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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad trivsel och trygghet för alla barn på förskolan 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Inte tillräckligt högt. 

  

Måluppfyllelse 

Vi upplever att måluppfyllelsen har varit relativt god men att trivsel och trygghet är ett prioriterat område att arbeta vidare 

med. 

  

Analys 

Alla barns trivsel och trygghet är viktig och gruppen påverkas av varandra. Barn i behov av särskilt stöd behöver få hjälp på 

flera olika sätt för att hela gruppen ska må bra. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogiska diskussioner för hela förskolans personal om elever i behov av särskilt stöd. Lyfta konkreta situationer och samtala 

kring. Förebyggande samtal i barngruppen kring känslor och handlingar. Dramapedagogen. Massage. sammarbetslekar. 

Färre konflikter 

Mer koncentrerad lek 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare som uttrycker att 
deras barn är trygga och trivs i förskolan. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Genomfört tydligare hämtnings och 

lämningsrutiner . Genomfört föräldramöte 

med temat kommunikation. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som uttrycker att de trivs 
och känner trygghet på förskolan. 

87 % 90 % 96,67 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är något sämre på förskolan som 
helhet, men varierar stort mellan 

avdelningarna. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Ökad oro i en av barngrupperna med flera 

barn i behov av särskilt stöd. 

Övriga kommentarer: 

Detta är ett prioriterat mål att jobba vidare 

med. 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavarna känner att de får den information de behöver och vill kring barnets dagliga vistelse och utveckling 

på förskolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Resultat 

Sammantaget på förskolan är resultatet bra. 

Måluppfyllelse 

Vi har inte nått upp helt till vårt mål. En svarande anger att påståendet "dialogen är bra.." stämmer ganska dåligt. I övrigt 

liggger majoritet av svaren på " stämmer helt och hållet". 

Analys 

I jämförelse med enkätundersökningen 2013 har resultatet förbättrats. Genom tydligare rutiner kring kommunikation i den 

dagliga verksamheten och ett riktat föräldramöte med temat kommunikation har målet nåtts. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadhavare som uttrycker 
att de får tillräcklig information 

97 % 90 % 107,78 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultat är bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna 

har fått en tydligare rutin med meddelande på 
anslagstavlan och månadsbrev. Föräldramötet 

upplevdes positivt med en bra dialog.  Den 

pedagogiska dokumentationen över de 

enskilda barnen har börjat finna en form. 

  

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen visar ökad förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, 

ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi upplever att barnen har ökat sin matematiska förståelse, de benämner, använder leker med matematiska begrepp. Föräldrar 

berättar att barnen använder matematik allt mer hemma. 

Måluppfyllelse 

Vi har nått vårt mål. 

  

Analys 

Det medvetna arbetet med matematik i förskolan har gett ett gott resultat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som utvecklat sin 
matematiska förståelse. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi upplever att barnen har utvecklat sin 
matematiska förståelse de använde betydligt 

fler matematiska begrepp i sin lek och i 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

diskussioner. De problematiserar olika 

dilemman inom matematik. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

En medveten satsning med flera aktiviteter 

som inriktats mot samma mål. Både utomhus 

och inomhusmiljön har förändrats för att 
inspirera till matematik på olika sätt. 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Arbete i verksamheten 

Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

De barn som har handlingsplan för stödåtgärder utvecklas positivt. 

Måluppfyllelse 

Vi ser denna positiva utveckling hos samtliga barn. 

Analys 

Genom samarbetet mellan områdets specialpedagog och förskolans pedagoger blir diskussionen om vilka barn som är i behov 

av stöd, hur stöd kan organiseras och vilket stöd som ges alltid pågående. 

Genom att vi i planeringen för det kommande läsåret är tydliga med rutinerna kring uppföljning och utvärdering, delgivning 

till förskolechef samt vårdnadshavarnas delaktighet håller vi igång insatserna och utvecklar regelbundet insatserna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ökat samarbete mellan avdelningarna för att organisera och ge stöd. 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Vi har nått våra målsättningar för barnens matematikutveckling och våra mål för en bra kommunikation med 

vårdnadshavarna. Arbetet med att upprätta handlingsplaner och ge stöd till alla barn som är i behov av stödinsatser fungerar 

bra. 

Målet att barnen ska trivas och vara trygga har vi inte nått helt och fullt eftersom vi satt ett mycket högt mål. Vårt mål är även 

fortsatt att alla barn ska trivas och vara trygga. Vi arbetar därför vidare mot 100% måluppfyllelse. 

Sammanfattande analys 

Matematik 

Vi lyckades med matematiken eftersom vi hade ett tydligt utvärderingsbart mål, konkreta aktiviteter och en dokumentation 

som fungerat. Arbetslagen har utifrån dokumentationen diskuterat och haft fokus på målet. Vi fick även en värdefull halvdag 

med Navet kring utomhusmatematik. För att skapa miljöer som inspirerar till matematiklek har vi även avsatt en halv 

kompetensutvecklingsdag till konkret arbete som gett bra respons bland barnen. 

Kommunikation med vårdnadshavare 

Under året har vi haft tydliga rutiner för vem som tar emot barn och föräldrar samt hur vi säkerställer att den som är 

mottagande kan föra vidare information från dagen. En annan förklariing till det goda resultatet är att vi hade ett föräldramöte 
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med inriktning på kommnuikation där vi öppnade upp för vårdnadshavarna att ha synpunkter på verksamheten och berätta 

för oss vad och hur de vill att vi ska kommunisera. Att den pedagogiska dokumentationen har blivit bättre innebär att den blivit 

ett hjälpmedel för kommunikation mellan förskolan och vårdnadsdhavare. 

Barn i behov av särskilt stöd 

Genom ett bra samarbete mellan specialpedagog och pedagogerna på förskolan bedrivs ett kontinuerligt arbete för att ge 

enskilda barn stöd. Det är en framgångsfaktor att vår specialpedagog även arbetar med tal- och kommunikation och på det 

sättet ofta är på förskolan. Att alla pedagoger i förskola, skola och fritidshem ser den stora betydelse av tidiga insatser (redan i 

förskolan) är motiverande. Den gemensamma halvdagen kompetensutveckling som förskola, skola och fritids hade under 

vårterminen var värdefull. 

  

Trivsel och trygghet 

De mål vi haft att arbeta mot för att nå ökad trivsel och trygghet har varit för otydligt/allmänt formulerade. Vi behöver 

konkretisera målen och hur vi dokumenterar och följer upp. Målen måste sättas i relation till den aktuella barnsgruppen. I 

resultatet är alla tre avdelningars resultat sammanförda vilket inte ger en helt rätt bild av läget på förskolan. På den avdelning 

med lägst måluppfyllelse har ett nytt arbetslag formerats under hösten. Detta i kombination med en stor barngrupp där flera 

barn haft särskilda behov. Arbetslaget i denna barnsgrupp har genomfört ett gjort en grundlig analys av situationen och 

vidtagit många anpassningar och åtgärder. Vår bedömning är att det har varit verkningsfulla insatser - trots detta nådde vi inte 

ända till målet på denna avdelning. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Vi behöver skriva tydliga mål med aktiviteter och åtgärder kopplade till sig. Vi behöver också planera hur dokumentation och 

regelbundna uppföljningar ska gå till i arbetslagen. Vårt mål är att skapa ett fokus och kontinuitet i verksamhetens löpande 

arbete. Fokuserat arbete ger effekt! 

Kommunens fyra utvecklingsområden kommer att utgöra grunden för förskolans utvecklingsarbete under läsåret 14-15. 


