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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn trivs 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Barnen trivs på Parkhagens förskola 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god. 100% av pedagogerna upplever att barnen trivs och 95 % av vårdnadshavarna uppger att deras barn 

trivs. 

Analys 

Vi tänker att barnens trivsel hänger samman med att vi i personalen har arbetat ihop oss i arbetslagen, både när det gäller regler 

och bemötande och tillsammans skapat stimulerande miljöer där både nytt och gammalt material synliggjorts. När vi vuxna 

trivs, trivs även barnen. Det har varit bra med att de äldsta barnen fått nya lokaler och att det blev en ny avdelning. När det 

gäller småbarn är det i nuläget många barn på samma yta och därför behövs ytterligare en småbarnsavdelning startas. Vi har 

strävat efter att förskolemiljön ska  återspegla alla barns kulturella bakgrund men det arbetet bör fortgå eftersom det finns en 

hel del kvar att utveckla. Vi behöver arbeta för att få fler vårdnadshavare att svara på enkäten. Eventuellt utarbeta den på fler 

språk. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta för att få vårdnadshavare mer delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Utveckla arbetet med ett interkulturellt 

förhållningssätt/miljö 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt  pedagogerna 
trivs på Parkhagens förskola 

100 % 100 % 100 % 
 

 Andel vårdnadshavare som uppger att 
deras barn trivs på Parkhagens förskola 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Svarsfrekvensen är 

låg endast 50 % av vårdnadshavarna har 

svarat 

Verksamhetens resultatmål: 
”Alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” Lpfö98 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

80 % av de äldre barnen (5 åringar) ger uttryck för och visar att de har inflytande på verksamhetens arbetssätt och innehåll 

Måluppfyllelse 

God men kan utvecklas 

Analys 

De äldre barnen visar och uttrycker, att de tycker om att vara delaktiga och är ofta stolta över sina bidrag till verksamheten. 

Barnen uttrycker sina egna åsikter. Barnen är medvetna om, att de blir hörda, när de berättar eller ställer frågor. Barnen är 

självständiga och kan visa det genom att de själva klarar av starta och avsluta aktiviteter. Till viss del är barnen 

delaktiga i utvärderingar av verksamheten. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Öka barnens delaktighet och inflytande ytterligare och sträva efter ett 100% som målvärde 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som uppger att de har 
inflytande 

90 % 90 % 100 % 
 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn känner sig trygga på Parkhagens förskola 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Barnen är trygga på Parkhagens förskola 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är hög 

Analys 

Barnen är aktiva och vågar pröva nya saker. De ber om hjälp om de behöver och de säger ifrån om de tycker att något är fel. 

Hämtning och lämning fungerar. Nyinskolade barn knyter an till någon vuxen och låter sig då även tröstas 

När de gäller de äldre barnen har vi "arbetat" i olika grupperingar och använt lokalerna effektivt, vilket lett till att det blivit färre 

barn på samma yta (minskade konflikter) som i sin tur lett till att lekar utvecklats. Regler och rutiner har varit väl förankrade 

hos alla både barn och vuxna. 

På småbarns avdelningarna har det varit svårare att utnyttja de små rummen, vilket lett till att det ibland varit många barn på 

samma yta. Vi har hela tiden strävat efter att vara nära barnen på golvet. 

Se även: Analys under målet för trivsel 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Starta ytterligare en småbarnsavdelning. 

Utveckla arbetet med pedagogiska planeringar och koppla det till hur vi utnyttjar våra rum både inne och ute. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt pedagogerna 

känner sig trygga på Parkhagens förskola 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?  

  

  

Övriga kommentarer: 

  

 Andel barn som enligt vårdnadshavare 
är trygga 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Svarsfrekvensen är 

låg endast 50 % av vårdnadshavarna har 

svarat. 
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Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på Parkhagen visar och utvecklar ett  intresse för att kunna om djur och växter. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen på Parkhagen visar intresse för att kunna om djur och växter. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god på alla avdelningar förutom att den är något lägre på en av avdelningarna. Den är mycket god på 

avdelning Grön, femårsavdelningen. 

