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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska trivas på förskolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen trivs på Regnbågens förskola 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god. 87% av barnen uppger att de trivs. 

Analys 

Vi ser att barnens kompisrelationer har utvecklats. Beroende på barnens mognadsnivå ser vi också att de använder sig av de 

olika metoderna vi tränat på. De yngsta barnen lär sig av de äldre även om de inte just nu själva kan ge uttryck för metoderna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kompistemat kommer att fortgå under hösten. Då kommer vi att starta ett tema med "Karius och Baktus" där vi väver in 

kompistema och värdegrunds frågor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som trivs på förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Förskolan har tidigare varit ett 

föräldrakooperativ och den här mätningen är 

därför ny. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvens av enkätundersökning 15 barn 

av 22 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska känna sig trygga på förskolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen känner sig trygga på Regnbågens förskola. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god. 87% av barnen uppger att de känner sig trygga. 

Analys 

Trots hårt arbete med värdegrundsfrågor förekommer det både fysiska och verbala kränkningar mellan barn. Vi ser ändå en 

positiv utveckling och ett ökat ansvarstagande för handlingarna bland barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att dela in barnen i mindre grupper där vi arbetar vidare med värdegrundsfrågor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som känner sig trygga på 
förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Förskolan har tidigare varit ett 

föräldrakooperativ och den här mätningen är 

därför ny. 

Vad är de troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Motverka traditionella könsroller och könsmönster. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen uppvisar en god självkänsla på Regnbågens förskola. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse god. 80% av barnen mellan 4-6 år upplever att de kan påverka sin situation på förskolan genom val av aktivitet, 

val av kamrat och material. 

Analys 

Vi ger barnen möjlighet att prova många olika aktiviteter, de får möjlighet att utveckla sina kompisrelationer genom olika 

gruppkonstellationer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Personalgruppen strävar vidare mot en gemensam grund. Vi forsätter med olika gruppkonstellationer. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar god självkänsla. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Förskolan har tidigare varit ett 

föräldrakooperativ och den här mätningen är 

därför ny. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen får möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen vill och vågar använda sig av olika uttrycksformer. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är mycket god. 95% av barnen vågar visa glädje och kreativitet i den skapande verksamheten. 

Analys 

Barnen har fått prova och bekanta sig med många olika uttrycksformer. Vi pedagoger ger barnen positiv respons i deras 

kreativa arbete vilket ökar deras självkänsla och nyfikenhet att prova nya saker. Vi ser att barnen tar till sina nya kunskaper i 

den fria leken. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Liknande arbete kommer att ske under hösten bland annat involverat i vårt kommande temaarbete "Karius och Baktus". 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder sig av olika    
Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

uttrycksformer. Förskolan har tidigare varit ett 

föräldrakooperativ och den här mätningen är 

därför ny. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen visar respekt för varandra och sin närmiljö. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god. 88% av barnen har tillägnat sig kunskap utifrån de aktiviteter vi haft. 

Analys 

De flesta barnen mellan 4-6 år har tillägnat sig kunskap om årstidsväxlingar, respekt för djur och växter samt vikten av en 

hållbar miljö. De yngre barnen har tagit till sig kunksapen utifrån sin förmåga och mognad. Vi upplever att alla barnen visar 

intresse och vilja att vara i naturrutan och gå till återvinningsstationen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer fortsätta att både gå till naturrutan och återvinningsstationen tillsammans med barnen och utföra liknande 

aktiviteter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar respekt för 
varandra och sin närmiljö. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Förskolan har tidigare varit ett 
föräldrakooperativ och den här mätningen är 

därför ny.. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Stimulera och bidra till varje barns språkutveckling. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Barnen på Regnbågens förskola visar språklig utveckling. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är mycket god. Alla barnen på förskolan visar språkliga framsteg utifrån sin egen nivå. 

