandet i enkätundersökningen har ökat 

med ett fåtal procent från 56 % föregående år 

till 64%. Vilket tyvärr fortfarande är alldeles 

för lågt. 

Måluppfyllelsen är beräknad på de översta 

kriterierna: Stämmer helt och hållet samt 

Stämmer ganska bra överens, dessa 
tillsammans visar på 100%. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalgruppen har varit stabil med låg 

sjukfrånvaro under läsåret. Detta skapar en 

trygghet och stabilitet i barngrupperna och 

påverkar trivseln. Vi har jobbat mer med att 

"möta upp" vårdnadshavare och barn vid 

hämtning och lämning. Vi har blivit tydligare i 
att informera om vår verksamhet. 

Övriga kommentarer: 

Det behöver ske någon form av förändring av 

enkätundersökning för att få ett högre 

deltagarantal. Pappersform......... 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska känna sig trygga på förskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 95% av barnen uppger att de känner sig trygga på förskolan. 

Kommentar: 
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En trygg och stabil personalgrupp under läsåret har påverkat barngruppen positivt. Tydlighet och fasta rutiner påverkar 

tryggheten både i barn- och personalgrupp. Vi upplever att barnen vågar vara sig själva och uttrycka sin åsikter både inför 

kamrater och förskolepersonal. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet med att vara bra och positiva förbilder fortsätter. Värdegrundsarbetet i barngruppen pågår ständigt. Ett nytt 

kompistema planeras i början av terminen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som känner sig trygga på 
förskolan. 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalgruppen har varit samspelt och haft 

låg sjukfrånvaro under största delen av året 

vilket leder till en stabilitet i arbetet med 

barnen. Förskolans rutiner och medvetna 

arbete med trygghet och trivsel gör att det 
fungerar bättre i alla avseenden och barnen 

känner en större trygghet. 

Övriga kommentarer: 

 Andel vårdnadshavare som upplever att 
deras barn känner sig trygg på Förskolan´. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Deltagandet i enkätundersökningen har ökat 

med ett fåtal procent från 56 % föregående år 

till 64%. Vilket tyvärr fortfarande är alldeles 

för lågt. 

Måluppfyllelsen är beräknad på de översta 

kriterierna: Stämmer helt och hållet samt 
Stämmer ganska bra överens, dessa 

tillsammans visar på 100%. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalgruppen har varit stabil med låg 

sjukfrånvaro under läsåret. Detta skapar en 

trygghet och stabilitet i barngrupperna. Vi har 

arbetat medvetet för att få trygga grupper. 

Övriga kommentarer: 

Det behöver ske någon form av förändring av 

enkätundersökning för att få ett högre 

deltagarantal. Pappersform......... 

Verksamhetens resultatmål: 
Motverka traditionella könsroller och könsmönster. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god, 95%. 

Kommentar: 

Vi försöker att jobba aktivt med att inte påverka barnen. De får möjlighet att välja aktiviteter utifrån intresse samt utveckla sina 

kompisrelationer genom olika gruppkonstellationer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi forsätter som tidigare med att gruppera barnen på olika sätt samt att låta dem göra självständiga val utifrån intresse och 

mognad. I våra lokaler strävar vi efter att se till att det finns olika sorters utmandande material utan att "könsbestämma". 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar god självkänsla 80 % 100 % 80 % 
Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

och vågar stå för sina val. Bättre: 95% 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalgruppen har varit stabil med låg 

sjukfrånvaro under läsåret. Detta skapar en 

trygghet och stabilitet i barngrupperna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

är bra 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mål 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskola för alla 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god, 90%. 

Kommentar: 

Personalen arbetar medvetet med att "se" alla barn. Vårt pågående värdegrundsarbete ger också resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

En svårighet och utmaning som man kan utveckla vidare är att hitta fler strategier när det gäller att få våra nyanlända barn att 

våga ta mer plats i gruppen samt att hjälpa våra svenska barn att "våga" släppa in dem. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barns som visar att alla är 
välkomna på Regnbågens Förskola 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Målet är nytt. Vi upplever att resultatet är 

gott, i de allra flesta fall bemöter och 
respekterar barnen varandra. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Medvetet värdegrundsarbete i barngrupperna, 

både genom mer planerade aktiviteter samt 

fortlöpande under dagarna. 

Övriga kommentarer: 

Under Läsåret 14-15 har barngruppen 

förändrats, vi har fått fler yngre barn i 1-2 år 
ålder. Det har varit svårt att bedöma de yngre 

barnen efter uppsatta kriterier. Vi har gjort en 

uppskattning av barngruppen utifrån våra 

kriterier, ålder och mognad. 

