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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i förskoleklass ska trivas 

 Ej påbörjad 

Resultat 

Alla elever trivs i förskoleklassen. På fritids finns ingen mätning. 

Måluppfyllelse 

100% 

Analys 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fråga elever och vårdnadshavare på utvecklingssamtal om trivseln på fritids. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Elevernas trivsel i förskoleklassen 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har hög måluppfyllelse, alla elever trivs. 

Det finns inga mätresultat från förra läsåret 

just för förskoleklass men trivseln på F-3 var 

god även då. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

På utvecklingssamtalen till ht 14 ska frågorna 

revideras så att även trivseln på 

fritidshemmen framgår. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i förskoleklassen ska känna sig trygga 

 Ej påbörjad 

Resultat 

32 av 35 elever känner sig trygga i förskoleklassen. Ingen mätning har genomförts på fritids. 

Måluppfyllelse 

91% 

Analys 

Vi vill att alla elever ska känna sig trygga. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver följa upp i vilka sammanshang och platser som eleverna inte känner sig trygga på. Frågan kan lyftas på 

utvecklingssamtalet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Elevernas trygghet i förskoleklassen 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Finns inga resultat att jämföra med. 3 elever 
uppger att de inte känner sig trygga. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vi arbetar vidare med vårt 

likabehandlingsplansarbete och tar upp frågor 

om trivsel och trygghet på våra klassråd. 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Språkinriktat arbete med Bornholmmodellen 

 Ej påbörjad 

Resultat 

Ett medvetet arbete utifrån Bornholmsmodellen bedrivs. Eleverna har gjort stora framsteg under läsåret. 

Måluppfyllelse 

85% av eleverna klarade stanine 5 eller mer i testet. 

Analys 

Det språkutvecklade arbetet har gett goda rsultat i den språkliga medvetenheten. De 15% som inte klarade värdet 5 behöver 

fördjupade insatser under åk 1. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fördjupade insatser med hjälp av specialpedagogerna under åk 1. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Resultat Bornholmtest 

75 %   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Elevgruppen har sett annorlunda ut, eleverna 
hade bättre förkunskaper när de började i 

förskoleklassen. Förskollärarna har ett 

medvetet arbetssätt när det gäller 

språkförberedande arbete enligt 

Bornholmsmodellen. 

Övriga kommentarer: 

Elevernas resultat var på höstterminen 42% 

och vårterminen 85%. 

Verksamhetens resultatmål: 
Förändrat arbetssätt 

 Ej påbörjad 

Resultat 

Pedagogerna i förskoleklasserna har utvecklat sitt samarbete under året. Arbetsbelastningen har minskat, de har lärt känna alla 

elever snabbare, eleverna har blivit trygga med alla vuxna och pedagogerna har fått mer kontakt med varandra. Fler pedagoger 

ser och uppmärksammar elevernas behov. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Ett gott samarbete ger vinster på många plan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Fortsätta att utveckla arbetet mellan förskoleklasserna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Förändrat arbetssätt i förskoleklass 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Förskollärarna har under läsåret förändrat sitt 

arbetssätt. De har organiserat ett 

gruppsystem över klasserna med cirka 10 

elever i varje grupp. Det har varit både 
praktiskt och teoretiskt arbete. Pedagogerna 

har inriktat sig på antingen svenska eller 

matte. Fördelarna har varit att 

arbetsbelastningen har minskat, de har lärt 

känna alla elever snabbare, eleverna har blivit 

trygga med alla vuxna och pedagogerna har 

fått mer kontakt med varandra. Fler 

pedagoger ser och uppmärksammar elevernas 

behov. 

Inflytande/delaktighet 

Arbete i verksamheten 

Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 
Tidiga insatser med hjälp av elevhälsan i förskoleklass 

 Ej påbörjad 

Resultat 

Specialpedagoger och förskollärarna har kartlagt eleverna. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Karläggningen har främst skett i ämnet svenska. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla kartläggning för matematik. 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Har ni nått de resultat ni önskat? 

När det gäller trivsel så kan vi konstatera att där har vi ett toppresultat under läsåret, däremot kan vi se att vi behöver arbeta 

vidare med trygghetsperspektivet eftersom vi där har mål att arbeta med. 

Vilka resultat är ni nöjda med? 

Trivsel och kunskapsresultaten som ökat. 

Vilka resultat är ni inte nöjda med 

VI behöver utveckla trygghetsarbete men även kunskapsresultaten. 
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Sammanfattande analys 

Vi har under läsåret utvecklat samarbetet och samverkan mellan pedagogerna i Förskoleklass/fritids vilket har varit givande. 

Eleverna lär känna samtliga undervisande pedagoger i förskoleklass/fritids och pedagogerna jobbar med en del av en 

kunskapsutveckling med alla eleverna i mindre grupper. Det innebär att man blir duktig och utvecklar sin pedagogiska del som 

pedagog och att alla eleverna får en likvärdig utbildning. Pedagogen spar också på planeringstid då man fördjupar sin inom ett 

område lite mer. 

När det gäller fritidshemmet så har vi haft en mycket hög beläggning med över hundra inskrivna barn med väldigt många 

timmar. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Utveckla samarbete och överlämningen mellan förskolan och förskoleklass. 

Vi kommer till läsåret fortsätta med Bornholm som vi gjort. Vi testar av eleverna i början av läsåret och sedan gör vi ytterligare 

en test lite tidigare på våren än vad vi gjort i år. Syftet med detta är att vi skall hitta eleverna som behöver extra stöd. 

Samverkan och ett utökat samarbete med Förskoleklass och år 1 är ett prioriterat område. Vi ser stora vinster med att få in 

förskolepedagogiken in i skolan för att skapa möjligheter att möta alla barn på ett klokt sätt. Denna organisation har vi jobbat 

med under ett läsår och vi behöver utveckla samarbetet ytterligare för att skapa de bästa förutsättningar för våra elever och 

lägga en bra grund för fortsatt kunskapsutveckling i skolan. 

Samverkan med elevhälsan fortsätter på kvalitetstid, där handledning av specialpedagog är av vikt. Att fånga upp barnen tidigt 

och ge tidiga insatser är av vikt. 

Klasskonferenser kommer att utarbetas under detta år, för att ytterligare fånga elever med behov i samverkan med rektor, 

specialpedagog och kurator. 

Fritidshemmets verksamhet kommer detta året att utvecklas. Vi har fått tillbaka lokal som vi tidigare lånat ut och där planerar 

vi att skapa en fritidsmiljö för de äldre barnen på fritids. Vi kommer att planera och organisera en verksamhet som bygger på en 

pedagogisk inriktning och inte "förvaring". Elevernas delaktigthet och inflytande är av vikt för att kunna skapa den 

verksamheten. Två av pedagogerna kommer att ha ansvaret för storfritids verksamhet. 

Det är värdefullt att se över rutiner och riktlinjer över vem som har rätt tid fritidsplacering, då vi tyvärr har haft flera barn som 

haft fritids som inte är berättigade. Vi måste tydliggöra vår verksamhet och bli bättre med att kommunicera det budskapet med 

föräldrar. 

Trygghetsperspektivet visar på att många av våra barn är trygga i förskoleklass men inte alla. Vi kommer att arbeta vidare med 

utgångspunkt från medarbetarenkäten när det gäller rastvärdskapet och hur vi kan utveckla den i en positiv riktning. 

Medarbetarenkäten visar tydligt på att detta är ett prioriterat område utifrån medarbetarenkäten 