Analys 

Regelbundet arbete med språkstimulerade aktiviteter har gjort barnen nyfikna och intresserade av semantik, pragmatik och 

grammatik. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kontinuerligt arbete med språklådor från vår talpedagog Anne Karlsson. Om behovet av tecken som stöd krvarstår fortsätter vi 

även med det som tidigare. 

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

 Andelen barn som visar språklig 
utveckling. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Förskolan har tidigare varit ett 

föräldrakooperativ och den här mätningen är 

därför ny. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla föräldrar ska vara nöjda med vår verksamhet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Ett flertal föräldrar visar att de är nöjda med vår verksamhet samt vårt bemötande, det kan dock inte enbart utläsas genom 

denna enkätundersökning. Denna slutsats beror även på personliga samtal. 

Måluppfyllelse 

Deltagarantalet på enkätundersökningen var av olika anledningar väldigt lågt och detta resulterar då i en låg måluppfyllelse. 

Analys 

Deltagandet av föräldrar i enkätundersökningen var 56%. Av de som svarat kan man utläsa att måluppfyllesen för barnens 

trivsel är 100%, måluppfyllelsen för att barnen känner sig trygga är 100%, förtroendet för personalen är 88%. För att få ett större 

antal föräldrar att delta i undersökningen behöver en förändring ske så att undersökninge garanterat når ut till alla. 

I de personliga möten med föräldrarna exempelvis vid utvecklingssamtalen så har vi fått positiv respons på utvecklingen av vår 

verksamhet samt vårt bemötande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förslag: Enkäten lämnas i fortsättningen ut i pappersform. 

För att säkerställa att ett positivt bemötande vid lämning/hämtning sker schemaläggs ansvaret på pedagogerna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda föräldrar. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Förskolan har tidigare varit ett 

föräldrakooperativ och den här mätningen är 

därför ny. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Då deltagandet i undersökningen av olika 

anledningar endast var ca 56% är det svårt 

att utvärdera detta mål. Vi som arbetar på 

förskolan upplever genom samtal med 

föräldrar bland annat på våra 
utvecklingssamtal samt vid spontan kontat att 

utvecklingen när det gäller nöjda föräldrar 

samt bemötande ändå är mycket positiv. 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska känna delaktighet och tilltro till den egna förmågan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Resultat 

Barnen på Regnbågen känner delaktighet och tilltro till sin förmåga 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god utifrån de antal barn som hunnit genomföra sin samling (7 av 15 barn). 

Analys 

Vi har genomfört denna aktivitet under en kortare period och sett en positiv utveckling. Vi ser att barnen känner glädje och vilja 

att vara delaktiga, en del barn är blyga men växer med sin uppgift. Barnen inspirerar varandra och visar glädje och stolthet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta med att låta barnen hålla egna samlingar. Barnen får möjlighet att genomföra aktiviteten flera gånger 

och har då möjlighet att utveckla fler ideér samt stärka den egna självkänslan ytterligare. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som uttrycker sina 
åsikter. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Ja 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Denna aktivitet är ny på förskolan. Vi startade 

under våren 2014 och alla barn har ännu inte 

hunnit ha sina samlingar. 

Övriga kommentarer: 

  

Arbete i verksamheten 

Verksamhetens resultatmål: 
Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen visar intresse för tekniska hjälpmedel 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är mycket god. 90% av barnen har lärt sig att hantera olika hjälpmedel som kamera och Ipad. 2 av 22 barn har 

inte fått möjlighet att ta lärdom av de här pga. låg ålder. 