Analys 

Vi ser att barnen undersöker, utforskar och lägger märke till förändringar, ställer nyfikna frågor om djur och växter tex. vad de 

heter, lever, äter och bor. De yngre barnen ”frågar” genom ta initiativ tillsammans med en vuxen eller ett annat barn tex. genom 

att peka, hämta eller visa fram. De äldre barnen kan namnet på flera djur och växter och de yngre visar att de har förståelse 

genom att kunna hämta peka eller på annat sätt visa även om de ännu inte säger namnen. De äldre barnen kategorisera djur och 

växter utifrån olika kategorier tex. familjen ko, familjen häst, kan flyga, kan inte flyga, har päls har fjädrar. 

Orsaker till att vi nått målet beror i hög grad på att vi arbetat fram planeringsunderlag där målet med aktiviteterna noga skrivits 

fram och detta arbete har gjorts under ledning. Alla pedagoger har i förväg känt till syftet och förväntad måluppfyllelse (Hur 

kan vi se att vi arbetar i rätt riktning? Vad händer i barngruppen och med det enskilda barnet?). Arbetslagen har samarbetat och 

vi har delat upp barnen på avdelningen utifrån olika syften. Målet har varit tydligt för oss och vi har då också bättre kunnat 

synliggöra det för barnen. Vi har haft särskilt fokus på området under en avgränsad tid. Våra gemensamma arbetsplatsträffar 

har bidragit till att vi kunnat inspirera varandra och samtidigt tydliggjort verksamhetens arbete för fortsatt planering och 

ledning. Vi har varit noga med att benämna och vara medupptäckare. Vi har dokumenterat och synliggjort det enskilda barnets 

lärande med hjälp av analysschemat i barnets egen portfolio, vilket vi upplever bidragit till att barnen blivit mer delaktiga, 

stolta och kunnat se vad de gjort och lärt och samtidigt gett oss förförståelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver fortsätta arbetet med naturkunskap och utvidga det till att innefatta mer om fysikaliska fenomen och kemiska 

processer. Avdelningarna behöver fortsatt ledning och stöd i arbetet. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som visar intresse för att 
lära om djur och växter 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Resulatet är mycket gott på alla avdelningar 

förutom en där verksamheteten inte lyckats 

fullt ut bl.a. beroende på täta 

personalbyten,många vikarier. och att det då 

även varit svårt att handleda personalen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen visar intresse och förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar Lpfö 98 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen visar intresse och förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är mycket god bland de yngsta och de äldsta barnen men inte fullt ut lika bra på hela Parkhagen 

Analys 
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När de gäller de gäller de äldsta barnen har verksamheten genomfört alla åtgärder och väl det  vilket lett till en hög 

måluppfyllelse. Personalen har haft många barn men kunnat strukturera verksamheten och utnyttjat rum och gård. De har: 

- tillsammans med barnen varit medupptäckare. 

- sett över tekniska lösningar i olika rum inne men även gått på teknikpromenad i samhället. 

- undersökt vad material och vad saker är  gjorda av. 

-sett till att det funnits rika tillfällen till att bygga och konstruera med olika material. 

-sett till att det förekommit rikligt med tillfällen till sortering och klassificering tex. vid dukning, städning, skogsdagar, 

utevistelse och i bygg och konstruktionslek. 

-återanvänt  spillmaterial på ett genomtänkt sätt utifrån begrepp som de velat att barnen ska utveckla, minst två aspekter tex. en 

lång och en kort, en sträv och en len, en tunn och en tjock. 

-tagit  del av litteratur både barn och vuxna 

När det gäller småbarnsavdelningarna har pedagogerna fokuserat på att göra förändringar i miljön, De har skapat nya 

möjligheter att bygga i olika material varit nära barnen och benämnt teknik i rummen. Under perioden har det varit flera 

inskolningar och det har varit många småbarn på samma yta, vilket gjort det svårt. 