Till nästa Utvecklingsplan behöver vi dela upp 

Regnbågens mål och kriterier på två nivåer 

och avdelningar. 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen får möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 
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Målet är uppnått, 95% 

Kommentar: 

Vi upplever att barnen på förskolan är positivt inställda till att delta och prova nya uttrycksformer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Möjligheten för barnen att själva välja olika sorters material i det fria skapandet är idag begränsat. Detta eftersom 

skapandematerialet står samlat inne i ett "pentry". De kan alltså inte själva plocka fram eller se vad som finns. Detta gör att en 

vuxen behöver "styra upp" skapandeaktiviteterna till stor del vilket kan vara begränsande. 

En omstrukturering på något sätt av materialet samt placering på lämpligt ställe ute i lokalerna där barnen vistas. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder sig av olika 
uttrycksformer. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma. 95% 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Barnen på förskolan är positivt inställda till att 

jobba med olika uttrycksformer på förskolan. 

De allra flesta deltar aktivt efter mognad och 

egen förmåga. 

Övriga kommentarer: 

När det gäller att arbeta med skapande 

material så kan miljöerna utvecklas ytterligare 
så att förutsättningarna blir bättre. För att 

underlätta så behövs det tillgång till rinnande 

vatten i båda lokalerna. 

Verksamhetens resultatmål: 
Tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Ganska god, 88% 

Kommentar: 

De äldre barnen har av naturliga skäl lättare att delta i aktiviteterna och trivs med att vara ute i naturen. De har god kännedom 

om djur och natur och källsortering. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Området vid vår naturrruta behöver "röjas upp" det är stökigt och svårtillgängligt för våra yngre barn. Detta gör att vi inte går 

dit så ofta som man skulle kunna. (Frågan är vem som äger marken och vem som kan hjälpa oss?) 

För att få barnen delaktiga i källsorteringen redan på förskolan så hade det varit bra med någon form av kärl med symboler på 

så att alla barnen, även de yngre kunde hjälpa till att sortera soporna på plats. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar respekt för 
varandra och sin närmiljö. 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De allra flesta barn har god kännedom om 
djur och natur och är väldigt medvetna om 

hur man ska förhålla sig. De är positiva till att 

vistas tillsammans ute i naturen och att hjälpa 

till med källsortering. 

Övriga kommentarer: 

Under Läsåret 14-15 har barngruppen 

förändrats, vi har fått fler yngre barn i 1-2 års 

ålder. Det har varit svårt att bedöma de yngre 

barnen efter de uppsatta kriterierna. Vi har 

gjort en uppskattning av barngruppen utifrån 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

våra kriterier ålder och mognad. 

Till nästa utvecklingsplan behöver regnbågens 

mål och kriterier delas upp på två 

nivåer/avdelningar. 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska stimulera barnens intresse av olika media och förmågan att använda dessa 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är ej uppnått. 

Kommentar: 

Vi hade för stora ambitioner. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det hade varit bra att ha en kamera och en lärplatta/avdelning, alltså 2 av varje. 

Då hade det varit lättare arbeta med dessa i verksamheten. Nu krävs det mer planering kring när man kan tänkas behöva och 

då hämmar det användandet. 

Man skulle kunna jobba mer med lärplattan både i gemnsamma aktiviteter med olika sorters pedagogiska appar samt 

dokumentation tillsammans med barnen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder sig av 
kamera och Ipad. 

 80 %  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mål 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi upplever att det är svårt att få in 

användandet av kamera och Ipad i 

barngruppen. Vi har en kamera och en Ipad, 

vi är sårbara om något går sönder. De äldre 

barnen har lättare för att hantera kamera och 

Ipad än de yngre. Vi hade nog lite stora 

visioner. 

Övriga kommentarer: 

Under Läsåret 14-15 har barngruppen 
förändrats, vi har fått fler yngre barn i 1-2 års 

ålder. Det har varit svårt att bedöma de yngre 

barnen efter de uppsatta kriterierna. Vi har 

gjort en uppskattning av barngruppen utifrån 

våra kriterier, ålder och mognad. 

Till nästa utvecklingsplan behöver regnbågens 

mål och kriterier delas upp på två 

nivåer/avdelningar. 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi har ej uppnått målet. 

