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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 

60   

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) 
5,63 5,67  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4,17 4,52  

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

28,46 27,95  

Kostnad per tillsynstimma 67,06 57,04  

    

Att den faktiska närvaron skiljer sig mycket från den planerade kan jag se beror på att vi haft familjer med flera barn där barnen 

haft hög frånvaro. Även de ny 15-timmarsregeln har gjort att barnen inte utnyttjat detta alla dagar i veckan. 

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Siffrorna visar inte i år hela bilden av situationen på Björkhagen. Förskolan har haft många barn inskrivna men inte så mycket 

tillsynstimmar. Dock har barngruppen krävt mycket av pedagogerna detta året. Många asyl/put-barn där det varit stora 

problem i familjerna samt ett barn med stort behov av extra stöd har krävt mycket av pedagogerna. 
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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" 

93,3 % 100 % 93,3 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
6.7 % har svarat vet ej. 

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: 

Mycket god. 

  

Analys: 

Genom att man på förskolan ständigt arbetar med att se och möta barnen utifrån deras förutsättningar och behov skapas det 

förutsättningar för ett gott resultat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Uppdatera vår likabehandlingsplan kontinuerligt och låta planen genomsyra verksamheten under året. Detta gör vi på våra 

reflektionsstunder. 

  

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? 

Likvärdigt 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har fortsatt att arbeta 
medvetet och aktivt med 

att erbjuda barnen en 

verksamhet där alla 

bemöts utifrån lika värde. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn med 
annat modersmål än 

svenska som skapar nya 

relationer, uttrycker sina 

behov och visar intresse 

för det svenska språket. 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år?  

Nytt mål 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Barnen har utvecklat 

förståelsen i det svenska 

språket och uttrycker sig 
mer på svenska. Barnen 

tar kontakt och söker nya 

relationer. 

  

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: God 

  

Analys: Vi ser att barnen är intresserade och vill använda de digitala verktygen som en del i sitt lärande. En del av barnen visar 

en djupare förståelse för redskapen när vi använder redskapen på ett annat sätt "än att bara spela spel". Vi ser att barnen visar 

ett stort intresse för att dokumentera sitt lärande i sin digitala portfolio. 

 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: Hitta fler användningsområden som även främjar samarbete mellan barnen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
fått kännedom och har 

fått prova olika IKT-

redskap utifrån ålder och 

intresse. 

95 % 100 % 95 % 

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: 
De yngsta barnen har 

inte provat alla ikt 

redskap än. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse:  

Lägre 

  

Analys: . Arbetsbelastningen har varit hög med många barn , i synnerhet under förmiddagarna och därför har vi inte kunnat 

tillgodse barnens behov i den utsträckning vi hade önskat språkligt och socialt. 

Vi har känt stort stöd och haft en bra kommunikation med vår specialpedagog. Vi har även organiserat våra dagar och 

arbetsuppgifter på ett sätt som har gjort att barnen ändå utvecklats i en positiv riktning. Genom att vi har delat in barnen i 

mindre grupper har vi ändå kunnat stötta barnen under dagen. Vi har fått modersmålsstöd sent på vårterminen, vilket vi har 

saknat under året. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Till hösten har vi organiserat barngrupperna så att de blir färre barn på avdelningarna. Vi fortsätter vårt samarbete på 

likvärdigt sätt med vår specialpedagog. Vi kommer också fortsättningsvis dela barnen i mindre grupper under dagen samt 

organisera våra arbetsuppgifter på liknande sätt för att skapa struktur. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 

82 % 90 % 91,11 % 

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: 
Alla barn ska utveckla sin rumsuppfattning. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse:  

mycket god 

  

Analys: 

Vi arbetar mycket medvetet med att använda läges- och tidsbegrepp då vi samtalar med barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn i 
förskolan som visar 

förståelse för rum, form, 
läge och riktning. 

   

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: 

Vi arbetar mycket 

medvetet med att 

använda läges- och 

tidsbegrepp då vi 

samtalar med barnen. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska utveckla sin förståelse för grundläggande taluppfattning. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

  

Analys: 

Vi arbetar mycket medvetet med antal och mängder då vi samtalar med barnen. Bland de yngre barnen har inte samtal om 

ordning haft något större utrymme. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
visar förståelse för 

grundläggande 

egenskaper hos 

mängder, antal och 

ordning. 
   

