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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 144   

Därav elever i förskoleklass 25   

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan 2   

    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
12,6   

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

8   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

53,3   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

100   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

Antal personal inom elevhälsan 

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

Studie- och yrkesvägledare 0  

Specialpedagoger 1  

Skolsköterskor 0  

Skolläkare   

Skolkuratorer   

Skolpsykologer   

Talpedagoger 0  

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 2 0   

Biologi     

Engelska 5 80   

Fysik     

Hem- och 

konsumentkunskap 

1 0   

Idrott och hälsa 3 66,7   

Kemi     

Matematik 9 88,9   

Musik 2 0   

Naturorienterande ämnen 6 66,7   

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

6 83,3   
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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 2 0   

Svenska 10 70   

Svenska som andraspråk     

Teknik 1 100   

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 48292   

Åk 1-6 65063   

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) 
5,1   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

3,25   

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

29,45   

Kostnad per tillsynstimma -56,98   

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 24,04   

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

17,83   

Kostnad per tillsynstimma -37,18   

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

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

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Personalen 

tror på mitt barns 

förmåga" 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bamse: Sämre. 

Skutt: Samma 

Vargen: 88% av 

vårdnadshavarna anser 

att vi tror på barnens 
förmåga. 11% vet ej. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bamse: Vi har haft en 

stor barngrupp med 
flertal yngre barn i 

gruppen. 

Vargen: Vi tror att 

resultatet beror på att vi 

tar till vara på barnens 

intressen, tankar och 

funderingar samt att vi 

skapar nyfikenhet kring 

nya aktiviteter som gör 
att barnen vågar tro på 

sig själva och på sin egen 

förmåga. 

Övriga kommentarer: 

Bamse: Enligt 

föräldraenkäten känner 

föräldrarna att vi har en 

stor barngrupp och inte 

hinner med alla barn. 

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Har inte mätt detta på 

samma sätt tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Behovet att möta alla 
barn med olika behov 

kvarstår varje år. 

Övriga kommentarer: 

Behov av att utveckla 

arbetet på olika sätta. Att 

möte individernas behov 

av språkstöttnig, 

tydligare organisation 

och ansvar för alla 
elevers särskilda behov. 

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

trivs i förskolan" 

   

 

 Andel föräldrar i 

förskolan som uppger att 
"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Skutt: Sämre 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Skutt: Förra året var det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

16 av 16 som svarade 

och i år var det endast 4 

av 18. Så resultatet är 

ganska så missvisande. 

Vi tar resultatet till oss 

och ska bli bättre på att 

föra informationen 

vidare. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på Bikupan ska känna lust till att leka och lära. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Bamse:  Lust till att leka och lära: Resultatet är samma som föregående år. 

Utemiljön: Resultatet är sämre från föregående år. 

Innemiljön: Resultatet är sämre från föregående år. 

Trygghet: Resultatet är bättre från föregående år. 

Trivsel: Resultatet är bättre från föregående år. 

Skutt: Resultatet är samma som föregående år 

Skalman: Resultatet är bra. 

Vargen: Vargen har inget resultat att jämföra med pga att vi är en nyöppnad avdelning. 

Analys: 

Bamse: Lust till att leka och lära: Genom att vi organiserat lekmaterialet på avdelningen och skapat olika lekmiljöer i de olika 

rummen. Ett rum har skapats till duplolek. 

Utemiljö: Utemiljögruppen har inte samlats och diskuterat förskolans utemiljö. 

Innemiljö: Vi har en stor barngrupp med flertal yngre barn i gruppen. 

Trygghet: Ett bra och strukturerat arbetssätt. Vi har arbetat mycket med vår värdegrund. 

Trivsel: Vi har arbetat på ett bra och strukturerat sätt. Arbetat mycket med vår värdegrund. 

Skutt: Vi har anpassat de olika lekmiljöerna för barngruppen och deras intressen och behov. 

Skalman: Vi har förändrat vår innemiljö till och från, för att se vad som fungerar bra i just vår barngrupp. Materialet inne på 

avdelningen byts ut kontinuerligt. 

Vargen: Vi upplever att barnen har en stor lust till att leka och lära. Vi har tilltalande miljöer, både ute och inne och vi förändrar 

innemiljön alltefter barnens behov. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bamse: Lust till att leka och lära:Till hösten kommer Bamse vara en del i en större avdelning. Vi kommer att fortsätta organisera 

lekmaterial och stimulerande lekmiljöer utifrån barnens intresse och ålder. Pedagoger uppmuntrar barn till att leka både själv 

och i grupp. 

