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Förutsättningar 

Elever 

Elever 37      

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

13      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

7      

       

       

Personal 

Personal 21.73    

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 

20    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

    

     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

  

Bild 2 50   

Biologi 1 0   

Engelska     

Fysik 1 0   

Naturorienterande ämnen 2 50   

Hem - och 
konsumentkunskap 

    

Samhällsorienterande 
ämnen 

2 50   

Idrott och hälsa 1 0   

Kemi 1 0   

Matematik 2 50   

Musik 1 0   

Slöjd     

Svenska 3 33.3   

Svenska som andraspråk 2 0   

Teknik     

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     
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Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass 52956    

Åk 1-6 103242    

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     

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 skolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Elevgruppen har trivts bra tillsammans. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i åk 3 som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan" 

100 % 100 % 100 % 
 

 Andel föräldrar som uppger att "Mitt 
100 % 100 % 100 % Är resultatet sämre/bättre än föregående 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

barn känner sig trygg i skolan" år? 

Resultatet är bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Föräldrarna upplever att den lilla skolan ger 

en god trygghet. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse:  

100% 

  

Kommentar: 

Samtliga upplever att de trivs och känner trygghet 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 som trivs i skolan -
 Central enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är detsamma. Alla elever trivs. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

En liten skola ger möjlighet att se alla 

elever och uppmärksamma elever som 

inte trivs. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk F-3 som trivs -
 Likabehandlingsplanens enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Förra året gjordes ingen enkät. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla elever trivs. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som uppger att de trivs på 
F-3 - Utvecklingssamtalet 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Finns inget underlag att jämföra med. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla elever trivs. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

hör måluppfyllelse 

  

Kommentar: 

Eleverna på skolan upplever en stor trygghet i skolan, dock kan de yngre eleverna vara lite oroliga i samarbetet med de äldre 

eleverna. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 som känner sig 
trygga - central enkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är detsamma som föregående år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla elever på skolan känner sig trygga. I en 

liten skola blir alla elever sedda och 
uppmärksammade. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som känner sig trygga -
 Likabehandlingsplanens enkät 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Det saknas underlag från föregående år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Några av de yngre eleverna känner sig ibland 

otrygga tillsammans med de äldre eleverna. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

I årskurs tre finns det sex elever som alla fick 

godkänt. 

Stödinsatser har gjorts av specielpedagoger. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska som andraspråk. 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Inga elever bedöms mot SvA 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i matematik. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?' 

Sämre än föregående år. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Tre av sex elever missade på några uppgifter 
som handlade om omkrets. Eleverna var 

godkända på övriga delprov. För att få 

godkänt på NP krävs att man har godkänt på 

alla sju delar. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla elever har klarat samtliga kunskapskrav 

för åk3. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt barn. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Detsamma. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalen har vid föräldramöte och 

utvecklingssamtal påtalat vikten av höga 

förväntningar för goda resultat. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som anser 
att "Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre resultat än föregående år. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Årskurs tre har varit en liten elevgrupp vilket 

gör att lärarens tid har varit tillräcklig. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn får den hjälp i skolan 

det behöver i skolarbetet 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Detsamma. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Den lilla skolan har en hög personaltäthet 

vilket gör att läraren hinner med alla elever. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen ". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Detsamma. 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Lärarna har haft höga förväntningar på 

eleverna vilket gett eleverna gott 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

självförtroende. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som ett fungerande verktyg i undervisningen. 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som har förtrogenhet 
med den tekniska utrustningen 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Finns inget att jämföra med. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalen har förtrogenhet med de delar 

som krävs för att bedriva en kvalitativ 
undervisning. 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anser att "Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Detsamma. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Lärarna lyssnar in elevernas åsikter vid 

klassråd, enskilda samtal och 

utvecklingssamtal. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
svarar att "Jag vet vad jag ska kunna för att 

nå målen i de olika ämnena". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Detsamma. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi fortsätter att arbeta målmedvetet för att 

synliggöra kunskapskraven för eleverna. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att " Jag får veta hur det går för mig i 

skolarbetet". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma resultat som föregående år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi följer upp resultat av läxor/prov med 

eleverna samt informerar vid 

utvecklingssamtal. 

  

Övriga kommentarer: 
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Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Har ni nått de resultat ni önskat? 

När det gäller skolans resultat när det gäller trivsel och trygghet,uppvisar man en hög måluppfyllelse, vilket är ett mycket 

positivt resultat. 

  

Vilka resultat är ni inte nöjda med? 

Vi har enligt måluppfyllelsen goda kunskapresultat i de flesta ämnen, dock ej i matematik. 

  

Sammanfattande analys 

Enligt måluppfyllelsen är resultaten goda. Man kan dock se att endast hälften av eleveran är godkända i matematik. 

Den pedaogiska kompetensen var under läsåret inte fullt ut korrekt vilket kan ha förklarat resultatet i matematik. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Skolan kommer att återigen tagas i bruk men med inriktningen som en F-3 skola. Nya pedagoger har anställts och 

upptagningsområdet för eleverna är ambjörnarp och Sjötofta. 

De pedagogiska förutsättningar är gynsamma när det gäller den kompetens de nyanställda pedagogerna besitter. Vi har skapat 

ett förstelärarskap till en av pedagogerna och detta kommer att ske inom ramen för hållbar utveckling och utomhuspedagogik. 

Sjötoftskolan kommer att bli en pilotsskola för Navet vilket innebär ett nära samarbete. Hela skolan dvs både förskolan och 

skolan kommer gemensamt att samarbete och målet är att hela skolan skall få grön flagg. 