När det gäller övriga avdelningar har man gjort flera av ovanstående åtgärder men inte lyckats fullt ut. Under perioden har det 

i dessa avdelningar  varit omsättning i personalgruppen. 

När vi starta detta område kände vi en viss osäkerhet och ett behov av kopetensutveckling utifrån det tycker vi nu att vi fått 

igång en bra grund att utveckla vidare. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Nyanställa personal (delvis redan gjort) 

Starta upp en ny avdelning och samtidigt göra tre småbarnsavdelningar. 

Stötta och handleda en avdelning i att fullfölja och genomföra planerade åtgärder. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som visar intresse och 
förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar Lpfö 98 

80 % 90 % 88,89 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen visar förståelse för mätning av volym  (Lpfö 98) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Barnen visar förståelse för mätning av volym 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god 

De yngre barnen visar intresse och viss förståelse för mätning av volym de uppfattar olika volymer, jämför volymer och 

använder ibland ord för att uttrycka sig. De äldre barnen använder   uttrycken, mycket, lite, mer, mindre, fullt, tomt i många 

olika sammanhang både inne och ute.  

Analys 

De vuxna har blivit bättre på att använda begreppen för volym i många olika sammanhang både inomhus och ute. Det har 

funnits många olika kärl, mått och olika innehåll att mäta. Planeringarna har varit genomarbetade och pedagogerna har haft 

målet klart för sig. Under arbetets gång har det funnits tid för att tillsammans samtala och inspirera varandra med bland annat 

foton från de olika avdelningarna. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel av barnen som visar förståelse för 
mätning av volym Lpfö 98 

100 % 100 % 100 % 
 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen visar intresse för skriftspråk och förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, Lpfö 98 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Barnen som visar intresse för skriftspråk och förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 

När det gäller de yngsta barnen kan vi se att de flesta 90%  är intresserade av att följa en muntligt berättad saga eller händelse 

som återges med hjälp av bilder och föremål. Barnen kommunicerar med hjälp av bilder då vi hjälper till att benämna och ställa 

frågor runt deras målande. De flesta barn känner igen ordbilden av sitt namn, flera känner även igen kamraters namn. 

De något äldre barnen 3-4 år känner igen sin egen bokstav och visar även intresse för hur deras kompisars namn börjar. De 

skriver sina namn själva med hjälp av namnkort. Ungefär hälften av barnen kan berätta själva om deras målningar. De flesta 

90 % är aktiva och lyssnar gärna då vi läser. 

De äldsta barnen 5-åringarna visar stort intresse för sagor och berättelser och gruppen klarar att tillsammans hitta på egna 

berättelser både muntligt och skriftligt. De skriver sina namn och är intresserade av att kommunicera med hjälp av både bilder 

och ord. Flera barn har börjat skriva själva. Några barn kan läsa. Flera barn uppmärksammar ordbilder i omgivningen. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Vi har på alla avdelningar strävat efter att göra miljön mer skriftspråklig.Det finns  gott om skyltar och ordbilder som ingår 

naturligt i barnens vardag då de t.ex. ska hitta föremål eller städa och lägga tillbaka saker på rätt plats. 

Vi har tydliggjort sagor och berättelser med hjälp av både bilder, ord och föremål. 

Flera avdelningar har ägnat mycket tid till muntligt berättande som sedan lett till målningar och även till att barnen gjort egna 

böcker och flanosagor. 

De äldre barnen har varit ute i samhället på jakt efter skrivna symboler . 

Barnen har delats upp i olika smågrupper för att ge alla stort talutrymme. 

Beroende på barnens utvecklingsnivå har vi närmat oss skrivandet på olika sätt som körläsning, benämning av substantiv, 

återberättande av en saga och skriva av ord. 

Alla avdelningar har arbetat utifrån Bornholmsmodellen i samlingar. 

De äldre barnen har skrivit på dator. 

För att stimulera barnens eget berättande har de äldre barnen fått lyssna på inlästa berättelser två och två och sedan sedan 

samtalat om innehållet. De har även arbetat med ljudspel via cd- spelare.  