Utemiljö: En tillbyggnad av förskolan kommer att ske till hösten. Aktiviteter med barnen kommer ske på begränsade områden. 

Innemiljö: Till hösten kommer Bamse vara en del i en större avdelning. Omstrukturera lekmaterial och skapa stimulerande 

lekmiljöer utifrån barnens intresse och ålder. 

Trygghet: God information och kommunikation mellan vårdnadshavare och personal vid hämtning och lämning. Arbeta med 

värdegrunden tillsammans med barnen kontinuerligt. 

Trivsel: God information och kommunikation mellan vårdnadshavare och personal vid hämtning och lämning. Arbeta med 

värdegrunden tillsammans med barnen kontinuerligt. 

Skutt: Vi fortsätter att utveckla och förändra så det passar barngruppen på bästa sätt. 
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Vargen: Vi fortsätter att förändra innemiljön efter barnens behov och intressen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på 
Bikupan som aktivt visar 

lust till att leka och lära. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Bamse: Resultatet är 

detsamma som 

föregående år. 

Vargen: Vi anser att 

sedan uppstarten av avd, 

vargen att barnen visar 

en stor lust till att leka 

och lära sig nya saker. 

har inget föregående år 
att jämföra med. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Bamse: Genom att vi har 

organiserat lekmaterialet 

på avdelningen och 
skapat olika lekmiljöer i 

de olika rummen. Ett rum 

har skapats till duplolek. 

Vargen: Vi tror att 

barnen upplever stor lust 

till att leka och lära för 

att vi har inbjudande 

lekmiljöer. Att barnens 

intressen tas tillvara. Det 

finns ett varierande 
utbud av lekmaterial som 

är anpassat efter barnens 

ålder och intressen. 

Övriga kommentarer: 

 Andel 
vårdnadshavare till barn 

på Bikupan som uppger 

att utemiljön är bra. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bamse: Sämre. 

Skutt: Sämre 

Vargen: 77% av 

vårdnadshavarna är 
nöjda med utemiljön 

medan 22% tycker att 

den kunde varit bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Bamse: Utemiljögruppen 
har inte samlats och 

diskuterat förskolans 

utemiljö. 

Skutt: En förklaring kan 

vara att gården är mer 

anpassad för de äldre 

barnen. 

Vargen: En förklaring till 

resultatet kan vara att vi 

delar utegård med 
skolans elever. 

Övriga kommentarer: 

Bamse: En tillbyggnad av 

förskolan kommer att 

troligtvis ske till hösten. 

 Andel 
vårdnadshavare till barn 

på Bikupan som anser att 

innemiljön är bra. 

65 % 100 % 65 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bamse: Sämre. 

Skutt: Sämre 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Vargen: 88% av 

vårdnadshavarna tycker 

att innemiljön på Vargen 

är bra.11% tycker att 

den behöver förbättras. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bamse: Vi har en stor 

barngrupp med flertal 

yngre barn i gruppen. 

Skutt: Vi tror att det 

sämre resultatet kan 

bero på att städningen 

har blivit sämre och 
innemiljön börjar bli 

ordentligt slitet. 

Vargen: Vi tror att vårt 

resultat beror på att vi 

har en inbjudande 

lekmiljö samt att vi 

kontinuerligt försöker 

förbättra miljön utifrån 

barngruppens behov. 

Övriga kommentarer: 

 Andel 
vårdnadshavare på 
Bikupan som uppger att 

deras barn är trygga. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bamse: Bättre. 

Skutt: Samma 

Vargen: Alla 

vårdnadshavare anser att 

deras barn är trygga på 

Vargen. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bamse: Ett bra och 

strukturerat arbetssätt. 

Vi har arbetat mycket 

med vår värdegrund. 

Vargen: Vi har arbetat 
mycket med att stärka 

gruppen samt den 

enskilda individen. 

Övriga kommentarer: 

 Andel 
vårdnadshavare som 

uppger att deras barn 

trivs på Bikupan 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bamse: Bättre. 