Kommentar: 

Vi har för få lärplattor och ej kommit igång med våra workshops. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi hoppas på att få fler lärplattor och mer kunskap i samband med starten av en IKT- utvecklingsgrupp. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

1 % 100 % 1 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mål (svårt att värdera i %) 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi inte fått någon specifik fortbildning i IKT, 

endast en träff med tips och råd om hur det 
nya systemet fungerar då samarbetet mellan 

IT och kommunen försvann. Vi behöver fler 

datorer och Ipads samt mer kunskap på vår 

förskola. i nuläget finns en av varje. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskolan ska stimulera barnens utveckling av motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Kommentar: 

Våra förskolebarn är mycket fysiskt aktiva på egen hand och deltar gärna i olika former av rörelseaktiviteter exempelvis Röris 

mm. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta med planerade rörelseaktiviteter efter ålder och mognad på olika sätt och försöka att passa in dem i vårt 

temaarbete. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som deltar aktivt i 
förskolans fysiska aktiviteter 

100 %   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Våra förskolebarn är mycket aktiva och deltar 

gärna i olika sorters aktiviteter. Alla barn 

deltar utifrån sin ålder, mognad och förmåga. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Kommentar: 

Under läsåret har personalen tagit del av Elevhälsoplanen och dess innehåll. Dokumenten finns lättillgängligt i en särskild 

pärm i vårt personalrum. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet med att hålla Elevhälsoplanen aktiv fortsätter.Till hösten startar en utvecklingsgrupp med elevhälsa som fokus. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som är insatta i 
100 % 100 % 100 % Är resultatet sämre/bättre än föregående 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

kommunens elevhälsoplan. år? 

Nytt mål 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

All personal har deltagit i en föreläsning 
angående Kommunens elevhälsoplan och 

känner till dess innehåll. Planen har även 

diskuterats på RO:s gemensamma APT under 

våren. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få det stöd de behöver. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Kommentar: 

Regelbundna samtal i personalgruppen kring barn i behov av stöd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt nära kontakt med våra specialpedagoger. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Vi har rutiner för att upptäcka och 

anmäla barn i behov av särskilt stöd. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Enligt Kriterierna i BRUK 3:) har vi uppnått 

snitt minst 3. Målet är alltså uppnått. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Nya dokument är framtagna tillsammans med 

Specialpedagog och UP-grupp under VT-15. 

 Andelen pedagoger som är insatta i 

elevhälsoplanen 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mål. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

All personal har deltagit i en föreläsning 
angående Kommunens elevhälsoplan och 

känner till dess innehåll. Planen har även 

diskuterats på RO:s gemensamma APT under 

våren. 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på förskolan utvecklar sin förmåga att använda matematik 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god, 95% 

Kommentar: 

Vi väver in matematiken i vardagen, anpassad efter mognad och ålder. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Man skulle kunna skapa miljöer för att tydliggöra matematiken ytterligare, ex.vis en matematikhörna där man samlade 

material. 

Vi kopplar också ihop målen i matematik med övriga mål vårt temaarbete. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn  som utvecklar sitt 
intresse för matematik. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mål 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Utifrån ålder och mognad är resultaten goda. 

Övriga kommentarer: 

Under Läsåret 14-15 har barngruppen 

förändrats, vi har fått fler yngre barn i 1-2 års 

ålder. Det har varit svårt att bedöma de yngre 

barnen efter de uppsatta kriterierna. Vi har 

gjort en uppskattning av barngruppen utifrån 

våra kriterier, ålder och mognad. 

Till nästa utvecklingsplan behöver regnbågens 
mål och kriterier delas upp på två 

nivåer/avdelningar. 

Verksamhetens resultatmål: 
Stimulera och bidra till varje barns språkutveckling. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är upnått, 95% 

Kommentar: 

Utifrån ålder och mognad. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Språket är ett prioriterat mål och vi fortsätter vårt arbete. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar språklig 
utveckling 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mål 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer:  

Ett av våra barn är något sen i sin språkliga 

utveckling och får hjälp av talpedagog. 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi anser att målet är uppnått i förhållande till svarsfrekvensen. 

Kommentar: 

Trots lågt deltagande i undersökningen bedömer vi ändå att vårdnadshavarna är nöjda med oss och vår verksamhet. Överlag 

har vi ett gott och positivt förhållande med vårdnadshavare och barn på förskolan. Vi har arbetat aktivt med relationerna under 

läsåret och har fått positivt gensvar. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det måste till en förändring i enkätundersökningarna så att deltagandet blir 100%. 

För övrigt så fortsätter arbetet kring positiva relationer med förskolebarn och vårdnadshavare. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda vårdnadshavare. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något bättre i år då svarsfrekvensen ökat från  

56% till ca 64 % De vårdnadshavare som 
svarat har överlag fyllt i:  Stämmer helt och 

hållet eller Stämmer ganska bra. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har jobbat aktivt på förskolan med positiva 

relationer till vårdnadshavare och barn. 

