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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 12,5    

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

14,59    

Kostnad per 

tillsynstimma 

- 48,75    

     

     

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 alla fritidsbarnen trivs hos oss. De deltar både i planerade aktiviteter och de aktiviteter de själva valt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Nästa läsår kommer vi att ha en stor grupp med fritidsbarn och i våra nya lokaler kan vi i ordningställa så barnen har mer 
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aktiviteter att välja på. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs. 100 % 100 % 100 %  

 Andel vårdnadshavare som upplever att 
deras barn trivs. 

0 % 100 % 0 % 
 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi har nått vårt mål. 

Kommentar: 

Vi upplever att barnen är trygga hos oss. Barnen tar ansvar både för sig själva och kamraterna. Vi ser också att de värnar om de 

yngre barnen. Vi har frågat barnen i en egen enkät och de svarade att dom trivdes. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Nästa läsår har vi en stor grupp och vi behöver fortsätta arbeta med kamratrelationer för att få en bra gruppkänsla. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga. 100 % 100 % 100 %  

 Andel vårdnadshavare som upplever att 
deras barn känner sig trygga. 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Det har inte gjorts någon central 

attitydundersökning. 

  

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: 

Vi har erbjudit eleverna en meningsfull fritid och de har haft möjlighet till vila. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tll  hösten kommer vi att ha en stor grupp fritidsbarn och då är det viktigt att vi har meningsfulla aktiviteter att välja på. 

Eleverna ska också kunna få vila och välja egna aktiviteter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som upplever 
fritidshemsvistelsen som meningsfull. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Första året vi skriver. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Kommentar: 

Eleverna löser problem och är kreativa. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi pedagoger ska se till att det finns inspirerande material och lärande miljöer. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som visar intresse och 
deltar i våra aktiviteter 

100 % 100 % 100 % 
 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna utvecklar intressen och förmågor oavsett könstillhörighet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

  

Kommentar: 

Eleverna har en god självbild och är trygga i gruppen. 

  

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer vi att ha en stor fritidsgrupp vilket gör att vi kommer att behöva arbeta med gruppstärkande aktiviteter så 

att barnen känner sig sig trygga och vågar stå för sin åsikt. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som utvecklar intressen 
förmågor oavsett kön, vågar stå för sin åsikt 

och visar god självkänsla. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Eleverna vågar stå 

för sin åsikt och har en god självkänsla. 

Eleverna känner varandra väl.  

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Prognos måluppfyllelse: 

Vi har delvis uppnått målet. 

  

Kommentar: 

Vi har  haft Ikt-träffar med info och varit på mässa som inspiration. Detta har delgivits arbetskamraterna. Vi har bytt lokaler 

vilket gjort att vi inte har fått klart med all teknik. Vi har köpt in handledningsböcker. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska fördjupa oss i tekniken. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
dom fått ökad kunskap och utvecklas IKT 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer:  En pedagog har 

deltagit på ikt-träffar,workshops och en 

mässa där vi har fått inspiration att dela 

med oss till kollegior. Vi har köpt in 

handledningsböcker.  

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: 

Vi har bara vid enstaka tillfällen tagit kort. Eleverna har gjort små egna filmer med hjälp av appar i ipaden. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska fördjupa oss i den nya tekniken. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder sig av 
olika media 

25 100 25 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte gjort aktiviteten fullt ut uan 

bara ensataka tillfällen.  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 



Sörgårdens fritidshem, Kvalitetsanalys 14/15 8(11) 

Kommentar: 

Under läsåret har personalen tagit del av Elevhälsoplanen och dess innehåll. Dokumenten finns lättillgänglig i pärmen "aktuella 

planer" 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 
kommunens elevhälsoplan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Fritidshemmet har inte haft någon 

utvecklingsplan tidigare. Inget att 

jämföra med. 

  

Vad är de troliga 

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: 

Målet är uppfyllt 

Kommentar: 

Vi har inget barn med behov av särskilt stöd. Vi tar kontakt med skolan om behovet uppstår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer vi att finnas i samma lokaler som skolan och hoppas på så sätt få till en god kommunikation. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som uppger att de får de 
stöd de behöver. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

Fritidshemmet har inte skrivit en egen 

utvecklingsplan tidigare 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi har delvis uppnått målet. 

Kommentar: 

Vi har spelat mattespel men inte jobbat med problemlösningar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer under hösten komma igång med problemlösningar. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som visar intresse och 
deltar i matematiska resonemang. 