Skutt: Samma resultat 

Vargen: Alla 

vårdnadshavare anser att 
deras barn trivs på 

Vargen. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bamse: Vi har arbetat på 
ett bra och strukturerat 

sätt. Arbetat mycket med 

vår värdegrund. 

Vargen: Vi har arbetat 

mycket med att stärka 

gruppen och den enskilda 

individen. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Användandet av lärplattan på avdelning Skutt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Resultatet är sämre. 

Analys: 

Barnen har varit för små för att det ska kännas meningsfullt att de använder den själva. 

Vi har istället använt oss av annat material, som känts mer meningsfullt och pedagogiskt utefter barnens ålder. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi använder lärplattan i den mån det passar verksamheten samt barngruppen. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
deltagit i användandet av 

lärplattan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Användandet av lärplattan på avdelning Bamse 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Resultatet är bättre än föregående år. 

Analys: 

Barn och pedagogers kompetens och förhållningssätt har utvecklats under året. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Lärplattan (Barn): Barnen ska under ledning/översyn av pedagog, ensam, i par eller i grupp, få arbeta med utvalda appar inom 

de prioriterade målområden. Öka barns medvetenhet kring lärplattans appar. 

Lärplattan (pedagog): Vi ska använda lärplattans olika dokumentations appar för att dokumentera barns lärande. Uppdatera 

och kritiskt granska lärplattans appar inom de olika prioriterande målområden. Syftet är att synliggöra hur verksamheten 

bidrar till barnens utveckling samt genom reflektion tillsammans med barnen öka inlärningen genom att barnen tänker om sin 

egen inlärning. Pedagogerna använder Infomentor som en kommunikationsportal till vårdnadshavarna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som använder lärplattan 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultat är detsamma 

som föregående år. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vi har i nuläget två 

lärplattor på avdelningen. 

Detta innebär att 
användandet av 

lärplattan har ökat för 

dokumentation kring de 

prioriterade 

målområdena för 

pedagogerna. 

Övriga kommentarer: 

 Bamse: Andelen 
barn som använder 

lärplattan 

100 100 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Barnen har fått möjlighet 

att använda lärplattan 

och dess appar inom de 

olika príoriterade 

målområdena. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Användandet av lärplattan på avdelning Skalman 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi upplever att barnen allt mer efterfrågar svar på frågor som pedagogerna inte kan svara på. Barnen kan då påverka sitt egna 

lärande med hjälp av pedagogen söka efter sin information på lärplattan. 

Analys: 

Barnen blir upprymmda genom att kunna söka svar på just sina frågor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta som vi redan gör. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Skalman: Andelen 
barn som reflekterar 

kring sitt lärande med 

hjälp av lärplattan. 

80 % 80 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

resultatet är likartat 

sedan tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har fortsatt att arbeta 

på ungefär samma sätt 
som tidigare år. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Användandet av lärplattan på avdelning Vargen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

Vi upplever att vi har nått våra mål av användadet av lärplattan. Barnen känner sig trygga med att använda den, både 

ensamma och i grupp. Tillsammans löser de ev. frågor eller problemställningar som uppstår. 

  

Analys: 

Alla barn har fått möjlighet att använda lärplattan. Vi har många appar med språk-, matematik och problemlösning, som lockar 

barnen till fortsatt lärande. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet med lärplattan fortsätter nästkommande läsår och vi köper ev. in fler appar som tilltalar nästa barngrupp. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
deltagit i användandet av 

lärplattan. 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Alla barn får chansen att 

använda lärplattan och 

dess appar. 

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi tror att barnen känner 

sig trygga i användandet 

av lärplattan för att de 

får möjlighet att prova 

sig fram i apparna samt 
att de emellanåt får hjälp 

och stöttning av andra 

barn eller pedagog. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn på Bikupan får det stöd och den stimulans de behöver. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

Bamse 

Arbetslaget har diskuterat alla barn i barngruppen. 

Skalman: Vi samtalar löpande kring barnens utveckling. 

Vargen: Vi diskuterar kontinuerligt barnen i gruppen för att alla barn ska få det stöd de behöver. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bamse 

Vi arbetar kontinuerligt vidare med att diskutera gruppens barn i arbetslaget. 

Skalman: Vi diskuterar det enskilda barnets behov för att forma verksamheten efter det. 

Vargen: Vi fortsätter att diskutera barngruppen och det enskilda barnet och formar verksamheten därefter. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt pedagogerna får 

sina behov tillgodosedda. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bamse: Arbetslaget har 

diskuterat alla barn i 

barngruppen. 

