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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Stärka gruppen och få in de nya eleverna på ett bra sätt. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

95% uppger att de trivs på fritidshemmet, varav större delen anser mycket bra. Det är en elev som anger att den trivs ibland. 

Måluppfyllelse 

Bättre än förra året. 

Analys 

Genomförda tema-områden har bidragit till att sammansvetsa gruppen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ett nytt tema-arbete "Vår tidning" som kommer att ges ut ett ex höst respektive vår. Genom detta tema kommer många 

områden att täckas in. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som uppger att de trivs på 
fritidshemmet. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite bättre. 

95% av eleverna upplever att de trivs alltid 

eller ofta. Det är en elev som uppger att den 

trivs ibland. 

Enligt föräldraenkäten upplever 100% av 

föräldrarna att deras barn trivs mycket bra 

eller bra på fritidshemmet. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Genom temaarbeten har vi stärkt gruppen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Vi vill stärka gruppen och få in de nya eleverna på ett bra sätt. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

100% upplever att de trivs alltid eller ofta. Det är en elev som uppger att den trivs ibland. 

100% av föräldrarna uppger att deras barn trivs mycket bra eller bra på fritidshemmet. 

Måluppfyllelse 

Bättre än förra året. 

Analys 

Genomförda tema-områden har bidragit till att sammansvetsa gruppen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ett nytt tema-arbete "Vår tidning" som kommer att ges ut ett ex höst respektive vår. Genom detta tema kommer många 

områden att täckas in. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever sig trygga på 
100 % 100 % 100 % Är resultatet sämre/bättre än föregående 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

fritidshemmet. år? 

Bättre. 

100% av barnen uppger enligt enkäten att de 

trivs bra eller mycket bra. 

100% av föräldrarna uppger i föräldraenkäten 

att de upplever att deras barn är trygga på 

fritidshemmet. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Genom tema-arbeten har vi stärkt gruppen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Uppmärksamma det dagliga lärandet 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

74% av eleverna uppger att de lär sig saker på fritidshemmet. 

Måluppfyllelse 

Sämre än förra året. 

Analys 

Personalen har satsat extra mycket detta läsår på att i alla lägen prata med barnen om vad de har lärt sig under 

aktiviteten/dagen/veckan och det har delvis gett effekt men vi hade förväntat oss bättre siffror. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tydligare påvisa för eleverna att de lär sig genom att regelbundet samla eleverna och diskutera vad de har lärt sig under 

aktiviteten/dagen/veckan. Även här ska vi använda vårt tema med tidningen för att visa på hur eleverna påverkar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Fritidshemsenkät. 

74 % 100 % 74 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Enligt enkäten uppger 74% av eleverna att de 

lär sig saker på fritidshemmet. 

Emellanåt samlar vi barnen efter en aktivitet 

och frågar vad de tycker de har lärt sig. Det 

kan vi göra tydligare nästa år för att visa på 

att de lär sig. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka medvetenhet om jämställdhet i samarbete med områdets fritidshem 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

Inget resultat att påvisa då frågan inte har tagits upp vid kvällskonferenser med andra fritidshem trots påminnelser. 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Det har varit mycket information på kvällskonferenserna och inte funnits tid att arbeta igenom frågan om jämställdhet. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under nästa läsår gör vi ett nytt försök utifrån ombyggnationen. Vi ska prata om olika yrkesval, t ex Varför är det mest män 

som arbetar som byggare och mest kvinnor i kök? Elevernas arbete kommer att redovisas i tema-arbetet "Vår tidning". 

Verksamhetens resultatmål: 
Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

100% 

Måluppfyllelse 

Mycket god. 

Analys 

Vi har arbetat extra med ett gott, respektfullt och trevligt bemötande särskilt vid hämtning och lämning och det har gett 

resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta på inslagen väg. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Föräldraenkät 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat extra med ett gott, respektfullt 

och trevligt bemötande särskilt vid hämtning 

och lämning och det har gett resultat. 

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen kan påverka sin verksamhet 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

75% av eleverna upplever att de får vara med och ge förslag på aktiviteter på fritids och 53% upplever att de får vara med och 

påverka vid inköp av matrl. 

Enligt föräldraenkäten upplever 87% av föräldrarna att deras barn får ha inflytande över verksamheten. 

Måluppfyllelse 

Bättre än förra året. 

Analys 

Personalen har arbetat mycket med att göra eleverna delaktiga i sin vardag på fritidshemmet. Det har gett viss effekt men vi 

hade förväntat oss högre måluppfyllelse. Det är svårt att få eleverna att förstå att och när de påverkar och det måste vi bli bättre 

på att påvisa. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Påvisa tydligare för eleverna när de påverkar. I tema-arbetet om tidningen kommer detta att påvisas. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Fritidshemsenkät. 75 % 100 % 75 % 
Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

75% av eleverna upplever att de får vara med 

och ge förslag på aktiviteter på fritids och i  

lite sämre utsträckning vara med och påverka 

vid inköp av matrl. 

