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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

    

Personal 

Personal Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
   

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

85   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom elevhälsan Läsåret 15/16 
Antal elever/personalgrupp inom 
elevhälsan 

Studie- och yrkesvägledare   

Specialpedagoger   

Skolsköterskor   

Skolläkare   

Skolkuratorer   

Skolpsykologer   

Talpedagoger   

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 
för ämne och nivå 

(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Bild     

Biologi     

Engelska     

Fysik     

Hem- och 

konsumentkunskap 

    

Idrott och hälsa     

Kemi     

Matematik     

Musik     

Naturorienterande ämnen     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Samhällskunskap) 

Slöjd     

Svenska     

Svenska som andraspråk     

Teknik     

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

Förskolan Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal inskrivna barn/årsarbetare 

i förskolan (planerad) 
4,22 5,88  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4,23 4,62  

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

32,41 32,35  

Kostnad per tillsynstimma 67,87 68,83  

    

Det låga planerade  antalet barn per årsarbetar  beror på att all personal är inräknad i siffrorna. På Åsalyckan ingår även 

köksarbete samt att vi måste ha en säjkerställd bemanning när pedagogerna följer barnen till och från skolbussen. 

Fritidshem 

Fritidshem Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Åsalyckan kräver mera personal än andra förskolor då man både har viss kökstjänstgöring samt en svårarbetad lokal och 

siffrorna är svåra att särredovisa mellan förskola och fritidshem då man har ett tätt samarbete. 
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Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Personalen 
tror på mitt barns 

förmåga" 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever/barn 

som får det stöd de 
behöver 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Reflektion av förra årets 

resultat har gjort att vi 

blivit bättre i dialogen 

med föräldrarna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskolan skall erbjuda en verksamhet där alla barn känner att de har ett lika värde oberoende av social bakgrund 

och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Det har varit viktigt för oss att alla pedagoger ska vara delaktiga i utförandet, uppföljningen och analysen av planen. Vår 

förhoppning var att detta skulle leda till ökad medvetenhet kring de diskrimineringsgrunder som finns osv. Blev det så? Ja vi 

upplever att detta skapat en större säkerhet hos oss pedagoger vilket i sin tur har lett till att vi har fått upp ögonen än mer för 

arbetet och värdet att arbeta utifrån vår plan mot diskriminering och likabehandling. De aktiviteter vi genomfört har varit ett 

konkret och bra stöd för oss i arbetet, dessa har hjälpt oss att skapa en verksamhet som tydligt visar barnen att de har lika värde 

osv. 

Vi har dock funderat över om fördelar/nackdelar med att ha en gemensam plan med fritidshemmet. Hur ska vi tänka kring 

detta? 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla arbetet kring plan mot diskriminering och likabehandling. 
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Vi utvecklar arbetet kring Pappy Pals och det nya Puffarna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt 

pedagogerna  erbjuds en 

verksamhet där allas lika 
värde utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna 

respekteras. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Vi ser 

att barnen visar 

empati och omtanke. 

  

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelse 

Analys: 

Barnen har varit intresserade och har velat använda de digitala verktygen som en del i sitt lärande. De minsta barnen har visat 

intresse för och har varit aktiva i användadet av lärplattan som digitalt redskap. Det har varit spännande  att se de sociala 

färdigheter som barnen utvecklat och tränat. Lärplattan har varit ett stöd för oss och vi har utvecklat hur vi använder den 

tillsammans med barnen. Detta är grunden till att det blir ett pedagogiskt verktyg. Barnen har fått inflytande och påverkat sitt 

eget lärande. 

Lärplattan har blivit ett redskap för barnen i deras eget lärande i form av dokumentations verktyg. Det är ett naturligt inslag i 

vår verksamhet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tillgängligheten och fortsätta reflektera över pedagogernas förhållningssätt. 

Barnen själva använder lärplattan som ett dokumentationsverktyg som en del i sitt lärande. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
fått kännedom och har 

fått prova olika IKT-

redskap utifrån ålder och 

intresse. 

90 % 90 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi ser genom vår 

pedagogiska 
dokumentation under 

reflektioner med både 

barn, föräldrar och 

pedagoger att barnen fått 

kännedom och har fått 

prova på olika IKT-

verktyg. 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelse 

Analys: 

Vi har fått ett bra redskap att använda i vårt arbete med barn som behöver extra stöd. Att ha specialpedagog nära knuten till 

verksamheten har inneburit trygghet och någon "annans ögon" som också ser. Detta har lett till ökad säkerhet hos oss 

pedagoger och i sin tur leder det till att vi vågar lyfta våra tankar och frågor mer än vad vi gjort förr. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Hur ny personal får informationen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
fått det stöd de har rätt 

till. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja , uttrycka,  undersöka och använda matematiska begrepp och se 

samband mellan begreppen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god måluppfyllelse. 