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: 
Alla barn ska utveckla sitt talspråk, ordförråd och begrepp. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

  

Analys: 

Vi har inte haft så höga förväntningar på målvärdet tidigare.Vi ser verkligen att alla barn utvecklar sitt språk. Vi har en god och 

tillåtande kommunikativ miljö. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på 
förskolan som visar att 

de utvecklar sitt språk 

utifrån sina 

förutsättningar. 

100 % 98 % 102,04 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har inte haft så höga 

förväntingar på 

målvärdet tidigare.Vi ser 

verkligen att alla barn 

utvecklar sitt språk. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn på 
förskolan som visar att 

de förstår enkla 

instruktioner. 

100 % 95 % 105,26 % 

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: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla varje barns förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

I arbetet runt målet ser vi ett gott resultat bland de äldre barnen som aktivt visar vilja att hjälpa och vara förebilder för de yngre. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn i 
förskolan som aktivt visar 

förståelse och vilja till att 

hjälpa andra. 

93 % 95 % 97,89 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

något sämre 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?)                                                                                                                   

Målet är inte relaterat 
till de yngsta barnen 

och under året har 

Björkahgen haft en 

stor grupp 1-2 åringar 

  

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn trivs på Björkhagens förskola. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

  

Analys: 

Vi  pedagoger upplever i stort att det är väldigt god trivsel..Föräldrarna upplever att barnen trivs. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn i 

förskolan som 
pedagogerna anser trivs. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi upplever i stort att det 

är väldigt god trivsel.. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

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? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Förklaring: I år har vi 

beräknat utfallet till 

100% utifrån att alla som 

besvarade enkäten 

uppgav att barnen trivs. 

Det var enbart ca 70% 

av föräldrarna som 
besvarade enkäten. Vi är 

osäkra på om vi räknade 

så här förra året. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn är trygga på Björkhagens förskola. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse:  

God 

  

Analys: 

En förälder upplever sitt barn otryggt i förskolan, men har inte kommenterat varför i enkäten. Vi i personalen kan ana vissa 

orsaker. T.ex. har vi haft ganska många olika vikarier, vilket många föräldrar har påtalat som negativt vid samtal med oss. Vi 

har även haft stora barngrupper och samtidigt har barnen haft många olika behov. 

En stor barngrupp på Lingonet har gjort att pedagogerna upplever att de inte alltid har "räckt till". Fr.o.m. februari fick Lingonet 

en extra resurs vilket gett ett annat lugn i barngrupppen. 

Trots att vi haft många vikarier  på båda avdelningarna upplever vi att barnen känner trygghet oavsett vilken personal som 

arbetar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn i 
förskolan som 

pedagogerna anser är 
trygga. 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

En stor barngrupp på 
Lingonet  har gjort att 

pedagogerna upplever att 

de inte alltid har "räckt 

till". Fr.o.m. februari fick 

Lingonet en extra resurs 

vilket gett ett annat lugn 

i barngrupppen. 

Trots att vi haft många 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

vikarier upplever vi att 

barnen känner trygghet 

oavsett vilken personal 

som arbetar. 

Övriga kommentarer: 

Vi pedagoger beräknar 

utfallet efter varje barns 

utveckling och 
individuella förmåga. 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 
känner sig trygg i 

förskolan" 

96,6 % 100 % 96,6 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Något bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Föräldrarnas 

kommentarer säger inget 

om varför barnen inte 

känner sig trygga, men vi  

i personalen kan ana 

vissa orsaker. T.ex. har 

vi haft ganska många 

olika vikarier, vilket 

många föräldrar har 

påtalat som negativt vid 
samtal med oss. Vi har 

även haft stora 

barngrupper och 

samtidigt har barnen haft 

många olika behov. 

  

  

Övriga kommentarer: 

Förklaring: Vi har 
beräknat utfallet utifrån 

de föräldrar som 

besvarade enkäten, dvs 

inte alla föräldrar då inte 

alla har besvarat 

enkäten. Det var enbart 

ca 70% av föräldrarna 

som gjorde det. Vi är 

osäkra på om vi räknade 

så här förra året. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måttligt god 

Analys: 

Då vi har stora barngrupper har vi ibland svårt att avsätta en personal för att möta barn och föräldrar ute i hallen, utan då finns 

en förväntan hos oss personal att de ska följa med sitt barn in till oss då vi är inne i barngruppen. Samma sak kan gälla då 

föräldrar hämtar - när vi har möjlighet försöker vi alltid säga något om dagen, men det är inte alltid vi har möjlighet att följa 

med ut i hallen för att ge den informationen. 

