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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
En lugn och stimulerande miljö. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen vågar delvis visa sina känslor och vara sig själva. Barnen vågar uttrycka sin vilja i den egna gruppen men inte alltid i 

större grupp eller i nya gruppkonstellationer. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har förbättrat resultatet men vi behöver göra ytterligare åtgärder för att nå vårt mål. 

Analys 

När vi arbetar i smågrupper märker vi att barnen vågar ta för sig och ta plats i gruppen. När de vågar vara sig själva ökar 

trivseln hos barnen. Vi har inte alltid lyckats dela upp barnen i de smågupper som vi önskar. Många gånger räcker vi inte 

till. Trots mindre gruppindelningar har vi haft svårt att fördela oss i huset, trånga ytor.  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska fortsätta dela barnen i smågrupper och med kommande organinsationsför- ändring kommer vi att få möjlighet till 

fler ytor att dela upp barnen på. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som trivs på förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

bättre? 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Tydlig gruppindelning? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska utveckla sin förmåga att visa hänsyn till och leva sig in andra människors situation samt vilja hjälpa 

andra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Stor spridning bland barnen i förhållande till målet. En del barn uppfyller målet medan en del är på väg och en del av 

barnen har långt kvar mot målet. 

  

Måluppfyllelse 

Vi är på väg mot målet men behöver arbeta mer med att få med alla barn. 

Analys 

Resultatet har blivit som det har blivit pga av vi inte alltid lyckats dela upp barnen i de smågrupper som vi önskat. Vi har 

bland de äldsta barnen en väldigt spretig grupp som har tagit mycket resurser och energi från övriga grupper. Pga. 
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ålderhomogena grupper har antalet barn blivit ojämt fördelat och vi har inte kunnat splitta barnen som vi hade önskat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer till hösten -14 göra om våra grupper till 4 st. Vi kommer då att få större möjlighet att dela in barnen i 

gruppsammansättningar som bättre gynnar barnen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som uppmuntrar och 
spontant hjälper varandra. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

oförändrat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla barnens förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt 

kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

De flesta barnen har en ökad förståelse och ett ökat intresse för naturvetenskap, samband i naturen och för experiment. 

Måluppfyllelse 

Arbetet har gett resultat men vi behöver fortsätta arbeta med målet för att nå full måluppfyllelse. 

Analys 

När vi arbetar som vi gör visar vi barnen att detta är viktigt. Barnen blir intresserade, frågar och vill veta mer om natur och 

teknik. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skogsutflykter 

Experiment 

Vardagsteknik 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intresse och 
kunskap om naturvetenskap och miljö. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vårt medvetna arbetssätt. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

De flesta barn har fått en ökad språkförståelse och gått framåt i sin språkutveckling. 

  

Måluppfyllelse 

Vårt arbete har gett resultat men vi behöver fortsätta arbetet. 

  

Analys 

De yngsta barnen har arbetat med Babblarna. Genom detta arbete märker vi att spåkutvecklingen verkligen stimuleras på 

ett lustfyllt sätt. 

Arbetet med språklådor har har varit utvecklande för barnen. Mycket bra sammansatt material som vi önskar att använda 

oss av mer. 

När det gäller modersmålsstödet har detta gett varierat resultat. Det stöd som givits till barnen utifrån har ibland fungerat 

bra och ibland sämre. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbeta med Babblarna med de små barnen 

Fortsätta arbetet med språklådor 

Utveckla vårt arbetssätt för barn med annat modersmål, använda bilder.(inprint) 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar språklig 
utveckling. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

målmedvetet arbete 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla föräldrar skall var nöjda med vår verksamhet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

De flesta föräldrar verkar nöjda med vår verksamhet.  

Flera föräldrar påpekar dock att det är mycket barn på liten yta. 

  

Måluppfyllelse 

God måluppfyllelse. 

  

Analys 
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De flesta föräldrar verkar nöjda eftersom vi aktivt har arbetat med att skapa ett gott bemötande mot föräldrar och barn. 

Framförallt vid lämning och hämtning av barnen. Vi har tidigare fått lite kritik kring lämnande av barn på torget, att det 

anses lite rörigt emellanåt. Vi har därför lagt extra fokus på detta. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Med kommande omorganisation ska vi arbeta för ytterligare gott bemötande. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda föräldrar 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

vet ej?  

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Låg svarfrekvens 

på den centrala attitydundersökningen. 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 

situation. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

De flesta barn vågar ta för sig, uttrycka sig och stå för sin åsikter. 

  

Måluppfyllelse 

Vi behöver öka måluppfyllelsen. 

