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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 4,62    

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

7,11    

Kostnad per 

tillsynstimma 

-298,78    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas på vårt fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Kommentar: 

Vi upplever att fritidsbarnen är positiva till att vara hos oss. De aktiverar sig med förskolebarnen. Detta läsår har vi endast haft 

fritidsbarn på eftermiddagarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs.     

 Andel vårdnadshavare som upplever att 
deras barn trivs. 

   
 

 Andel elever som trivs på fritidshemmet 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel vårdnadshavare som upplever att 
deras barn trivs på Fritidshemmet. 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Ingen central attitydundersökning 

genomfördes för fritidsbarn under Lå 14-15. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga på vårt fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Resultatet baseras på observationer och samtal. Någon enkätundersökning är inte genomförd då det aldrig togs fram en 

gemensam enkät. 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mål. Fritidshemmet har inte haft någon 
utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

En gemensam enkät för Fritidshemmen i 

Rektorsområdet skulle tas fram. Detta blev 

aldrig gjort. Resultatet baseras endast på 
samtal med och observation av Fritisbarnen. 

 Andel vårdnadshavare som upplever att 
deras barn känner sig trygga. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Ingen central attitydundersökning 

genomfördes för fritidsbarn under Lå 14-15. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andeler elever som känner sig trygga 
100 % 100 % 100 % Är resultatet sämre/bättre än föregående 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

på Fritidshemmet år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

En gemensam enkät för Fritidshemmen i 

Rektorsområdet skulle tas fram. Detta blev 

aldrig gjort. Resultatet baseras endast på 

samtal med och observation av Fritisbarnen. 

 Andelen vårdnadshavare som upplever 
att deras barn känner sig trygga på 

Fritidshemmet. 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Ingen central attitydundersökning 

genomfördes för fritidsbarn under Lå 14-15. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Kommentar: 

Då de varit i skolan hela dagen innan de kommer till oss så har det känts viktigt att inte styra upp deras vistelse hos oss för 

mycket. De har fått erbjudande om olika typer av aktiviteter men önskat att själva få välja sysselsättning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som upplever 

fritidshemsvistelsen som meningsfull. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vår upplevelse är att fritidsbarnen är positiva 

när de kommer hit och att de känner att de 

har möjlighet att påverka sin tid på 
fritidshemmet. När de kommer på 

eftermiddagen så väljer de helst att själva 

styra val av aktiviteter tillsammans med 

kamrater och förskolebarn. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska få utveckla sin förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är ej uppnått. 
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Kommentar: 

Regnbågen är ett kombinerat Fritidshem/Förskola och fritidsbarnen vistas hos oss enbart under eftermiddagstid. Vi har ingen 

speciell personal avsatt enbart för fritidsbarnen utan de får vara med i den övriga verksamheten. 

Det har varit svårt att få till tid för pedagog samt att fånga fritidsbarnens intresse i att delta och påverka valet av en "styrd 

aktivitet". De är ofta är lite trötta efter skoldagen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som visar intresse och 
deltar aktivt i våra aktiviteter. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Resultatet baseras på elevernas egenvalda 

aktiviteter. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Kommentar: 

Med hjälp av närgranskning upplever vi att fritidsbarnen känner sig trygga i sig själva och vågar stå för egna åsikter och val. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som vågar stå för sin 
åsikt och visar god självkänsla. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Med hjälp av vår närgranskning upplever vi 

att fritidsbarnen känner sig trygga i sig själva 

och de har lätt för att uttrycka sig när de 

vistas hos oss. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är ej uppnått. 

Kommentar: 

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

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 
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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? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. 

Vi har inte haft någon fortbildning i IKT under 

läsåret, endast en kvällstråff med tips och råd 

då kommunen avslutat samarbetet med IT. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Brist på fortbildning. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är inte uppnått. 

Kommentar: 

Svårigheter för en ensam pedagog att hinna med då man ansvarar för både förskole- och fritidsbarn. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder sig av 

olika media 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Svårigheter för ensam pedagog att hinna med 

då man ansvarar för både förskole- och 
fritidsbarn. 

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 lättillgänglig i en särskild pärm 

i vårt personalrum. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som är insatta i 
kommunens elevhälsoplan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Fritidshemmet ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra stöd. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi upplever att målet är uppnått. 

Kommentar: 

Ingen enkätundersökning är genomförd. Eftersom Fritidsbarnen går i skolan så är det med största sannolikhet så att om de har 

behov så är de redan är uppmärksammat. Om inte så använder vi oss av handlingsplanen för Barn i behov av stöd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som uppger att de får de 

stöd de behöver. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. 

Det skulle tas fram en specifik central enkät i 

RO. Det är inte gjort och då har vi inte 

genomfört denna undersökning. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga i vardagen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är relativt god, 75%. 