En annan förklaring, till föräldrars upplevelse av bristfällig kommunikation, kan vara att vi har haft mycket vikarier under året. 

Dels får vi ordinarie personal då ta ett större ansvar som kan ske på bekostnad av föräldrakommunikationen. Dels kan det 

också vara så att våra våra duktiga vikarier inte har haft samma relation till familjerna och därmed mindre samtal dem emellan. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta informera föräldrar vid inskolning om våra olika "informationskanaler" (samtal vid lämning/hämtning, 
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utvecklingssamtal, Infomentor, föräldramöten).Vid föräldramöten kan vi dessutom försöka upprepa denna information. 

Vid nästkommande föräldramöte (läsåret 2016/2017) är det bra om vi följer upp resultatet av föräldraenkäten; hur resultatet såg 

ut och vår analys. Vi kan också ha en dialog med föräldrarna och höra om de har förslag på hur vi kan bli bättre på att bemöta 

dem. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 

86,7 % 100 % 86,7 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Då vi har stora 

barngrupper har vi ibland 

svårt att avsätta en 

personal för att möta 

barn och föräldrar ute i 
hallen, utan då finns en 

förväntan hos oss 

personal att de ska följa 

med sitt barn in till oss 

då vi är inne i 

barngruppen. Samma 

sak kan gälla då föräldrar 

hämtar - när vi har 

möjlighet försöker vi 

alltid säga något om 
dagen, men det är inte 

alltid vi har möjlighet att 

följa med ut i hallen för 

att ge den informationen. 

En annan förklaring kan 

vara att vi har haft 

mycket vikarier under 

året; dels får vi ordinarie 

personal då ta ett större 
ansvar som kan ske på 

bekostnad av 

föräldrakommunikationen

. Dels kan det också vara 

så att våra våra duktiga 

vikarier inte har haft 

samma relation till 

familjerna och därmed 

mindre samtal dem 

emellan. 

Övriga kommentarer: 

Vid inskolning informerar 

vi alltid föräldrarna om 

våra rutiner vid lämning 

och hämtning. 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Föräldrar ska få delaktighet i verksamheten och kunna utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måttligt god 

Analys: 

Vi har under det här läsåret delvis bytt system för hur vi dokumneterar gruppens verksamhet. Från årsskiftet dokumenterar vi i 

Infomentors tidslinje och vi tror att många föräldrar ännu inte följer oss så aktivt där. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Vi får vara tydliga och informera om hur vi använder oss av Infomentor vid såväl inskolning, som vid föräldramöten. Det kan 

säkert vara en god idé att vi personal konkret visar föräldrarna hur Infomentor ser ut, vid föräldramöte. Vi kan också 

uppmuntra föräldrarna till att lämna kommentarer via Infomentor, eller om de hellre vill muntligt direkt till oss. Vi kan påtala 

för föräldrarna att det är deras möjlighet att påverka verksamheten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar 
som uppger att dialogen 

mellan hem och förskola 

är bra. 

86,7 % 100 % 86,7 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har under det här 

läsåret delvis bytt system 

för hur vi dokumneterar 

gruppens verksamhet. 
Från årsskiftet 

dokumenterar vi i 

Infomentors tidslinje och 

vi tror att många 

föräldrar ännu inte följer 

oss så aktivt där. 

Övriga kommentarer: 

När vi angett utfallet har 

vi i enkäten utgått från 

frågan "Jag känner mig 
delaktig i förskolans 

verksamhet". 

Vi personal är positiva till 

Infomentor och hoppas 

och tror att resultatet 

kan bli bättre nästa år, 

då såväl personal som 

föräldrar har blivit mer 

vana vid verktyget. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla varje barns förmåga till att uttrycka sina tankar och åsikter. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi upplever att våra barn är väldigt frammåt och öppna med att dela med sig av sina erfarenheter och intressen. Vi kan dock 

vara självkritiska, då vi känner att vi kunde ha varit ännu bättre på att följa upp barnens intressen i förskoleverksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det kan vara givande att "inventera" barnens intresseområden, som de har på fritiden/i hemmen. De äldre barnen kan vi t.ex. 

intervjua. Vi kan också ta hjälp av föräldrarna - be dem berätta vad barnen har för intressen (böcker, tv/film, spel, leksaker etc). 