Skutt: Arbetslaget har 

diskuterat alla barn i 

barngruppen. 

Skalman: Arbetslaget har 

diskuterat alla barn i 
barngruppen. 

Vargen: Arbetslaget har 

diskuterat alla barn i 

barngruppen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Samtliga pedagoger på Bikupan är förtrogna med lärandesektionens elevhälsoplan 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Skalman: Vi arbetar efter den. 

Analys: 

Skalman: Ibland skulle den behöva lyftas lite extra bland pedagogerna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt behov av att implementera och utveckla elevhälsoarbetet inte minst till nya pedagoger som börjar under året. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger 
som känner sig förtrogna 

med elevhälsoplanen. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Skalman: Ja 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Skalman: Eftersom vi ser 

att barnen är i stort 

behov av god elevhälsa. 

Tänker vi dagligen på 

detta. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på avdelning Skutt utvecklar sin förståelse för rum, form och läge och riktning. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

De flesta barnen har god rumsuppfattning, och kan sortera vid exempelvis städning. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi forstätter att arbeta med detta i den dagliga verksamheten. Vi pratar och visar tydligt, så barnens förståelse ökar för rum, 

form, läge och riktning. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på 
avdelningen Skutt som 

visar förståelse för rum, 

form, läge och riktning. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på avdelning Bamse och Skalman utvecklar sin förståelse för ..... 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Bamse 

Resultatet är bättre än föregående år. 

Skalman: Vår grupp har under det här läsåret utvecklats mycket inom området matematik. 

Analys: 

Bamse 

Pedagogerna har gjort barnen mer medvetna inom de grundläggande egenskaperna inom matematik. 

Skalman: Matematiken är ett område vi har prioriterat lite extra, vilket har gett ett bra resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bamse 

Vi arbetar vidare med de grundläggande egenskaperna så som rum, form, läge samt antal. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på 
avdelning Bamse och 

Skalman som visar 

förståelse för 

grundläggande 
egenskaper så som rum, 

form, läge samt antal. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bamse: Bättre. 

Skalman: Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bamse: Pedagogerna har 

gjort barnen mer 
medvetna inom de 

grundläggande 

egenskaperna inom 

matematik. 

Skalman: Matematik är 

ett område vi har 

prioriterat lite extra, 

vilket har gett ett bättre 

resultat. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Vargen- matematik; 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi anser att vi har uppfyllt våra mål i matematik. Barnen har fått möjlighet att utveckla sin förståelse för bl.a. mätning, antal, 

lägesord, vikt m.m. Vi har använt mycket matematik i vardagen vid bakning, när vi delar frukt m.m 

  

Analys: 

Barnen har stort intresse för matematik. De frågar mycket och vill gärna lära sig mer, vilket vi försöker ta tillvara. Vi försöker 

göra lärandet roligt och arbeta med matematik i situationer som intresserar barnen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter arbetet, men anpassar till en ny barngrupp. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på 

avdelningen Vargen som 
visar förståelse för 

matematik 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Vi har låtit barnen ta del 

av flera olika 

matematiska aktiviteter 

som ex; numicon, 

Numbert-böckerna, 

pussel, spel, övningar 

med lägesord/begrepp 

osv. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på avdelning Skutt tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp. De utvecklar sin förmåga att leka med 

språket och utvecklar sin förmåga att lyssna på och kommunicera med andra. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

Vi arbetar dagligen med att utveckla barnens språk på den nivå de befinner sig. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter arbeta som tidigare. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på 
avdelningen Skutt som 

visar förståelse för 

begrepp, leker med 

språket och 
kommunicerar med 

andra. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på avdelning Bamse utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 

leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Resultatet är delvis bättre än föregående år. 

Analys: 

Pedagogerna har uppmärksammat barns intresse till att vilja berätta om händelser som barnen varit med om. Barnen har många 

tankar och funderingar som de vill ha svar på. Barnen är frågvisa och vill veta saker och ting. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi arbetar vidare med barns språk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på 
avdelning Bamse som 

leker med ord, berättar, 

uttrycker tankar, ställer 

frågor och argumenterar. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bamse: Delvis bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bamse: Barnen har 

många tankar och 
funderingar som de vill 

ha svar på. Barnen är 

frågvisa och vill veta 

saker och ting. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen på avdelning Skalman utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 

leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Barnen har utvecklat sitt sätt att kommunicera bra under året som gått. Många har utvecklats mycket. 