Analys: 

Barnen har använt olika matematiska begrepp spontant i sin lek och i sin vardag på förskolan. Barnen har jämfört och mätt, 

sorterat efter färger, mönster osv. Att sortera olika saker är ett sätt för ett litet barn att visa förståelse för matematik. 

Under året kastade vi oss ut på okänt vatten när vi valde att arbeta med programmering. Vår tanke var att det skulle bli en rolig 

happening, men det har lett till utforskande, lärande, lek, lust och nyfikenhet på matematikens värld. Barnen har fått prova 

både analogt och digitalt vilket leder till ökad förståelse för olika begrepp. Vi har verkligen lärt tillsammans med barnen och 

utforskat lärandet. Programmeringen har skapat nyfikenhet även hos oss pedagoger, vilket i sin tur lett till att vi tillsammans 

med barnen fört projektet framåt. Hos de minsta barnen har vi sett nyfikenheten och hur deras begreppsvärld har utvecklats. 

Tänk att få programmera en robot och sedan få prova att vara en robot själv som hoppar mellan rimord och siffror! 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta vidare med programmering, känns som vi bara börjat! Vi kan föra samman det med allt, inte enbart matematik! 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
utifrån ålder och mognad 

utvecklat olika begrepp 
och ser samband mellan 

dem inom matematik. 85 % 85 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

En ökad medvetenhet 

hos pedagogerna samt 

fokus på matematik. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har arbetat mycket med språket. Genom vår pedagogiska dokumentation och reflektioner ser vi att vi behöver arbeta vidare 

mer med språket. Vi har många barn med annat modersmål och vi behöver reflektera över hur vi ska lyfta detta i verksamheten 

och arbeta med detta. Konkreta bilder som stöd ser vi som ett bra material för alla barn och dvilket kan vi utveckla. 

Specialpedagogen har språklådor som arbetas fram och vi ser betydelsen av att använda dem, men det är viktigt att vi får en 

genomgång av hur materialet kan användas. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Programmering och språk. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt pedagogerna 

utvecklar sitt begrepps 

och ordförråd 

90 % 95 % 94,74 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

likvärdigt 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi arbetar medvetet och 

konkret med 

språkutveckling. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn på Åsalyckans förskola ska trivas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

  

Analys: 

Våra barn har blivit trygga och trivs genom pedagoger som lyssnar och ser barnen. Med hjälp av pedagogisk dokumentation i 

arbetslaget och tillsammans med barnen har vi skapat en trivsam miljö som har lockat till lek och lärande. 

Vi har ett öppet arbetsklimat med tydlighet och fokus på delaktighet som har gett goda förutsättningar för trygghet och trivsel, 

detta speglas i vår barngrupp. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

 Andelen barn som 
enligt pedagogerna trivs 

på förskolan. 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Fortsatt bra resultat 

genom idogt 

värdegrundsarbete och 

utveckling av vår miljö. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

trivs i förskolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi är tydliga och bra på 

att återkoppla till 

föräldrarna om deras 
barns trygghet och trivsel 

på förskolan. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn är trygga på Åsalyckans förskola. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vårt arbetsklimat är öppet med tydlighet och fokus på delaktighet som har gett goda förutsättningar för trygghet och trivsel, 

detta speglas i vår barngrupp. 

Vi ger barnens föräldrar återkoppling kring trygghet och trivsel. I feedbacken från föräldrarna har vi sett att detta gett resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar 
som uppger att deras 

barn känner sig trygga 

på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi är bra på att 

återkoppla till förädrarna 

om barnens trygghet och 
trivsel. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 

barn i förskolan som 
100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i 

förskolan" 

föregående år? 

Likvärdigt 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Vi har ett bra 

sammarbete och en 

god kommunikation 

med föräldrarna. 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

När föräldrarna kommer till Åsalyckan kommer de rakt in i verksamheten. Vi tror att detta har gjort att man som föräldrer 

upplevt att pedagogerna är lätttillgängliga. 

Vi pedagoger på Åsalyckan har en tydlig struktur vid mottagande. Vi har tagit oss tiden och förstått vikten över att lyssna på 

föräldrarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 
bra 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi funderar över om 
föregående års resultat 

har lett till att vi har 

reflekterat kring vilken 

dialog vi har med 

föräldrarna? 

