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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn känner sig sedda och respekterade 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

93% uppger att de trivs på fritidshemmet, varav de flesta anser mycket bra. Två elever uppger ibland. 

Måluppfyllelse 

Bättre än förra året. 

Analys 

Vi har arbetat mycket med att barnen ska känna sig trygga. En elev angav ibland och vid samtal med gruppen framkommer att 

några upplever att de ofta var i konflikt. En annan orsak är stabilare personalsituation på våren. Vårt arbete med värdegrund 

bidrar till trygga barn som trivs. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med aktiviteter med värdegrundsfrågor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som uppger att de trivs på 
fritidshemmet. 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat mycket med att barnen ska 

känna sig trygga. En elev angav ibland och vid 

samtal med gruppen framkommer att några 

upplever att de ofta var i konflikt. En annan 

orsak är stabilare personalsituation på våren. 

Vårt arbete med värdegrund bidrar till trygga 
barn som trivs. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn känner sig trygga och respekterade 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

93% av eleverna uppger att de känner sig trygga på fritidshemmet. 

Måluppfyllelse 

Samma som förra året. 

Analys 

Vi har arbetat mycket med att barnen ska känna sig trygga. Två elever angav ibland och vid samtal med dem framkommer att 

de upplevde att de ofta var i konflikt. En annan orsak är stabilare personalsituation på våren. Vårt arbete med värdegrund 

bidrar till trygga barn som trivs. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med aktiviteter med värdegrundsfrågor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever sig trygga på 
fritidshemmet. 93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Två elever angav ibland och vid samtal med 

dem framkommer att de upplevde att de ofta 

var i konflikt. En annan orsak är stabilare 

personalsituation på våren. Vårt arbete med 

värdegrund bidrar till trygga barn som trivs. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Uppmärksamma det dagliga lärandet 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

66% av eleverna uppger att de lär sig saker på fritidshemmet. 

Måluppfyllelse 

Lite bättre än förra året. 

Analys 

Vi har framförallt vid våra samlingar och under måltider haft många och givande diskussioner om när vi lär oss. Både 

personalen och barnen har kommit på att man lär sig på många olika sätt och nästan jämt. 

Att vi har tydliggjort syftet på den dagliga aktiviteten, gör att barnen blivit mycket mer medvetna om att de lär sig. När vi 

jämför förra årets enkätsvar ser vi också att barnen kommit på många fler tillfällen när de lär sig. Pedagogerna har tänkt efter 

före och därför känns det mer meningsfullt. Arbetet blir mer givande/utvecklande om alla vet varför man gör saker. 

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. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Enkät 

66 % 100 % 66 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite bättre. Vi har på ett medvetet sätt använt 

vardagliga situationer för att påvisa vårt 

lärande. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har framförallt vid våra samlingar och 

under måltider haft många och givande 

diskussioner om när vi lär oss. Både 
personalen och barnen har kommit på att man 

lär sig på många olika sätt och nästan jämt. 

Att vi har tydliggjort syftet på den dagliga 

aktiviteten, gör att barnen blivit mycket mer 

medvetna om att de lär sig. När vi jämför 

förra årets enkätsvar ser vi också att barnen 

kommit på många fler tillfällen när de lär sig. 

Pedagogerna har tänkt efter före och därför 

känns det mer meningsfullt. Arbetet blir mer 

givande/utvecklande om alla vet varför man 
gör saker. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka medvetenheten om jämställdhet 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 
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Svårt att mäta resultatet. Men vi upplever att det finns en ökad medvetenhet om att man får välja att göra vad man vill oavsett 

om man är flicka eller pojke. 

Måluppfyllelse 

Inget att jämföra med. 

Analys 

När aktiviteter ska genomföras har vi förutsatt att alla ska göra dem oavsett kön. När aktiviteterna väl är i gång tycker i stort 

sätt alla barn att det är roligt oavsett aktivitet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med att öka medvetenheten om jämställdhet. 

Verksamhetens resultatmål: 
Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

84% av föräldrarna anser att personalens bemötande är bra eller mycket bra. Fyra föräldrar anser att bemötandet är acceptabelt 

eller mindre bra. 

Måluppfyllelse 

Liknande som förra året. 

Analys 

Nästan alla föräldrar anser att vi har ett gott bemötande och de 16% som inte anger det kanske anser att acceptabelt är 

detsamma som bra. De två föräldrar som anger mindre bra kan vara föräldrar som har blivit nekade utökade fritidstider. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska se över hur vi kan se till att föräldrar vet vad orden betyder och samtala kring enkäten innan de fyller i den. De kanske 

kan fylla i den i samband med annat bokat möte. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Föräldraenkät 

84 % 100 % 84 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Liknande. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

84% anser att personalens bemötande är bra. 

8% (2 föräldrar) vardera anser att det är 
acceptabelt respektive mindre bra, vilket vi 

tror delvis kan vara en språkförbistring hos 

föräldrar som inte kan alla nyanser i svenska 

språket. Ordet acceptabelt kan vara samma 

som bra. 

