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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 

39.2% 56.2%  

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) 
4.46 8.33  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

5.7 5.85  

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

28.1 30.48  

Kostnad per tillsynstimma 51.72 46.67  

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

När det gäller antalet barn så visar siffrorna inte en rättvis bild. Det troliga är att föregående års antalet inskrivna barn per 

årsarbetare även inkluderar fritidsbarnen och att årets faktiska siffra också gör det. Att antalet faktiska barn överstiger antalet 

inskrivna är ju inte möjligt. 

När det gäller andelen förskollärare i förskolan så låg den siffran lågt redan förra året och har minskat med 17% ytterligare. Det 

är oerhört svårt att rekrytera behörig personal till våra ytterområden. Bilresor i kombination med slitna lokaler och en större 

sårbarhet på små förskolor uppges som skäl när vi intervjuar personer som tackar nej till tjänster. 
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När andelen utbildade pedagoger blir så låg som i detta fallet så går det inte att bortse från att det påverkar kvalitén. 

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" 

78 % 100 % 78 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Utifrån de svar som vi 

fått var det både bra och 
dåligt. Varför är det så? 

Vi funderar på att det 

kan bero på att vi inte 

varit tydliga i hur vi 

arbetar här på förskolan 

och att vi varit dåliga på 

att sätta upp 

dokumentation synligt för 

föräldrarna. Vi kan ha 

brustit en del i 
bemötandet vid lämning 

och hämtning, vilket är 

en viktig tid för dialog 

kring hur dagen varit på 

förskolan, men också 

hemma. Redan nu under 

våren har vi försökt att 

bli bättre på dialogen vid 

hämtning och lämning 
och med 

dokumentationen. 

Vi har tidigare inte haft 

de utvecklingssamtal 

som vi borde erbjudit 

varje barn vilket säkert 

också kunnat påverka 

resultatet.. Under våren 

har vi planerat in så att 

alla barn som är på 
förskolan skall erbjudas 

utvecklingssamtal. 

  

  

Övriga kommentarer: 

Det var endast 9 

vårdnadsahavare av 25 

som har svarat på denna 

fråga i enkäten. 
Anledningen till att det 

var så få som svarade 

tror vi beror på att de 

precis innan fått ut en 

enkät från 

skolinspektionen med 

liknande frågor. 

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Det är lika bra som förra 
året. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

De barn som vill ha 

modersmålsundervisning 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

får det en halvtimma i 

veckan. Vi tycker att det 

ger barnen ett bra 

förtroende i sitt 

hemspråk. 

Även de barn som är 

behov av annat stöd får 

det genom vårt 
elevhälsoteam som i sin 

tur ger oss verktyg för 

att ge det stöd barnen 

behöver. 

Övriga kommentarer: 

Vi önskar till hösten att 

modersmålslärarna även 

är med en del i 

barngruppen mer 

integrerat med oss 
andra. Inte varje gång 

eller hela tiden men 

någon gång ibland tror vi 

skulle utveckla barnen 

ännu mer. 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

trivs i förskolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma resultat som 

tidigare. Vi har utgått 

från föräldraenkäten där 
tyvärr endast 9 av 25 

föräldrar har svarat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har försökt att bli 
bättre på att möta upp 

både förälder och barn 

vid lämning och 

hämtning och det tror vi 

ger trygghet för både 

barn och förälder. Det i 

sin tur ger en god 

förutsättning för att 

barnen ska trivas på 

förskolan. 

Att vi planerar vår 

verksamhet efter 

barngruppens intresse 

och behov skapar också 

goda förutsättningar för 

att barnen ska trivas på 

förskolan. 

Övriga kommentarer: 

Till hösten vill vi fortsätta 
arbeta på samverkan 

förskola och hem för att 

skapa tillit och trygghet 

mellan oss. Detta lägger 

en grund för att vi har 

barn som trivs på 

förskolan. Vi fortsätter 

även att planera vår 

verksamhet utifrån 

barngruppens intresse 
och behov. Aktiviteterna 

ska vara lustfyllda och på 

samma gång lagom 

utmanande så att barnen 

utvecklas. 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i 

förskolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma resultat som 

tidigare. Vi har utgått 

från föräldraenkäten där 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

tyvärr endast 9 av 25 

föräldrar har svarat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Vi har försökt att bli 

bättre på att möta upp 

både förälder och barn 

vid lämning och 

hämtning och det tror vi 

ger trygghet för både 

barn och förälder. Det i 

sin tur ger en god 

förutsättning för att 
barnen ska trivas på 

förskolan. 

