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Förutsättningar 

Elever 

Elever       

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

43      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

      

       

       

Personal 

Personal 10.35    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever 

exkl. fskl 

    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever i 

förskoleklass 

14    

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

samtliga ämnen och 

årskurser 

79,3    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

85.7    

     

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 44176    

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 31    

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

17.88    

Kostnad per 

tillsynstimma 

34.94    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i förskoleklass ska trivas 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Alla elever trivs i förskoleklassen. På fritids finns ingen mätning. 

Måluppfyllelse 

100% 

Analys 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fråga elever och vårdnadshavare på utvecklingssamtal om trivseln på fritids. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs i förskoleklass 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har hög måluppfyllelse, alla elever trivs. 

Det finns inga mätresultat från förra läsåret 

just för förskoleklass men trivseln på F-3 var 

god även då. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

På utvecklingssamtalen till ht 14 ska frågorna 
revideras så att även trivseln på 

fritidshemmen framgår. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i vår fritidsverksamhet ska trivas 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs i 

fritidsverksamheten 
 100 %  

 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i förskoleklassen ska känna sig trygga 

 Ej påbörjad 

Resultat 

32 av 35 elever känner sig trygga i förskoleklassen. Ingen mätning har genomförts på fritids. 

Måluppfyllelse 

91% 

Analys 

Vi vill att alla elever ska känna sig trygga. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver följa upp i vilka sammanshang och platser som eleverna inte känner sig trygga på. Frågan kan lyftas på 

utvecklingssamtalet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga i 
förskoleklass 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Finns inga resultat att jämföra med. 3 elever 

uppger att de inte känner sig trygga. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vi arbetar vidare med vårt 

likabehandlingsplansarbete och tar upp frågor 

om trivsel och trygghet på våra klassråd. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i vår fritidsverksamhet ska känna sig trygga 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga i 
fritidsverksamheten 

 100 %  
 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Språkinriktat arbete med Bornholmsmodellen 

 Ej påbörjad 

Resultat 

Ett medvetet arbete utifrån Bornholmsmodellen bedrivs. Eleverna har gjort stora framsteg under läsåret. 

Måluppfyllelse 

85% av eleverna klarade stanine 5 eller mer i testet. 

Analys 

Det språkutvecklade arbetet har gett goda rsultat i den språkliga medvetenheten. De 15% som inte klarade värdet 5 behöver 

fördjupade insatser under åk 1. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fördjupade insatser med hjälp av specialpedagogerna under åk 1. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som klarat stanine 4 eller 
högre i Bornholmstestet 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Elevgruppen har sett annorlunda ut, eleverna 
hade bättre förkunskaper när de började i 

förskoleklassen. Förskollärarna har ett 

medvetet arbetssätt när det gäller 

språkförberedande arbete enligt 

Bornholmsmodellen. 

Övriga kommentarer: 

Elevernas resultat var på höstterminen 42% 

och vårterminen 85%. 

Verksamhetens resultatmål: 
Förändrat arbetssätt i förskoleklass 

 Ej påbörjad 

Resultat 

Pedagogerna i förskoleklasserna har utvecklat sitt samarbete under året. Arbetsbelastningen har minskat, de har lärt känna alla 

elever snabbare, eleverna har blivit trygga med alla vuxna och pedagogerna har fått mer kontakt med varandra. Fler pedagoger 

ser och uppmärksammar elevernas behov. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Ett gott samarbete ger vinster på många plan. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att utveckla arbetet mellan förskoleklasserna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som får en likvärdig 
undervisning 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Förskollärarna har under läsåret förändrat sitt 

arbetssätt. De har organiserat ett 

gruppsystem över klasserna med cirka 10 

elever i varje grupp. Det har varit både 

praktiskt och teoretiskt arbete. Pedagogerna 
har inriktat sig på antingen svenska eller 

matte. Fördelarna har varit att 

arbetsbelastningen har minskat, de har lärt 

känna alla elever snabbare, eleverna har blivit 

trygga med alla vuxna och pedagogerna har 

fått mer kontakt med varandra. Fler 

pedagoger ser och uppmärksammar elevernas 

behov. 