Kommentar: 

Det finns fritidsbarn har svårt att uttrycka sig och delta i diskussioner så de naturliga matematiska samtalen går inte alltid så 

bra där. När det gäller matematisk problemlösning så var intresset mycket lågt bland fritidsbarnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som visar intresse och 
deltar i matematiska resonemang. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 
utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har fritidsbarn som har svårigheter att 

uttrycka sig och delta i diskussioner och 

resonemang i alla sammanhang. Därav 

resultatet. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas språkutveckling ska stärkas. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppnått. 

Kommentar: 

Vi har fritidsbarn som har svårighetert att uttrycka sig och delta i diskussioner och resonemang i alla sammanhang. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder ett 
nyanserat och vårdat språk. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 
utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har fritidsbarn som har svårigheter att 

uttrycka sig och delta i diskussioner och 

resonemang i alla sammanhang. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är inte uppnått. 

  

Kommentar: 

Då ingen enkätundersökning genomförts kan vi inte redovisa något specifikt resultat. 

Måttet är en uppskattning av pedagogerna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda vårdnadshavare 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mål 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Ingen central enkätundersökning genomförs 

för Fritidsbarn. 

Övriga kommentarer: 

Vårdnadshavarna är inte alltid nöjda med 

fritidsverksamheten då de upplever att 

de äldre barnen "bara får hänga på de 

yngre". Måttet är en grov uppskattning. 



Regnbågens fritidshem, Kvalitetsanalys 14/15 11(12) 

Inflytande/delaktighet 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Kommentar: 

Vi upplever att eleverna är nöjda med att få vara med och påverka sina val av aktiviter när de vistas på Fritids. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner sig 
delaktiga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Det har varit svårt att genomföra 
gemensamma planeringar av aktiviteter. Men 

utefter kriterierna så uppfylls ändå målet. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i fritidshemmets verksamhet. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Ingen central enkätundersökning genomförs för Fritidsbarn. Det är därför inte möjlight att värdera måluppfyllelsen. 

Kommentar: 

Vi bjuder in föräldrarepresentanter till Samråd två gånger/läsår där de har möjlighet att vara delaktiga. Vi har också 

föräldramöte en gång per läsår. Deltagarantalet bland fritidsbarnens vårdnadshavare är dock lågt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som upplever 
att de är delaktiga. 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 
utvecklingsplan tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

- 

Övriga kommentarer: 

Ingen central enkätundersökning genomförs 

för Fritidsbarn. 
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Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

De resultat som vi är nöjda med är trygghet och trivsel samt inflytande och delaktighet. 

När det gäller matematik och språk har vi inte lyckats fullt ut. 

Resultatet för målen runt media både när det gäller elever och personal får underkänt. 

Uppskattningen att inte samtliga vårdnadshavare är nöjda kan naturligtvis inte heller tyckas acceptabelt. 

Sammanfattande analys 

Till att börja med får vi förklara att de mått som angetts endast är uppskattade av personalen. En elevundersökning var tänkt att 

göras för hela området, men har tyvärr inte blivit gjord. Den centrala attitydsundersökningen omfattar inte vårdnadshavarna på 

fritidshemmet varför vi inte heller här har några tydliga resutat. I båda fallen har vi alltså fått uppskatta vår måluppfyllelse. 

Vi måste vara ärliga och säga att det är mycket svårt att tillgodose elevernas behov på fritidshemmet. 

Att vi lyckas inom trygghet och trivsel är bra och självfallet har vi ett gott förhållningssätt och bemötande gentemot våra elever. 

De får också stora möjligheter att vara delaktiga och vi försöker lyssna och tillgodose deras önskemål i så stor utsträckning som 

möjligt. 

Men personaltätheten är låg och det måste erkännas att det största fokuset hamnar hos våra förskolebarn, där behoven är störst. 

Det ska också sägas att vi upplever att eleverna ofta är väldigt trötta när de kommer från skolan. Vi kan ge förslag på aktiviteter, 

men de vill hellre "bara vara" och är inte särskilt intresserade av någon planerad verksamhet. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Som det ser ut nu så kommer vi troligtvis inte att ha någon fritidsverksamhet alls på Regnbågen nästa läsår. 

Flera av fritidsbarnen har slutat, några pga ålder, andra pga att de fått småsyskon. Av de två barn som återstod har en begärt att 

få ha sin fritidstillsyn i Tranemo, vilket också kommer att beviljas. Samma erbjudande kommer att ges till det "sista" 

fritidsbarnet. 

Det blir naturligtvis näst intill omöjligt att bedriva specifik verksamhet för fritids med 1 barn, men om vårdnadshavarna ändå 

väljer att ha hen kvar hos oss så ska vi naturligtvis göra vårt yttersta för att hen ska få en god och meningsfull fritid. 

Dock har vi inte för avsikt att skriva en specifik utvecklingsplan för fritids, vilket vi hoppas att det finns förståelse för. 


