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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 

   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

100   

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) 
   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 8 11,11  

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

13,92 13,63  

Kostnad per tillsynstimma 103,93 118,61  

    

    

Siffrorna ser inte relevanta ut? 

Sammanfattning - förutsättningar 

Under läsåret har vi gått tillbaks till det gamla att endast lämna vid en buss samt haft en lugnare grupp vilket avspeglas i 

resursuttaget. När verksamheterna jobbar tätt sammans som man gör på Åsalyckan med såväl förskola som fritidshem är inte 

siffrorna lätta att särredovisa. 
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Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Fritidshemmet skall erbjuda en verksamhet där allaelever 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 måluppfyllelse 

Analys: 

Utifrån våra aktiviteter har vi arbetat kring diskrimineringsgrunderna tillsammans med eleverna. Förut har det varit svårt att 

konkret kunna berätta och samtala om själva orden och dess betydelse. Genom att vi har varit trygga och säkra i 

begreppensvärlden har goda förutsättningar skapats för elevernas förståelse för diskrimineringsgrunderna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Värdefulla sagor och djupdykning. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
upplever att 

verksamheten utgår från 
diskrimineringsgrunderna

. 

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?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Varje elev respekterar sig själv och andras egenvärde, tankar och åsikter. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelse 

Analys: 

Det arbete som vi lagt ner har gett resultat i elevernas attityder och hur de ser/respekterar sig själva och andra. Eleverna har ofta 

frågat om andras åsikter, hur man mår osv. De har visat stor empati för sin omgivning. Vår måluppfyllelse är god, men vi 

reflekterar över att vi behöver arbeta vidare för att nå vårt mål fullt ut. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Värdefulla sagor, göra filmer mm. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel av 
eleverna  som lyssnar 

mera på varandra och 

visar varandra intresse 

och empati. 
95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vårt idoga arbeta kring 

detta. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar 
som uppger att deras 

barn trivs på 

fritidshemmet. 

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 arbetar aktivt med 

elevernas trygghet och 

trivsel. Vi lyssnar på 

eleverna och föräldrarna 
för att skapa en bra, 

trygg och trivsam miljö. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla samverkan med skolan kring elevernas lärande och utveckling. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Ej uppnådd 

Analys: 

Vi har inte varit tydliga med vårt syfte med önskad samverkan gentemot skolan. Det har varitt positivt att tillsammans med 

specialpedagogen arbete kunna knyta samman våra olika verksamheter. Våra aktiviteter som vi arbetat med under året för att 

nå målet har inte varit tillräckliga och därför bör vi fortsätta arbeta vidare. 

Vi har även funderat över intresset hos pedagogerna i skolan. Vill de ha samverkan? Hur tycker de att den skulle se ut i sådana 

fall? Kan vi på fritidshemmet ändra eller förhålla oss på annat sätt för att utveckla samverkan kring elevernas lärande och 

utveckling. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver ta hjälp av rektor/förskolechef för att få till en bätter samverkan kring elevernas utveckling och lärande. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 

som anger att samverkan 
mellan fritidshem och 

skola utvecklats. 

50 % 95 % 52,63 % 

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: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelse 
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Analys: 

Eleverna har upplevt att de fått prova olika uttrycksformer, medan vi som pedagoger har känt att vi kunde gjort mer och att 

intresset från eleverna varit ganska svalt. 

Vi har reflekterat över att vi ofta har sagt att barnen vill leka när de kommer från skolan. Har det blivit så att vi blivit nöjda med 

det svaret och inte ansträngt oss så mycket för att få barnen mer intresserade av våra aktiviteter? Vi  behöver fundera över om 

barnen alltid ska kunna välja bort aktiviteter. Ska vi istället göra en del aktiviteter obligatoriska? 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ännu mer strukturerad planering. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
uppger att de fått ta del 

av och kan använda de 

olika uttrycksformerna . 

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?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelse. 

Analys: 

Eleverna har varit väl medvetna om den moderna tekniken och vad den kan användas till. Genom våra reflektioner och samtal 

med eleverna har vi sett att det är kunskapsbiten som vi delvis missat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill arbeta vidare med IKT som kunskapskälla och att kunna vara källkritisk. Vi vill arbeta med materialet Nosa på nätet. Vi 

hade tänkt att arbeta med detta under hösten 2015 men av olika anledningar fick detta stå tillbaks. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
fått kunskap om och fått 

prova olika IKT-verktyg. 