Enligt föräldraenkäten upplever 87% av 

föräldrarna att deras barn får ha inflytande 

över verksamheten. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen får möjlighet att påverka ombyggnationen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Utvärderingen av aktiviteten har skett muntligt och eleverna uppger att de har fått bara med och påverka. Däremot är flera 

besvikna över att det inte blir den största lekborgen som de hade önskat sig. Men de tycker att skolgården blir bra och fin. 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Ja, under läsåret har rektor varit runt i alla klasser och informerat om nya skisser och logistiken inför ombyggnationen vid ett 

par tillfällen. Eleverna har fått ställa frågor och ge synpunkter. 

I januari samlades alla elever och personal från Ljungsarpskolan och Dalstorpskolan på den senare för att i tvärgrupper skissa 

på hur skolgården skulle se ut, vilka användes av arkitekten i ett senare läge då ritningar gjordes. Under aktiviteten gjorde 

eleverna många intressanta insikter t ex när det gäller priser, återanvändning av matrl och att alla barn ska ha saker att leka 

med, även klasskamrat med rörelsesvårigheter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Fortsatt löpande information till eleverna under ombyggnationens gång. Diskutera säkerhet och logistik så att att eleverna 

känner sig trygga under ombyggnationen och vet vad som händer. Redovisas genom tema-arbete "Vår tidning". 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad delaktighet i verksamheten av föräldrar 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

66% av föräldrarna uppger att de kan vara med och påverka genom Brukarrådet. 100% av föräldrarna upplever att dialogen 

med personalen är mycket bra eller bra. 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Brukarrådet är inte välbesökt av föräldrarna på Dalstorpskolan. Rektor har haft ett par extra föräldramöten för att informera om 

bygget och logistiken. Ett fåtal föräldrar har kommit och ställt frågor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vid kommande kvällskonferenser tillsammans övriga friitdshem i området diskutera ev revidering av enkät (elev 

+ föräldrar)för att få möte målen i Stratsys. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Föräldraenkät 66 % 100 % 66 % 
Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Enligt enkäten upplever föräldrarna att de har 

viss möjlighet att påverka via Brukarrådet 

(66%). 100% av föräldrarna upplever att 

dialogen med personalen är mycket bra eller 
bra. 

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

Verksamhetens resultatmål: 
Använda Smartboard och iPad mer i verksamheten 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Klart mer eftersom vi fick vår Smartboard i augusti. 

Måluppfyllelse 

God. 

Analys 

Vi har använt Smartboarden i den utsträckning vi har velat. Främsta syfte är att variera inlärningsformerna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Använda Smartboard/iPad mer genomtänkt i verksamheten, t ex som egen aktivitet att välja bland, i samarbete med 

pedagogerna kring aktuella moment i olika ämnen. Använda iPad och dator för att skapa "Vår tidning". 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Våra elever trivs bra och är trygga på Grankottens fritidshem. De aktiviteter vi har genomfört har haft god effekt.Även 

föräldrarna upplever att deras barn är trygga på fritids. Föräldrarna är mycket nöjda med bemötandet. 

Vi har inte nått så långt som önskat med att eleverna ska förstå att de lär sig mycket på fritids, vilket vi får jobba mer med. 

Däremot är det större andel elever som upplever att de får vara med och påverka än förra året. 

Den Smartboard vi fick i augusti har vi använt enligt plan. 

Sammanfattande analys 

Det har varit ett bra läsår med mer stabil personalsituation under våren. Under samma period har det varit ökat antal 

inskrivningar och vi har hittat praktiska lokallösningar med skolan för att få plats. 

Vi har inte nått så långt som vi önskade med elevernas medvetenhet kring när de lär sig och att de har inflytande över sin 

fritidsvardag. Det måste vi arbeta mer med genom att samtala mer med eleverna om hur vi ska lyckas bättre. 

Personalen arbetar genomtänkt med aktiviteter, vilket förmedlas till elever och föräldrar genom anslag och informationsbrev. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Göra en tidning med eleverna (utgivning höst och vår) där vi arbetar med alla områden: 

* Stärka gruppen genom att ha ett gemensamt projekt. 

* Ökad delaktighet och inflytande genom att välja vad som ska vara med i tidningen. 

* Visa på vad eleverna lär sig på fritidshemmet. 

* IKT - skrivande, layout mm 

* Jämställdhet - prata om yrken i samband med ombyggnationen. 
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* Dokumentera ombyggnationen. 

 