Analys 

Barnen visar nyfikenhet och intresse i användandet av tekniska hjälpmedel utifrån sin ålder och mognadsnivå. Barnen har 

kunskap i hur de olika hjälpmedlen fungerar. Vi har låtit barnen vara med och dokumentera med hjälp av kamera och Ipad. De 

har både filmat och fotograferat samt spelat pedagogiska spel. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Barnen kommer att få fortsatta möjligheter att använda sig av dessa hjälpmedel även under kommande terminer. Barnen 

utmanas individuellt utefter ålder och mognadsnivå. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intresse för 
tekniska hjälpmedel. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Förskolan har tidigare varit ett 

föräldrakooperativ och den här mätningen är 

därför ny. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få det stöd de behöver. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

  

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Vi har ej haft något behov att fylla i någon handlingsplan detta läsår och anser därför att målet är uppfyllt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vid behov av en handlingsplan kommande läsår hjälps vi i arbetslaget åt med detta. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 All personal känner till handlingsplanen. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har inte haft behov av att fylla i någon 

handlingsplan detta läsår. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Resultaten när det gäller trygghet och trivsel är i lägsta laget. Målsättningen måste alltid vara 100% i dessa avseenden och 

därför kan vi inte vara helt nöjda med 87%. Det är dessutom en ganska stor andel som inte har svarat alls. 

När det gäller motverkan av traditionella könsroller och könsmönster är resultatet gott och bedömningen att 80% har god 

självkänsla är bra. Detsamma gäller för målet att använda olika uttrycksformer som har bedömts vara 95%. 

De flesta barnen visar ett gott förhållningssätt till natur och miljö, vilket också är positivt. 

Den språkliga utvecklingen är mycket god. Samtliga barn visar både intresse och språkliga framsteg. 

Nöjdheten bland föräldrar är svårtolkad eftersom så få har svarat. Dock är resultatet mycket gott bland de som har lämnat in 

enkäten. 

Delaktigheten bland barnen är god utifrån ålder. 

Barnen visar stort intresse för olika former av tekniska läromedel, framför allt Ipads. 

Eftersom inga handlingsplaner har upprättats bedöms målet att "alla barn ska få det stöd de behöver" vara uppfyllt. 

Sammanfattande analys 

Med tanke på att Regnbågens förskola tidigare har varit ett föräldrakooperativ så har mycket i den kommunala arbetsgången 

varit nytt. Starten i höstas var tuff, med en förskolechef som slutade utan någon överlämning. Personalen kände sig osäker i 

många avseenden och personalbyten har också ägt rum under året. 

Utifrån dessa förutsättningar har Regnbågens förskola uppnått goda resultat. 

Verksamheten har styrts upp mer efterhand, vilket är en av orsakerna till de goda resultaten. Det sämre, trygghet och trivsel, 

kan bero på stor personalomsättning. Barnen känner sig osäkra när det är många vikarier och rutiner och regler kanske inte 

alltid ser likadana ut som när den ordinarie personalen är på plats. 
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Det goda resultatet i språklig utveckling är mycket glädjande och de språklådor som sammanställs av Anne Karlsson har en 

stor del i detta. Personalen fick en genomgång av lådorna tidigt i höstas vilket säkerligen har bidragit till ett intensivare arbete 

kring språket och på så sätt också ökat intresset och förståelsen hos barnen. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Arbetet med värdegrunden och kamratrelationer måste fortsätta och har högsta prioritet. Alla barn ska trivas och känna sig 

trygga. Viktigt här blir att tydliggöra rutiner, regler och förhållningssätt för såväl barn som personal. 

Då vi har en barnskötare med stort intresse för genusfrågor så kan detta ev.också innebära att ytterligare insatser görs när det 

gäller att motverka traditionella könsroller och könsmönster. 

Vi går i höst in i ett samarbete med Folktandvården, efter en motion som lagts i KF. Här har vi valt att inte enbart se 

tandborstningen som en vinst i hälsosyfte, utan också  sett en möjlighet att väva in andra läroplansmål och uttrycksformer 

genom temat: Karius och Baktus. 

Sist men inte minst måste vi hitta en annan form för att få föräldrarna att svara på våra enkäter. Papper som lämnas ut och tas 

in på förskolan vore ett tänkbart tillvägagångssätt. 


