
Verksamheten ska vara tillgänglig
och erbjuda bredd, kvalitet och
mångfald utifrån invånarnas behov.

När ska målet följas upp?
ÅR 2016

Verksamheten ska erbjuda bredd,
kvalitet och mångfald utifrån
invånarnas behov samt vara
tillgänglig för alla kommuninvånare.

Alla barn ska utveckla förståelse för
att alla människor har lika värde
oberoende av social bakgrund och
oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller
funktionsnedsättning.

Synliga enheter
    •Åsalyckans förskola

Andelen barn som utvecklat en
förståelse för att människor har lika
värde oberoende av social bakgrund
och oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller
funktionshinder.

Andelen vårdnadshavare som
uppger att deras barn är trygga på
förskolan.

Plan mot diskriminering och
kränkande behandling.

Litteratur och media

Verksamhet i nationell toppklass för
barn och ungdomar i förskola och
skola

När ska målet följas upp?
ÅR 2016

Verksamheten ska stimulera och
bidra till barns utveckling och lärande

Andel föräldrar till barn i förskolan
som uppger att "Personalen tror på
mitt barns förmåga"

Varje elev kan använda modern
teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation,
skapande och lärande

Alla barn ska kunna använda modern
teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation,
skapande och lärande

Synliga enheter
    •Åsalyckans förskola

Andelen barn som använder modern
teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation,
skapande och lärande.

Verktygen tillgängliga för barnen.

Appar som främjar barnens egen
dokumentationsprocess

Smartboarden

Alla barn/elever ska få det stöd de
behöver för att nå målen i
läroplanen.(Utvecklad elevhälsa  )

Alla barn ska få det stöd de behöver.

Synliga enheter
    •Björkhagens förskola
    •Åsalyckans förskola
    •Rönnhagens förskola

Andelen barn som fått det stöd de
har rätt till.

Barngenomgång

Genomgång av ärendegång och
elevhälsoplan
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Andel elever/barn som får det stöd de
behöver

Utveckla undervisningen i matematik

Utveckla ett språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt.

Alla barn ska utveckla ett  nyanserat
talspråk samt utveckla sitt  ord- och
begreppsförråd.

Synliga enheter
    •Åsalyckans förskola

Andelen barn som utvecklar sitt
begrepps och ordförråd

Språklådor

Leklådor

Babblarna

Alla barn som har ett annat
modersmål än svenska ska utveckla
sin förmåga att kommunicera såväl
på svenska som på sitt modersmål.

Synliga enheter
    •Åsalyckans förskola

Skutt: andelen barn med annat
modersmål än svenska som
utvecklat sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som
på sitt modersmål.

Bamse: andelen barn med annat
modersmål än svenska som
utvecklat sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som
på sitt modersmål.

Andelen föräldrar med annat
modersmål än svenska som
upplever att deras barn utvecklat sin
förmåga att kommunicera såväl på
svenska som på sitt modersmål.

Babblarna

Bildstöd
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Ge alla medborgare förutsättningar
att leva ett bra liv.

När ska målet följas upp?
ÅR 2016

Barnens/elevernas/de studerandes
trivsel och nöjdhet i förskola,
fritidshem och skola ska vara på en
hög nivå samt målgruppen för
verksamheten inom kultur och fritid

Alla barn på Åsalyckans förskola ska
trivas.

Synliga enheter
    •Åsalyckans förskola

Andel föräldrar till barn i förskolan
som uppger att "Mitt barn trivs i
förskolan"

Plan mot diskriminering och
kränkande behandling.

Trivselregler i form av bilder och
ord.

Barnen/eleverna/de studerande ska
känna sig trygga i förskola,
fritidshem och skola samt
målgruppen för verksamheten inom
kultur och fritid.

Alla barn är trygga på Åsalyckans
förskola.

Synliga enheter
    •Åsalyckans förskola

Andelen föräldrar som uppger att
deras barn känner sig trygga på
förskolan.

Andel föräldrar till barn i förskolan
som uppger att "Mitt barn känner sig
trygg i förskolan"

Plan mot diskriminering och
kränkande behandling.

Alla som kommer i kontakt med
kommunen ska uppleva att han/hon
får ett gott bemötande, bra service,
snabb och korrekt handläggning

När ska målet följas upp?
ÅR 2016

Invånaren som kommer i kontakt
med kommunen ska uppleva att
han/hon får ett gott bemötande, bra
service, snabb och korrekt
handläggning

I kontakten med förskolan skall alla
föräldrar få känna att vi tar oss tid
och lyssnar på deras åsikter och
frågor.

Synliga enheter
    •Åsalyckans förskola

Andel föräldrar i förskolan som
uppger att "Dialogen mellan föräldrar
och personal är bra

Andel föräldrar i förskolan som
uppger att "Dialogen mellan föräldrar
och personal är bra

Bemötandet ska vara på en hög nivå.

Medborgarens möjligheter till
inflytande, delaktighet och möjlighet
att påverka ska öka. Hon/han ska
känna att hon/han blir lyssnad på.

När ska målet följas upp?
ÅR 2016

Medborgares möjligheter till
inflytande, delaktighet och möjlighet
att påverka ska öka. Hon/han ska
känna att hon/han blir lyssnad på.
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Övriga mål

När ska målet följas upp?

Utveckla ett väl fungerade
systematiskt brandskyddsarbete
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