Verksamhetens resultatmål: 
Förändrat arbetssätt på fritids 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever en lugn och 
trygg lärandemiljö 

 100 %  
 

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 %  
 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevhälsa 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som når målen i år 3, samt 

resultat på trivselenkät. 
 100 %  
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Inflytande/delaktighet 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Har ni nått de resultat ni önskat? 

När det gäller trivsel så kan vi konstatera att där har vi ett toppresultat under läsåret förskoleklass, däremot kan vi se att vi 

behöver arbeta vidare med trygghetsperspektivet eftersom vi där har mål att arbeta med. 

Vilka resultat är ni nöjda med? 

Trivsel och kunskapsresultaten har äkat med mer än det dubbla från hösten till våren. 

Vilka resultat är ni inte nöjda med 

VI behöver utveckla trygghetsarbete men även kunskapsresultaten. 

Sammanfattande analys 

Vi har under läsåret utvecklat samarbetet och samverkan mellan pedagogerna i Förskoleklass/fritidshem vilket har varit en 

kvalitetshöjning för våra elever och våra pedagoger. Eleverna lär känna samtliga undervisande pedagoger i 

förskoleklass/fritidshem och pedagogerna jobbar med en del av en kunskapsutveckling med alla eleverna i mindre grupper. Det 

innebär att man blir duktig och utvecklar sin pedagogiska del som pedagog och att alla eleverna får en likvärdig utbildning. 

Pedagogen spar också på planeringstid då man fördjupar sin inom ett område lite mer. 

När det gäller fritidshemmet så har vi haft en mycket hög beläggning med över hundra inskrivna barn med väldigt många 

tillsynstimmar. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Utveckla samarbete och överlämningen mellan förskolan och förskoleklass. 

Vi kommer till läsåret fortsätta med Bornholm som vi gjort och följa den läs och skrivplan som utarbetas. Vi genomför screening 

av eleverna i början av läsåret och gör sedan ytterligare en test lite tidigare på våren. Syftet med detta är att vi skall hitta 

eleverna som behöver extra stöd. 

Samverkan och ett utökat samarbete med Förskoleklass och åk 1 är ett prioriterat område. Vi ser stora vinster med att få in 

förskolepedagogiken in i skolan för att skapa möjligheter att möta alla barn på ett klokt sätt. Denna organisation har vi jobbat 

med under året genom att diskutera, åka på studiebesök och läsa litteratur. Forskningen visar på att lämna eleverna efter ett år 

gynnar inte våra barn i förskoleklass. Detta arbete har utmynnat i att vi har genomfört en omorganisation, där utgångspunkten 

har varit hur vi skall få våra barn att lyckas med sin skolstart. Från höstterminen kommer därför förskoleklass vara bemannad 

med en förskollärare och en grundskollärare som följer sina elever under en tvåårsperiod. Samma gäller då för våra nya elever i 

åk 1, de har med sig sin förskolefröken som de hade i förskoleklass och tillsammans med en grundskollärare. Vi ser som sagt 

många vinster med det och kommer också att utvärdera under resans gång kontinuerligt. 

Samverkan med elevhälsan fortsätter på kvalitetstid, där handledning av specialpedagog och kurator är av vikt. Att diskutera 

olika pedagogiska strategier och fånga upp barnen tidigt för att ge tidiga insatser är värdefullt för alla våra barn. 

Fritidshemmets verksamhet har under förra läsåret förändrat sin verksamhet genom planerade aktiviteter i aktivitetsrum. Vi 

har skapat ett storfritids för de äldre eleverna och lyssnat och tagit tillvara de stora elevernas behov när det gäller 

fritidshemmets insatser. Kompetensutvecklande diskussioner med utgångspunkt från Skolverkets allmänna råd, har varit 

värdefullt i detta arbete. 

Trygghetsperspektivet visar på att många av våra barn är trygga i förskoleklass men inte alla. Vi kommer att arbeta vidare med 

utgångspunkt från medarbetarenkäten när det gäller rastvärdskapet och hur vi kan utveckla den i en positiv riktning. 

Medarbetarenkäten visar tydligt på att detta är ett prioriterat område utifrån medarbetarenkäten. Från höstterminen 2015 

kommer vi att påbörja planeringen med rastaktivitet som leds av storfritidspersonalen. Samarbete med tekniska kommer att ge 
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oss möjligheter med att utveckla en bod för förvaring och utlåning av leksaker. 