Alla av de äldre barnen har skrivit brev till sig själva/familj som de sedan postat på riktigt och fått öppna hemma vilket de 

upplevde väldigt spännande. 

  

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel av barnen  som visar intresse för 
skriftspråk och förståelsen av symboler samt 

deras kommunikativa funktioner, Lpfö 98 90 % 90 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavare upplever att de har en bra dialog med personalen på Parkhagens förskola 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Fleratlet av vårdnadshavarna upplever att de har en bra dialog med personalen. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är hög dock inte 100 %. 

Analys 

Flertalet av vårdnadshavarna upplever att vi har en bra dialog, vilket även vi tycker Men utifrån vad som skrivs fram  i läroplan 

och Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan  kan detta utvecklas. Vi kan lära mycket mer av varandra och vi bör 

fortsätta arbeta med våra åtgärder. Vi har en låg svarsfrekvens på våra enkätfrågor och mycket få föräldrar som kommer på 

föräldramöten tex. var endast 8 av 28 barns föräldrar på senaste mötet. De som kom var dock mycket nöjda. Varför är det så få 

som kommer? Hur ska vi få fler att bli delaktiga? 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med våra åtgärder både när det gäller utvecklingssamtal och pedagogisk planering. 

Fundera över och ta fram åtgärder för  hur vi ska få fler vårdnadshavare delaktiga i vår verksamhet. 

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare som uppger att 
de har en bra dialog med Parkhagens 

personal 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det  

förbättrade/försämrade resultatet? 

Resultatet är osäkert eftersom 

svarsfrekvensen är låg endast 50 % av 

vårdnadshavarna har svarat på enkäten 

trots att den även gått ut i pappersform. 
De vi ser är dock att flertalet är nöjda 

eller mycket nöjda men det finns ett fåtal 

som uppger att de inte är helt nöjda. 

  

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

Verksamhetens resultatmål: 
Parkhagen har en bra ute och innemiljö 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 
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Parkhagen har en bra ute. och innemiljö. 

Något sämre innemiljö på småbarnsavdelningarna och något sämre utemiljö på avdelningen för femåringar. 

Måluppfyllelse 

God måluppfyllelse men inte helt i topp. 

Analys 

Parkhagens utemiljö främjar lust, kreativitet ,lek och lärande. Den är trygg, säker och hälsosam men också spännande och 

utmanande. Den ger möjlighet till att pröva, undersöka, utforska, experimentera,leka, skapa och konstruera. 

Vi har inarbetande rutiner för uppföljning av säkerhetsfrågor både inne och ute samt frågor som gäller, miljö- och hygien. Det 

görs återkommande kontroller enligt plan: 

 Kvalitetsuppföljning lokalvård, 

 Hygieninspektion (Miljöinspektör, representant för förskolan och förskolechef) 

 Besiktning av lekplats  (Trädgårdstjänst) 

 Miljöinspektion (Miljökontoret) 

 Egen kontroll (vaktmästare enligt schema) 

 Tillsyn Brandsäkerhet (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, vaktmästaren, förskolans brandombud och 

förskolechef) 

 Skyddsrond ( rektor förskolans skyddsombud och vaktmästaren) 

 Tillbudsrapportering fortlöpande vid behov. 

Parkhagens innemiljö Material är tillgängligt för att möjliggöra och underlätta barnens val av aktiviteter. 

Det har under senare tid skolats in många nya barn på småbarnsavdelningarna, vilket lett till att risken för tillbud ökat. För att 

motverka detta har man utökat personalstyrkan och fått tänka till extra hur man delar upp barnen och utnyttjar lokaler och 

utemiljö på bästa sätt. 

När det gäller de äldsta barnen har de mycket fina, trygga och stimulerade lokaler inne men inte fullt ut lika stimulerade 

utemiljö men säker och trygg, vilket personalen är medveten om och använder därför gärna intilliggande skog. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se till att samtliga av de åtgärder och aktiviteter som vi tagit fram blir genomförda. Vi har en del kvar när det gäller följande: 

 Det finns gott om varierat och formbart material som gynnar barnens fantasi och kreativitet. 