Det är viktigt att vi får denna kännedom för att det ska kunna påverka förskolemiljön. Vi tror det kan vara viktigt att "släppa in 

barnens populärkultur" i förskolan och låta det influera i våra aktiviteter. Många gånger är vi personal kanske lite väl 

"fördömmande" till barnens intressen/lekar och vi kan t.om. välja att "lägga locket på" istället för att bemöta deras 

intresseområden. Vi tror att populärkulturen kan vara både intressant och givande som utgångspunkt i våra aktiviteter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på 
förskolan som aktivt 

deltar i den dagliga 

verksamheten. 
95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Över lag har Björkhagen en god måluppfyllelse. Man arbetar med att se och möta barnen utifrån deras förutsättningar och 

behov, vilket har lett till utvecklling, lärande, trygghet och trivsel. 

Resultatet runt normer och värden har förbättrats. Medvetenhet i arbetslagen finns och arbetet fortgår. Arbetet runt alla barns 

lika värde kan särsilt lyftas fram. 

Under utveckling och lärande har fokus legat på att utveckla språkmedvetenheten samt taluppfattningen. Här har Björkhagen 

en mycket god måluppfyllelse som visar på utveckling från förra läsåret. 

De digitala redskapen har funnits med som verktyg i den pedagogiska verksamheten och har utvecklats främst bland de äldre 

barnen. Barnens förmåga att använda redskapen har ökat. Detta syns bl a i den digitala portfolion i plattformen Infomentor. 

Årets fokus har även riktats mot barnens användande och inte som föregående år då fokus låg mest på pedagogerna. 

Dialogen mellan förskola och hem samt föräldrars delaktighet har försämrats. Här finns ett tydligt utvecklingsområde inför 

nästa läsår. 

  

  

  

  

  

Sammanfattande analys 

Den positiva utvecklingen av arbetet runt likabehandlingsplanen fortsätter även detta läsår vilket vi ser i enkätresultatet runt 

trivsel och trygghet. Medvetenheten hos pedagogerna i arbetet runt alla barns lika värde är tydligt och ger resultat. Trots en allt 

för stor barngrupp har man genom medveten planering och fokus på barnens behov och ett gott samarbete med specialpedagog 

lyckats skapa en trygg och trivsam miljö på förskolan. Pedagogerna vill hitta former för att likabehandlingsarbetet ska bli en 

naturlig del av förskolans arbete. 

Föräldrars upplevelse av en försämrad dialog mellan hem och förskola har klart försämrats och detta får vi ta på stort allvar och 

aktivt jobba med nästa läsår. De allt för stora barngrupperna och en oro i arbetslagen pga personalbyten kan vara en bidragande 

orsak till resultatet. 

Fokusområdena matematik och språk fortsätter att utvecklas på Björkhagen. Arbetet med att reflektera med hjälp av 

dokumentationen har kommit igång och detta kommer att fokuseras på även nästa läsår.På det sätt man delar in barnen i 

mindre grupper och hur miljön utnyttjas på ett pedagogiskt sätt bidrar också till det goda resultatet. Vad som behöver utvecklas 

och tas med till nästa läsår är modersmålsstödet då vi i verksamheten har ett flertal barn med annat modersmål. 

Användandet av IKT som en del av det pedagogiska arbetet har tagit steget från pedagog till pedagog/barn vilket varit målet. 

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 stora antalet barn på avdelning Lingonet har inte gett förutsättning att se alla barns enskilda behov på ett fullgått sätt. Trots 

bemanning och stöd av specialpedagog har pedagogerna känt sig otillräckliga. Inför nästa läsår blir situationen förhoppningsvis 

en annan då vi öppnar en extra tillfällig avdelning. Projektering för utbyggnation av Björkhagen pågår vilket känns positivt och 

helt nödvändigt för att kunna erbjuda alla barn omsorg. Under vårterminen har 7 barn från Dalstorp varit pacerade i Ljungsarp. 

Den organisation runt utvecklingsfrågor i Dalstorpsområdet som vi jobbat med under läsåret har fallit mycket väl ut och 
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bidragit till att resultatet på förskolan förbättras. Det kollegiala lärandet som blivit en följd av detta är enbart positivt och 

kommer att fortsätta. 

  

. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Hitta former för samverkan hem-förskola. 

2. Utveckla modersmålsstödet. 

3. Arbetet med dokumentation och hur vi får den pedagogisk. 

4. Hitta former för att kontinuerligt följa upp likabehandlingsarbetet på förskolan. 

  