75 % 100 % 75 % 
 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas språkutveckling ska stärkas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Kommentar 

Det är en god ton i gruppen och eleverna använder ett vårdat språk. Eleverna deltar både i samtal mellan varandra och 

tillsamman med pedagogerna. De tycker om att lyssna och berätta om vardagshändelser både i mindre och större sammanhang. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska dokumentera vad vi gör för att koppla ihop både teknik och språket. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder ett 
nyanserat och vårdat språk. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fritidshemmet har inte skrivit en egen 

utvecklingsplan tidigare 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna har ett rikt orföråd, deltar i samtal 

och använder ett vårdat språk. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med vår verksamhet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi har en god måluppfyllelse. 

Kommentar: 

Genom samtal med vårdnadshavarna uppsakattar vi att de är nöjda med vår verksamhet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att informera om vår verksamhet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda vårdnadshavare 0 % 0 % 100 %  

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. 
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Kommentar: 

I den egna enkäten och genom samtal upplever eleverna att de kan vara med att påverka och vara delaktiga i besluten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att arbeta för att eleverna får vara med och planera fritidsverksamheten så att de känner att de kan påverka sina 

vardag. 

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 skrivit en egen 

utvecklingsplan tidigare. 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna har i den egna enkäten utryckt att 

de kan påverka sin vardag. 

Övriga kommentarer: 

Vi har under året haft åtekommande 

planeringsmöten där vi gemensamt har 

planerat verksamheten. gruppen har tagit 

tillsig majoritetsbeslut. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi är på god väg mot måluppfyllelse. 

Kommentar: 

Vi skickar ut ett månadsbrev till föräldrarna om aktuella händelser och om verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att bjuda in fritidsföräldrarna på samrådet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som är 
delaktiga. 

100 % 100 % 100 % 
 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Vi har mycket god måluppfyllelse när det gäller trygghet och trivsel. 

Full måluppfyllelse når vi också avseende elevernas intresse och deltagande i olika aktiviteter samt att de vågar stå för sin åsikt 

och visar god självkänsla, vilket vi är mycket nöjda med. 

Även språkligt bedömer vi att vi har ett fullgott resultat. 

Något sämre är det dock med matematiken, där vi inte kan vara helt nöjda. 
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Sämst är det med resultatet i media / IKT och det gäller både elever och personal, vilket vi förstås inte alls är nöjda med. 

Vi bedömer också att vi har full måluppfyllelse när det gäller vårdnadshavarnas nöjdhet och delaktighet, vilket är glädjande. 

Sammanfattande analys 

Sörgårdens fritidshem har hög måluppfyllelse, vilket beror på att personalen värderar arbetet med fritidsbarnen högt. Det finns 

uttalat vem som ansvarar för verksamheten de olika eftermiddagarna och de försöker att skapa meningsfulla aktiviteter. 

Pedagogerna upplever också att de har en bra balans mellan styrda och självvalda aktiviteter och att det finns utrymme för vila. 

Det är en stor grupp fritidsbarn som ska samsas med förskolebarnen och det kan självfallet upplevas lite problematiskt 

emellanåt. Likaså har det varit svårt med alla olika tider som vi har att anpassa oss efter. Eleverna har rest till Tranemo och 

Ambjörnarp vid olika tidpunkter och kommit hem på ännu fler olika tider. På morgonen har det även krävt extra personal för 

att kunna hantera de olika frukosttiderna. 

Språkligt visar vi på gott resultat och vi samtalar mycket med eleverna och försöker vara noga med hur både de och vi uttrycker 

oss så att språket blir vårdat. Vi har lagt betydligt större vikt vid det språkliga i förhållande till matematiken och det förklarar 

väl också det något sämre resultatet i matematik. 

När det gäller media och IKT så är vi intresserade av detta, men vi har periodvis haft problem med nätet och när tekniken inte 

fungerar så blir det heller inte högprioriterat. 

Stort fokus har naturligtvis också legat på flytten till nya lokaler. 

Vi har nära och goda relationer med våra vårdnadshavare och trots att vi inte har mätt deras nöjdhet via enkätundersökning så 

tror vi oss kunna bedöma att de är nöjda med vår verksamhet. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Vi kommer att ha en mycket stor elevgrupp på fritids så det krävs att vi får till en bra gruppkänsla och ett gott klimat. För att 

det ska bli möjligt kommer vi att lägga stort fokus på samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter i början av läsåret. 

Genom att vi nu har alla de yngre eleverna samlade i byggnaden hoppas vi kunna få till ett ökat samarbete med skolan och 

förhoppningsvis få en högre måluppfyllelse på alla plan. 

Förskolan och skolan kommer att arbeta för att få Grön Flagg, vilket givetvis även kommer att genomsyra arbetet på 

fritdidshemmet. 

Det är också av största vikt att vi ser över vår miljö så att den blir inspirerande och att vi ser till så att material finns lätt 

tillgängligt. 