Övriga kommentarer: 

Det är svårt att värdera utfallet "rätt"!  Vi 
bedömmer utifrån deltagarantalet att  utfallet 

är rimligt. 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska känna delaktighet och tilltro till den egna förmågan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är ganska god, 80% 

Kommentar: 

Personalen har varit väldigt tillåtande och låtit barnen vara delaktiga och därigenom kunnat påverka verksamheten och sin 

situation. 

De äldre barnen har hållt i egna samlingar där de valt innhåll. Det är inte alla barn som "vågar" riktigt men då har vi pedagoger 

funnits med och stöttat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med att stärka självkänslan både när vi arbetar om vårt tema samt under övrig tid. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som upplever att de 
känner sig delaktiga. 

 100 %  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Stabil personalgrupp, ett positivt och öppet 

klimat med många tillfällen för barnen att 

vara med och påverka. 

Övriga kommentarer: 
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Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Resultaten när det gäller trygghet och trivsel är fortfarande i lägsta laget. Målsättningen måste alltid vara 100% i dessa 

avseenden. 

Såväl språk och matematik som olika uttrycksformer och fysisk aktivitet visar goda resultat 95-100%, vilket är mycket 

glädjande. 

Delaktigheten och självkänslan hos barnen skulle kunna varit högre, liksom intresset för natur och miljö. 

Mycket positivt att barn i behov av särskilt stöd får det. 

"Sorgebarnet" är IKT, där kunskapen och intresset visar rött. 

  

Sammanfattande analys 

  

Pedagogerna på Regnbågen har bedrivit ett medvetet värdegrundsarbete bland alla barn, såväl de yngre som de äldre. Tyvärr 

har det kanske inte räckt riktigt ända fram, men man kan ändå se en utveckling i rätt riktning. 

Vi har under detta året haft en stabil personalgrupp som har diskuterat förhållningssätt, regler och rutiner och på så sätt skapat 

ett gemensamt synsätt som bäddar för ökad trygghet och trivsel. 

Dock måste påpekas att lokalerna i Uddebo är mycket tungarbetade och det kan stundtals vara mycket besvärligt att ha en total 

överblick över vad som sker. 

Det finns också en svårighet att räcka till personalmässigt när öppettiderna är långa och barngruppen "spretar". 

När det gäller de läroplansmål som vi valt att prioritera så har de ändå fallit väl ut och vi har försökt att del barnen 

åldersmässigt för att utmana och stimulera dem lite mer efter mognad. 

Vårt samarbete med Folktandvården har också fungerat väl och tandborstningen kommer att fortsätta som en del i våra dagliga 

rutiner. 

Vi tycker att det finns brister vad gäller material och inbjudande miljöer såväl inom som utomhus, men vi har förhoppningar 

om att Regnbågen kommer att "uppdateras" och prioriteras för att nå en högre status. 

Den fysiska aktiviteten hos barnen har uppmuntrats och barnen är mycket positiva både när det gäller planerade och "egna" 

aktiviteter. 

När det gäller IKT så har vi alldeles för få lärplattor och vår uppkoppling är inte tillfredsställande. Vi har haft åtskilliga problem 

med detta under året. 

Personalen upplever att de har fått bra stöd både i from av resurspedagogernas avlösning och specialpedagogernas 

handledning. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Arbetet med värdegrunden och kamratrelationer fortsätter och har högsta prioritet. Alla barn ska trivas och känna sig trygga. 

Vi har en ny personalgrupp och många nya barn så det blir självklart viktigt att på nytt tydliggöra rutiner, regler och 

förhållningssätt för såväl barn som personal. 

Vi startar höstterminen med kompis-tema, där vi också arbetar med att stärka barnens självkänsla. 

Åldersstrukturen i gruppen förändras och antalet små barn ökar kraftigt. För att möta det behovet och hålla en god kvalitet 

behöver vi personalförstärkning. Gruppen behöver ovillkorligen kunna delas i två grupper. 

Våra strategier när det gäller mottagandet av nyanlända skulle också behöva förbättras. Här tror vi på en övergripande plan för 
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hela kommunen. 

Vi hoppas kunna förbättra våra miljöer, såväl in- som utvändigt. Till viss del är det förknippat med kostnader, men självfallet 

får vi också använda vår egen kreativitet för att utveckla våra lärmiljöer. 

Avslutningsvis tror vi att för att nå målen gällande IKT måste fler lärplattor ut bland både personal och barn. Vi förutsätter att 

vi arbetar vidare med denna fråga i vår nya utvecklingsgrupp och förväntar oss fortbildning och workshops i takt med 

utökningen. 

  