  

Analys 

När vi arbetar tillåtande vågar barnen ta för sig och känner att de blir sedda och lyssnade på. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vara ännu mera lyhörda och tillåtande gentemot barnen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som vi upplever är 
delaktiga. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

vet ej? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: första gången vi 

använder oss av Stratsys 
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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 

De flesta barn visar intresse för tekniska läromedel. 

  

Måluppfyllelse 

Vi behöver öka måluppfyllelsen 

  

Analys 

Vi märker att barnen är väldigt intresserade av modern teknink och kan hantera mycket. När vi arbetar med Ipad, kamera 

eller smartboard kan vi fånga barnen och stimulera deras lärande ytterligare.  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver hänga med barnen och då räcker det ine med den enda Ipad vi har på stället. 

Köpa in fler Ipads samt kompetensutveckla personalen inom området. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intresse för 
tekniska läromedel. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

vet ej 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi uppmärksammar och ser alla barns behov. 

  

Måluppfyllelse 

Vi behöver öka måluppfyllelsen. 

  

Analys 

När vi använder oss av handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd bidrar det till att vi kan möta barnens behov. dock 

känner vi att tiden för det stödjande arbetet för barnen i behov av särskilt stöd inte räcker till och sker på bekostnad av 

andra barn. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

All personal måste veta hur gången att använda blanketterna, anmälan av elevärende och kartläggning, går till och var dessa 

finns att hämta. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 All personal känner till handlingsplanen. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

ny handlingsplan 

  

Övriga kommentarer: 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Skattkammaren har inte i något avseende bedömt sig ha full måluppfyllelse. Allt behöver med andra ord förbättras. 

Vi är på god väg i samtliga mål och intresset och förståelsen för naturvetenskap samt den språkliga utvecklingen visar ett bra 

resultat, vilket vi är nöjda med. Även förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter skall ses som att den har god måluppfyllelse. 

Här kan vi känna oss nöjda. 

Sämre är det med lugn och stimulerande miljö samt relationer barn-barn och personal-föräldrar. Här kan vi inte vara nöjda. 

Sammanfattande analys 

Vi kan se att detta sätt att utvärdera sin verksamhet är svårt. På Skattkammaren har vi varit självkritiska och hellre lagt oss för 

lågt än för högt. 

Våra mindre bra resultat bottnar huvudsakligen i brist på utrymme och skeva gruppstorlekar. Detta beroende på vår 

organisation i åldershomogena grupper. 

Förskolan är byggd utifrån ett arbetssätt. Verkligheten har gjort att vi har arbetat utifrån ett annat. Ytan per barn är också 

väsentligt mindre än på de andra förskolorna i området. 

Utemiljön och närheten till skogen har bidragit till ett gott resultat när det gäller den naturvetenskapliga utvecklingen. Vad 

gäller språket så har vi också goda resultat, framför allt bland de yngsta, som använt "Babblarna" som redskap för att stimulera 

och locka till sång och tal. Språklådorna har visat sig utvecklande för de äldre. Modersmålsstödet har tyvärr varit av varierande 

kvalitet, men i de fall där det har fungerat väl ser vi det som en stor tillgång. 

Vi är alltid tätt inpå barnen och det gör att vi ser och hör och kan tillvarata deras behov och önskemål. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Vi beslutade under våren att en omorganisation skulle ske i höst. Förskolan kommer att i stället för fem åldershomogena 

grupper ha fyra något större grupper med riktning mot åldersbalandat 3-5 år. Syftet är bl.a. att frigöra lokaler så att de större 

grupperna kan delas vid fler tillfällen. Vi kommer att nyttja lokalerna mer ändamålsenligt och också använda oss av 

möjligheten att bruka idrottshallen några tillfällen i veckan. Genom denna förändring tror vi att måluppfyllelsen kommer att 

öka i de flesta avseenden, främst när det gäller målen under "normer och värden". 

Vi fortsätter att utveckla bemötandet till föräldrar och hoppas på en öppen dialog. Vi önskar få till ett annat sätt att utvärdera 

vad föräldrarna tycker. Nuvarande enkätform ger ingen rättvisande bild då svarsfrekvensen är för låg. 

Ytterligare som kräver utveckling är modersmålsstödet och hjälpen till barn i behov av särskilt stöd. Vi hoppas mycket på 

handledning från specialpedagog och har köpt in programmet InPrint, som vi tror ska hjälpa oss i båda dessa avseenden. Vi ser 

att vi är på rätt väg när det gäller elevhälsa även i förskolan. 