 Förskolemiljön återspeglar alla barns kulturella bakgrund. Det finns material/leksaker som återspeglar olika kulturer 

och tex. böcker på flera språk. 

 Starta ytterligare en småbarnsavdelning 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare som uppger att 
utemiljön på Parkhagens förskola är bra. 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer:  

 Andel vårdnadshavare som uppger att 
innemiljön på Parkhagens förskola är bra 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vårdnadshavare är mycket nöjda men det 

finns en osäkerhet eftersom endast 50 % 

svarade på enkäten trots att den även 

gick ut i pappersform 
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Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 
Parkhagen har bra rutiner för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Parkhagen har bra rutiner för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Vi har under året arbetat fram rutiner för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver. 

Varje avdelning planerar sin verksamhet utifrån läroplansmålen och till det fokusområde som vi valt att arbeta med enligt vår 

utvecklingsplan. Planeringen tar sin utgångspunkt i barngruppens erfarenheter och med hänsyn till barns olika behov. ( 

Planeringen ser inte likadan ut för alla barn) 

Varje pedagog dokumenterar sina ansvarsbarns utveckling och lärande med hjälp av Parkhagens analysschema. Syftet med 

schemat är att: 

Följa det enskilda barnets förändrade kunnande och synliggöra förmågor utifrån barnets egen utveckling och lärande. 

Använda underlaget i kontinuerligt i reflektion och analys av hur verksamheten klarar att möta, utmana och stödja barnet 

Synliggöra och vara underlag till förbättringsområden av verksamheten. 

Då man som pedagog känner oro för att barns utveckling och lärande tar man i första hand ta upp det med vårdnadshavare och 

sitt arbetslag och göra de insatser i miljön som man anser barnet behöver. Åtgärderna som man gör dokumenteras av 

arbetslaget. 

Om oron kvarstår anmäls ärendet till rektor (blankett) som utreder ärendet och då eventuellt även kopplar in specialpedagog, 

talpedagog och/ eller kontaktar BVC och habiliteringen. Varje beslut om särskilt stöd på Parkhagen föregås av noggranna 

pedagogiska överväganden. 

Vi strävar efter att det särskilda stödet som i vissa fall ges enskilt till ett barn så långt som möjligt tillgodoses i den ordinarie 

verksamheten och inte via särlösningar. 

Vi behöver fortsätta att befästa våra rutiner i verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med våra rutiner så att de blir väl förankrade i verksamheten och att åtgärder överförs då barnet byter 

avdelning. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver stöd får stöd i 

verksamheten och åtgärderna är 

dokumenterade 

100 % 100 % 100 % 

 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Barnen på Parkhagen trivs. 

De temaområden vi valt att arbeta med utifrån Lpfö 98 har överlag gett bra resultat. T.ex. "Andel av barnen som visar förståelse 

för mätning och volym" är utfallet 100%. 

Däremot området "Andel barn som visar intresse och förmåga att urskilja teknik i vardagenoch utforska hur enkel teknik 

fungerar" är utfallet endast 80%. 
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Sammanfattande analys 

På förskolan läggs stor vikt vid att arbeta med trivsel och trygghet. De flesta avdelningarna har arbetat ihop sig och trivs med 

att arbeta tillsammans, vilket återspeglas på barngruppen. 

Att resultatet när det gäller mätning och volym är så högt beror troligen på att detta är något som pedagogerna känner sig säkra 

på . Däremot när det gäller teknik finns en osäkerhet som vi måste vända på. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Det är viktigt att alla avdelningar jobbar med sina dokumentationsverktyg som vi under de sista två åren med stort stöd från 

specialpedagogen har lagt mycket tid på under våra konferenstider. Viktigt att pedagogiska planeringar genomförs och följs 

upp i rätt tid. 

Vi behöver lägga mer tid på att uveckla arbetet med teknik. 

  