80 % 90 % 88,89 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det är spännande att se 

elevernas funderingar 

och vilka samtal som 

dyker upp kring 

lärplattan. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 
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Uppfylld 

Analys: 

Det goda samarbetet mellan fritidshem och elevhälsa har fungerat på ett mycket tillfredsställande sätt. Det är bra att förskola, 

fritidshem och lägre skolåren har gemensam specialpedagog, på så vis ser vi att inga barn "faller mellan stolarna". Med hjälp av 

tydliga riktlinjer för hur vi ska lyfta elever som är i behov av särskilt stöd har vi blivit tryggare och säkrare i vår yrkesroll. Detta 

är en bidragande orsak till att målet nås. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
får det stöd de behöver 

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?) 

God samverkan 

fritidshem och 

elevhälsoteam. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla pedagoger skall ha kunskap om kommunens elevhälsoplan 2014-2018 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Uppfylld 

Analys: 

Ju fler gånger vi får till oss elevhälsoplanen gör att den blir ett "levande" dokument och detta har skapat trygghet för oss. 

Genom våra reflektioner har vi fått en större kunskap och trygghet i dess användande. Vi vet vart vi ska leta och varför, samt 

ärendegång. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som känner till 

kommunens 

elevhälsoplan 2014-2018 

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?) 

Genomgång vid 

gemensam APT leder till 

att alla får likvärdig 

information. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas på Åsalyckans fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelse 

Analys: 

Arbete som vi lagt ner på trygghet och trivsel har gett resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
trivs. 

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: 

 Andelen 
vårdnadshavare som 

uppger att deras barn 

trivs. 

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: 
Alla elever är trygga på Åsalyckans fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelse 

Analys: 

Arbete vi har lagt ner på trygghet och trivsel har gett goda resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 

uppger att de är trygga 
på fritidshemmet. 

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: 

 Andelen föräldrar 
som uppger att deras 

barn är trygga. 
100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Både elever och föräldrar trivs och känner sig trygga med  Åsalyckan, resultat 100%. Även elevernas känsla av delaktighet är 

högt. 

Elevernas förmåga att visa respekt och hänsyn för varandra har förbättrats sedan förra året men arbetet  fortsätter nästa läsår. 

Användandet av IKT i verksamheten på Åsalyckan är fortsatt hög. Här finns intresse och lust att pröva hos pedagogerna. 

Elevernas utnyttjande av IKT redskapen är stor men vi ser att det brister i kunskap och detta bör vi jobba vidare med. 

Pedagogerna planerar att jobba med materialet Nosa på Nätet till nästa läsår. 

Samverkan med skolan var ett prioriterat område men här har ingen utvecckling skett. Här behöver vi tillsammans i 

organisationen se över möjligheterna tillförbättring. 

  

Sammanfattande analys 

På Åsalyckan jobbar man mycket medvetet med eleverna för att få ett gott klimat. Man arbetar lite i motvind då lokalerna är 

bristfälliga och elevgruppen ska samsas med förskolan vad gäller viss del av innemiljön samt ute. Det finns få eller inga 

möjligheter för gruppen att vara uppdelad vilket ofta skapar oro och irritation. Barnen kommer för nära varandra och 

utmaningarna blir få.Pedagogoerna gör ett stort jobb med att hitta aktiviteter och material som lockar eleverna till samarbete 

och engagemang, men det är en svår uppgift. Arbetet med att förstärka det främjande arbetet ur likabehandlingsplanen har 

varit positiv på så sätt att pedagogerna verkligen satt fokus på frågorna. Arbetet fortsätter. 

Samverkan med skolan har inte kommit igång som vi önskat vilket är en frustration för fritidshemmet. Vi försöker hitta vägar 

men här behöver ledningen ta ett organisatoriskt ansvar för att skapa mötesplatser. 

Det goda IKT resultatet kan jag utläsa ur pedagogernas fortsatt stora intresse. Eleverna är mycket motiverade men vi kan se att 

det ibland brister i kunskap runt hanteringen av tekniken. Här fortsätter vi genom att arbeta med materialet Nosa på Nätet. 

Pedagogernas förmåga att reflektera i arbetsgruppen , samsynen i arbetslaget och deras vilja att hitta lösningar gör trots den 

ganska tunga arbetssituationen att vi får goda resultat. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. samverkan med skolan 

2. värdegrundsarbete 

3. IKT kunskaper via Nosa på Nätet 