Naturligtvis vill vi ha 100% på bemötande och 

vi ska arbeta vidare med det nästa år. 

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska uppleva att de har inflytande över sin tid på fritids 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

79% upplever att de har inflytande över sin tid på fritidshemmet. 

Vi lät eleverna besvara två frågor och har sedan sammanvägt svaren. 

Får du ge förslag på aktiviteter som du vill göra på fritids? Får du ge förslag på aktiviteter som du vill göra på fritids? 
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Måluppfyllelse 

Bättre än förra året. 

Analys 

Båda frågorna fick liknande svar. Två elever ansåg att de aldrig får vara med och ge förslag på aktiviteter. En av dessa är sällan 

på fritids. Eftersom barnen gör aktivitetsval en gång/termin samt inköp en gång/år kan det varit så att någon varit ledig vid 

dessa tillfällen. Dessutom så har de som går i trean svarat på enkäten fast de flesta aktiviteter görs innan de slutat skolan. Vi har 

också under våren erbjudit mer än en aktivitet om det gått att lösa praktiskt. 

Vad vi kan förbättra och har gjort under våren är att barnen ger förslag på inköp under en längre tid istället för enstaka 

tillfällen. Inköp till fritids görs vid fler tillfällen och då har pedagogerna tagit beslut utefter barnens intressen. Detta kan också 

bidra till att barnen känner inflytande. 

Övriga kommentarer: 

Fråga eleverna regelbundet om vad de tycker ska köpas in. Berätta när eleverna har haft inflytande. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Enkät 

79 % 100 % 79 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Klart bättre. 

Vi lät eleverna besvara två frågor och har 

sedan sammanvägt svaren. 

Får du ge förslag på aktiviteter som du vill 

göra på fritids? Får du ge förslag på aktiviteter 

som du vill göra på fritids? 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Båda frågorna fick liknande svar. Två elever 

ansåg att de aldrig får vara med och ge 

förslag på aktiviteter. En av dessa är sällan på 

fritids. Eftersom barnen gör aktivitetsval en 

gång/termin samt inköp en gång/år kan det 

varit så att någon varit ledig vid dessa 

tillfällen. Dessutom så har de som går i trean 

svarat på enkäten fast de flesta aktiviteter 

görs innan de slutat skolan. Vi har också 
under våren erbjudit mer än en aktivitet om 

det gått att lösa praktiskt. 

Vad vi kan förbättra och har gjort under våren 

är att barnen ger förslag på inköp under en 

längre tid istället för ett tillfälle. Inköp till 

fritids görs vid fler tillfällen och då har 

pedagogerna tagit beslut utefter barnens 

intressen. Detta kan också bidra till att barnen 

känner inflytande. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla föräldrar ska känna sig trygga när barnen är på fritids 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

97% upplever att barnen är trygga på fritidshemmet. 

Måluppfyllelse 

Aningen bättre än förra året. 

Analys 

Vi arbetar mycket med att barnen ska känna sig trygga på fritidshemmet. Via månadsblad informerar vi om aktiviteter på 

fritidshemmet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med våra gruppstärkande aktiviteter samt bjuda in föräldrar att delta i verksamheten. 

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

 Trivselenkät 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Aningen bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar mycket med att eleverna känner sig 

trygga på fritidshemmet och agerar på 
konflikter direkt. 

Övriga kommentarer: 

  

Arbete i verksamheten 

Verksamhetens resultatmål: 
Använda Smartboard och iPad mer i verksamheten 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

Inte lyckats som önskat. 

Måluppfyllelse 

Den iPad vi har använts intensivt av eleverna. Vi har inte någon Smartboard. 

Analys 

Vi använder vår enda iPad mycket och det skulle lätt kunna användas fler då eleverna är mycket intresserade av den. Det är lätt 

att hitta roliga pedagogiska spel i flera ämnen som bidrar till att eleverna når ökad måluppfyllelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under hösten får vi trådlöst nätverk i verksamheten och kommer kunna använda iPad mer. Sedan får vi se vad vi får tillgång 

till för mer utrustning. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Våra elever trivs bra och är trygga på Villerkulla fritidshem. Även föräldrarna upplever att deras barn är trygga på fritids. 

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. 

IKT-arbetet har fungerat enligt plan, dvs eleverna arbetar med pedagogiska appar på iPaden. Däremot har vi inte arbetat med 

Smartboard, då vi inte har någon. 

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 som har tydlig koppling till gällande styrdokument, vilket förmedlas till elever 

och föräldrar genom anslag och informationsbrev. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Göra eleverna mer medvetna om vad de lär sig på fritidshemmet genom att regelbundet samla eleverna efter 

aktiviteten/dagen/veckan och prata om vad de har lärt sig. 
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2. Göra eleverna mer medvetna om hur och när de påverkar sin vardag på fritidshemmet genom att prata mer med eleverna om 

när de har varit med och påverkat och tydliggöra när de har inflytande. 

3. Arbeta mer genomtänkt med IKT-verktyg genom att planera in aktiviteter med t ex Smartboard i grannklassrummet när 

skoldagen är slut. 