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 
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Vi pedagoger har varit tydliga och konsekventa i vårt arbete med att lära barnen att ta ansvar för sina egne handlingar. Vi har 

sett att detta ger resultat, men vi behöver fortsätta att samtala, sätta regler och rutiner för att alla barn ska utveckla detta. Vi har 

uppmärksammat att barnen har blivit mer rädda om vår miljö. Vilket är en spegling av vårt beteende. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt pedagoger tar 

ansvar för sin handlingar 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som 
enligt pedagogerna tar 

ansvar för vår 

gemensamma miljö. 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mått 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Genom fokus på delaktighet, bland såväl pedagoger som barn, i arbetet runt normer och värden har Åsalyckan nått en god 

måluppfyllelse. Till nästa läsår fortsätter arbetet med att integrera plan mot diskriminering och kränkande behandling och 

förskolans utvecklingsplan. Detta har även bidragit till att barn och föräldrar känner sig trygga och trivs med verksamheten. 

På förskolan har arbetet med matematik och IKT gått hand i hand genom arbetet med programmering, detta har gett ett mycket 

gott resultat inom både IKT och matematik. 

Ett medvetet arbete med lärplattan som pedagogiskt verktyg har bidragit till den goda måluppfyllelsen inom samtliga 

utvecklingsområden. Vi kan också se ökad samverkan/samarbete mellan barnen i alla åldrar. 

Resultatet kring språkutveckling är gott men har inte nått den måluppfyllse som önskats och bör utvecklas. Arbetet kring 

modersmålsstöd behöver utvecklas och konkretiseras. 

Arbetsgången runt barn i behov av särskilt stöd har blivit känd i organisationen vilket resulterat i att alla barn får det stöd de 

behöver. God samverkan med specialpedagog har bidragit till resultatet. 

  

  

  

Sammanfattande analys 

Den goda måluppfyllelsen på Åsalyckan kan ses som ett led i ett mycket medvetet arbete med tydliga mål och god samverkan 

mellan pedagogerna. Den pedagogiska dokumentationen har utvecklats och legat till grund för arbetet mot målen.Barnens 

delaktighet i reflektionsarbetet är viktigt och synliggör för pedagogerna vilka vägval man ska ta mot ökad måluppfyllelse. 
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Genom barnens  delaktighet märker vi ett ökat engagemang hos föräldrarna vilket skapar öppenhet och god samverkan. 

Att vi även detta läsår haft statsbidraget för ökad måluppfyllelse i förskola och fritids har varit en viktig del i att skapa 

förutsättning för reflektionstid i hela arbetslaget. Detta har fungerat på ett mycket tillfredställande sätt på Åsalyckan. 

Förra årets fokus på arbetet runt trivsel och trygghet har fortsatt. På förskolan finns idag en ökad medvetenhet runt arbetet med  

att omsätta planen mot diskriminering och likabehandling i arbetet med barnen. Arbetet kan dock utvecklas vidare. 

Under året har arbetet med IKT utvecklats vidare på Åsalyckan mycket tack vare valet av arbetsområde. Att arbeta med 

programmering har stimulerat  barn och pedagoger till nya lärande situationer. Valet av arbetsmetod har gynnat utvecklingen 

och man har lärt tillsammans pedagoger och barn. Programmering har varit ett verktyg för så väl matematik som 

språkutveckling. 

Lärplattan som pedagogiskt verktyg har varit en del i verksamhetens arbete och fungerat som ett komplement till övrigt 

pedagogiskt material. Det är pedagogerna som valt vad lärplattan ska erbjuda, utifrån observationer, reflektioner och 

pedagogiskt dokumentation. 

Den digitala plattformen som förskolan börjat använda under läsåret kan vara en bidragade effekt då både 

barn/vårdnadshavare och pedagoger lätt kan förmedla och ta del av verksamheten genom denna. Genom fler lärplattor i 

verksamheten underlättar det även dokumentationen som används i reflektionsarbetet. 

Det språkutvecklande arbetet under året har inte gett det resultat man önskat när det gäller arbete med barn med annat 

modersmål. Arbetslaget har inte hittat rätta arbetsformer för att möta detta behov. 

 

Åsalyckans dåligt anpassade lokaler kräver ständig reflektion kring lärande miljöer. Pedagogerna är lyhörda för vad som 

behövs just nu och miljön är i ständig förändring. Detta är självklart jobbigt för pedagogerna men har gett god effekt på 

verksamheten. 

Organisationen med en gemensam utvecklingsgrupp för området fungerar bra och ger stöd i arbetslagen runt prioriterade 

utvecklingsområden. Detta har tagits emot positivt och kommer fortsätta. 

  

  

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Utveckla modersmålsstödet genom andra arbetsformer. Arbetslaget behöver reflektera kring hur, vad och varför. 

2. Utveckla arbetet runt normer och värden genom att koppla samman utvecklingsplan och plan mot diskriminering och 

kränkande behandling. 

3. Forsatt utveckling av måluppfyllelsen genom användandet av IKT-verktyg som exempelvis lärplattan, Smartboard. 