Analys: 

Barnen har blivit äldre. 

Vi har också dagligen utmanat barnen språkligt (vi förväntar oss svar från barnen i våra samtal). 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta mer med det nyligen inköpta språkmaterialet (blåsinstrument, nya babblare och teckenböcker). 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på 
avdelning Skalman som 

leker med ord, berättar, 

uttrycker tankar, ställer 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Skalman: Sämre 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

frågor och argumenterar 

samt löser vardagliga 

situationer och konflikter. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Skalman: Barnen vi har 

på skalman är betydligt 
yngre än vad de var förra 

året. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Vargen- språk och kommunikation 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi upplever att vi ha nått målen inom språk och kommunikation. 

Analys: 

Vi har arbetat mycket med bokstäver och dess ljud, rim och ramsor, sånger, vilket vi tror har ökat intresset hos barnen att lära 

sig mer om språket. Vi läser mycket böcker och har boksamtal. Barnen har många frågor och funderingar, vilket leder till bra 

samtal tillsammans med barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter arbetet likadant nästa år. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på 
avdelning Vargen som 

reflekterar, har förståelse 

för andras perspektiv och 

utvecklar sin 

kommunikativa förmåga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har pratat mycket om 

känslor, hur man är en 

bra kompis, läst böcker 

kring detta för barnen. 
Barnen har stort intresse 

för bokstäver och dess 

ljud, en del barn kan 

ljuda ihop kortare ord. Vi 

har använt oss mycket av 

rim och ramor, sånger 

och böcker, haft många 

boksamtal. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad trivsel för alla barn på förskolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Resultatet är betydligt bättre än föregående år. trots det har vi inte nått ända fram till vårt mål att samtliga vårdnadshavare 

anger något av de två högsta värdena i enkätundersökningen om trivsel på förskolan. En vårdnadshavare av 42 respondenter 

uppger "stämmer ganska dåligt" på frågan om trivsel. 

Kommentar: 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bemötande i tambur. 

Värdegrundarbete. 

Rutiner för inskolning. 

Ökad närvaro och delaktighet i barnens lek och aktiviteter? 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel 
vårdnadshavare som 

uttrycker att deras barn 

trivs i förskolan. 

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?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
God information och kommunikation mellan vårdnadshavare och personal. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Bamse 

Resultatet är sämre än föregående år. 

Skalman: 

Kommunikationen upplever vi är god mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vi har bara fått bra respons gällande 

informationsflödet och kommunikationen mellan oss och vårdnadshavarna. Dock behöver vi bli bättre på att påminna 

vikarierna om att även de, ska delge vårdnadshavarna om hur dagen varit (önskemål från förälder). 

Vargen: 

Vi har inget resultat från tidigare år men upplever att vi har en god kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare. 

Analys: 

Bamse 

Enligt föräldraenkäten har det varit ett fåtal vårdnadshavare som upplever kommunikationsmissar mellan pedagoger. Stora 

barngrupper med flertal yngre barn. Under hösten har Bamse haft många vikarier. 

Skalman: 

Fortsätt som tidigare men var tydligare mot våra vikarier. 

Vargen: 

Vi lägger stor vikt vid att samtala med varje vårdnadshavare vid lämning och hämtning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bamse 

Vi arbetar vidare med att ha en god information och kommunikation med vårdnadshavarna vid hämtning och lämning. 

Pedagogerna förmedlar information sinsemellan om barnets dag. Pedagogerna använder Infomentor som en 

kommunikationsportal till vårdnadshavare. 

Vargen: 

Vi fortsätter att arbeta aktivt med detta område. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 
vårdnadshavarna som 

uttrycker att dialogen 

mellan vårdnadshavare 

och personal är bra. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bamse: Sämre. 

Vargen: 100% av 

vårdnadshavarna tycker 

att dialogen mellan 

personal och 
vårdnadshavare är bra. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Bamse: Enligt 
föräldraenkäten har 

förälder har 

kommenterat att det är 

kommunikationsmissar 

mellan personal. 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad trygghet för alla barn på förskolan 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Skalman: Bra 

Vargen: Har inga mål från tidigare år att jämföra med, men tycker att vi har en bra och trygg barngrupp. 

Analys: 

Skalman: Vi arbetar aktivt med att skapa en god kontakt. 

Vargen: Vi har arbetat mycket med att arbeta samman gruppen. Vi tror att de flesta barnen känner en stor trygghet till att vara 

hos oss. Vi lägger stor vikt vid att se varje barn och ge dem den uppmärksamhet och stimulans de behöver. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vargen: Vi kommer att fortsätta att arbeta aktivt med att barnen ska känna sig trygga. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i 

förskolan" 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bamse: Sämre. 

Skalman: 

Det stämmer bra att 

barnen känner sig trygga 

på skalman, enligt 

enkätundersökningen. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bamse: Vi har haft en 

stor barngrupp med 

flertal yngre barn i 

gruppen. 

Skalman: 

Vi är noga med att alltid 

möta upp barn och 
vårdnadshavare då de 

kommer och 

lämnar/hämtar sina barn. 

Det är viktigt för oss att 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

vi kan ge familjerna vår 

tid vid lämning och 

hämtning. 

Övriga kommentarer:  

Bamse: Enligt 

föräldraenkäten har 

förälder kommenterat att 

personalen inte hinner 
med alla barn vid 

hämtning/lämning. 

Skalman: 

Vi fortsätter att arbeta 

som vi redan gör. 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavarna på Bikupans förskola upplever att de har en bra dialog med personalen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Skalman: Bra. 

Analys: 

Skalman: Vi har varit öppna mot våra vårdnadshavare och uppmuntrar dem till att samtala med oss om de funderar på 

någonting i verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skalman: Vi fortsätter som tidigare fast vi delger föräldrarna med information via infomentor. Vi uppmanar dem även att logga 

in oftare på infomentor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 
vårdnadshavare som 

uppger att dialogen med 

personalen är god. 

77 % 100 % 77 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Bamse: Sämre. 

Skutt: Sämre 

Skalman: Bra 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bamse: Stora 

barngrupper med flertal 

yngre barn. Under hösten 

har Bamse haft många 

vikarier. 

Skutt: Förra året var det 

16 av 16 som svarade 

och i år var det endast 4 

av 18. Så resultatet är 
ganska så missvisande. 

Vi tar resultatet till oss 

och ska bli bättre på att 

föra informationen 

vidare. 

Skalman: Alla 

vårdnadshavare som 

svarat på enkäten utom 

en tycker att kontakten 

är bra. 

Övriga kommentarer: 

Bamse: Enligt 

föräldraenkäten har 

förälder kommenterat att 

det är 

kommunikationsmissar 

mellan personalen. 
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Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavarna på Bikupans förskola upplever att de har en bra dialog med personalen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Skalman: Bra. 

Analys: 

Skalman: Vi har varit öppna mot våra vårdnadshavare och uppmuntrar dem till att samtala med oss om de funderar på 

någonting i verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skalman: Vi fortsätter som tidigare fast vi delger föräldrarna med information via infomentor. Vi uppmanar dem även att logga 

in oftare på infomentor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 
vårdnadshavare som 

uppger att dialogen med 

personalen är god. 

77 % 100 % 77 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Bamse: Sämre. 

Skutt: Sämre 

Skalman: Bra 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Bamse: Stora 

barngrupper med flertal 

yngre barn. Under hösten 

har Bamse haft många 

vikarier. 

Skutt: Förra året var det 

16 av 16 som svarade 

och i år var det endast 4 

av 18. Så resultatet är 
ganska så missvisande. 

Vi tar resultatet till oss 

och ska bli bättre på att 

föra informationen 

vidare. 

Skalman: Alla 

vårdnadshavare som 

svarat på enkäten utom 

en tycker att kontakten 

är bra. 

Övriga kommentarer: 

Bamse: Enligt 

föräldraenkäten har 

förälder kommenterat att 

det är 

kommunikationsmissar 

mellan personalen. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

De mål vi nått särskilt väl finns inom utvecklingsområdena matematik och språkutveckling. Många barn har visat en stor 

nyfikenhet och lust att lära inom dessa områden. Vi ser en bra utveckling av barnens ordförråd, begreppsförståelse och förmåga 

att använda sig av dessa kunskaper i kommunikation med andra barn och förskollärare. 
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Tryggheten och trivseln bland barnen på Bikupan är god. Av samtliga vårdnadshavare som svarat på frågor om detta anger alla 

att barnen trivs. En vårdnadshavare uppger att dess barn inte är tryggt. 

Ett mål vi haft under året är att förbättra vår kommunikation med vårdnadshavarna så att de känner att de får tillräcklig 

information om barnens dag. Vi har även haft målsättningen att vårdnadshavarna ska känna att de är informerade om de 

aktiviteter som genomförs på förskolan. De allra flesta vårdnadshavare tycker att dialogen är bra (88%). Vi kan ändå inte vara 

helt nöjda med resultatet. 

Vi har ett resultat som visar att alla vårdnadshavare inte upplever innemiljön som tillfredstälande. Detta är vi inte nöjda med. 

Innemiljön behöver bli mer tilltalande. Även möjligheterna, rent materiellt, att skapa stimulerande och utmanande lekmiljöer 

behöver förbättras. 

Sammanfattande analys 

Barnen har ett stort intresse för matematik och språk. Vi har nått våra mål eftersom vi tagit tillvara barnens intresse att lära sig 

mer. Vi försöker göra lärandet roligt och arbetar med matematik och språk i situationer som intresserar barnen. Vi är tydliga 

när vi till exempel tränar förståelse för rum, form, läge och riktning med de yngre barnen. Vi arbetar med matematik och språk 

både i planerade aktiviteter och i vardagssituationer vilket ger mycket träning. Vi kommunicerar mycket med barnen. Vi når 

bra resultat och vi fortsätter därför jobba med samma inriktning läsåret 16-17. 

För att barnen ska var trygga och trivas har vi arbetat mycket med värdegrund, bland annat genom att läsa och prata om 

böcker. Vi har arbetat mycket med barnens delaktighet, bland annat i samlingar. Resultatet är gott och vi fortsätter därför 

arbetet på liknande sätt. 

De lärplattor som finns i förskolan idag fungerar bra för att träna både samarbete och språk. De är även en hjälp för barnen när 

de vill söka svar på frågor de har - de bidrar till nyfikenhet och lärande. De används även för viss dokumentation. Trots detta 

har IKT i förskolan ännu inte blivit det naturliga och kompletterande verktyg till stöd för de pedagogiska aktiviteterna (där 

lärplattan inte är i fokus) så som vår målsättning är. 

Under året har det varit stora barngrupper på Bikupan. Barngrupperna har även haft en större åldersspridning än tidigare år. 

Båda dessa faktorer har gjort att förskollärarna fått prioritera mer av sin tid till omvårdnad och mindre till planering av de 

pedagogiska aktiviteterna. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

För att öka barnens lust till lek och lärande kommer vi till höstterminen -16 organisera oss i fler och mindre avdelningar. Vi 

utnyttjar lokalerna optimalt och organiserar oss i fem avdelningar (sex avdelningar med Vargen inräknat) istället för som under 

läsåret 15-16 i tre avdelningar. Genom omorganisationen minskar vi barngruppernas storlek och skillnaden i ålder mellan yngst 

och äldst på avdelningen minskar. I samband med detta organiserar vi lekmaterial och stimulerande lekmiljöer. Vi vill på detta 

sätt skapa bättre förutsättningar för samspelet mellan förskolläraren och barnet/barnen, en lugnare miljö samt en mer tilltalande 

och stimulerande miljö. 

De mindre barngrupperna ska bidra till ökad trygghet och trivsel för barnen. 

Pedagogernas användande av lärplattan ska utvecklas så att lärplattan mer är ett verktyg som stödjer och skapar bättre 

möjligheter i genomförandet av andra "fysiska" aktiviteter. 

Infomentors "förskolehub" ska även fortsatt användas för att delge vårdnadshavare vad som händer på avdelningen/förskolan. 

Under läsåret ska portfolion användas för att dokumentera utveckling. Under året ska lärplattan användas regelbundet för 

dokumentation och reflektion tillsammans med barnen för att förstärka deras lärande. Samtidigt ska dokumentationen vara 

underlag för arbetslagets fortlöpande utvärderingar. 

Under året ska vi öka vårdnadshavarnas nöjdhetsgrad med att de får information om sitt barns dag samt att de alltid är 

informerade om vad som händer på förskolan - inte minst vad gäller vilka "lärandeaktiviteter" som är igång. 