Att vi planerar vår 

verksamhet efter 

barngruppens intresse 

och behov skapar också 

goda förutsättningar för 

att barnen ska trivas på 

förskolan. 

Övriga kommentarer: 

Till hösten vill vi fortsätta 

arbeta på samverkan 

förskola och hem för att 

skapa tillit och trygghet 

mellan oss. Detta lägger 

en grund för att vi har 

barns som trivs på 

förskolan. Vi fortsätter 

även att planera vår 
verksamhet utifrån 

barngruppens intresse 

och behov. Aktiviteterna 

ska vara lustfyllda och på 

samma gång lagom 

utmanande så att barnen 

utvecklas. 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 

57 % 100 % 57 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre än föregående år. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Det har varit ett år som 

började med mycket 

frånvaro från den 
ordinarie personalen 

vilket har gjort att vi har 

tagit in vikarier. Vi har i 

den mån det går försökt 

ta in samma vikarie men 

det har inte alltid gått. 

Det har med andra ord 

vart många olika vuxna 

här i verksamheten, 

vilket skapat orolighet 
såväl i barngruppen som 

i arbetslaget. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten skall utveckla varje barns förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 

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

funktionsnedsättning. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Utifrån BRUK 2.1, 2.2 och 2.3 ser vi att vi har till stor del nått vårt mål. 95%. 

Analys: 

Vi ser att vi till stor del har nått vårt mål, men ser även en del områden som vi behöver förbättra och utveckla. Vi anser att vi 

behöver bli bättre på att granska våra egna normer och värden mer och även i arbetsalget bli bättre på att diskutera frågor inom 

detta område för att få en gemensam bild på hur vi vill ha det i vår verksamhet. Tyvärr har nog tiden varit det största 

problemet. Vi önskar att vi fick mer tid att reflektera tillsammans och fundera kring dessa frågor så att vi kan skapa en 

gemensam tanke kring dessa frågor. Det är viktigt att vi har en enad bild av hur vi som människor bör vara mot varandra som 

kollegor men även som pedagoger mot barnen. Även om vi tycker att vi har förbättrats på området och att barngruppen har en 

god förståelse för varandra samt en god empatisk förmåga anser vi att det kan bli ännu bättre. 

Kompiselden har också fungerat bra i vår verksamhet då vi har kunnat koppla till den i vardagen då det uppstått konflikter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten behöver vi försöka att hitta tider för att kunna sätta oss ner hela eller delar av arbetslaget för att få samtala kring 

normer och värden som är en stor och viktig del i vår verksamhet. Vi kommer till hösten vara i en annan personalsituation med 

ny kollega och även ett annat arbetsätt. Vi kommer jobba i mindre arbetslag på två och två till viss del. Vår förhoppning är att vi 

då till hösten kommer få större möjlighet att sätta oss ner i dessa mindre arbetslag och få samatal kring det. 

Vi fortsätter att arbeta med kompiseld eller något liknande så att vi har något att återkoppla till under året som blir mer konkret 

för barnen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten utvecklar 

varje barns förståelse för 

att alla människor har 

lika värde oberoende av 

social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Målet är nytt och vi utgår 

ifrån hur vi själva har 

upplevt verksamheten 

inom detta område. Vi 
upplever att vi har blivit 

bättre på att ta till vara 

på olika situationer i 

vardagen som kan påvisa 

på alla människors lika 

värde. 

Personalsituationen har 

även blivit bättre vilket 

påverkat detta till ett 
bättre resultat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har en bättre 

personalsituation: inte så 

många vikarier utan 
många av de ordinarie är 

tillbaka. Och de vikarier 

som har varit här har 

varit så gott som samma 

personer. Personalen har 

hittat sina platser i 

arbetslaget bättre och 

detta har även avspeglat 

sig i verksamheten till 
det positiva. 

Hösten 2015 - Vi 

arbetade med Temat 

Familjen Hedenhös där vi 

skapade djur av 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

naturmaterial och läste 

ur böcker om Familjen 

Hedenhös. Vi försökte 

fokusera på att samtala 

kring olikheter och värdet 

i det. Tanken var att de 

skulle få bygga upp en 

liten forntidsby men 
temat arbetades inte 

med så mycket som vi 

hade önskat och därför 

valde vi att vid årsskiftet 

avsluta temat för att 

istället fokusera på ett 

annat tema. Vår. 

Utifrån temat skapade vi 

kompiselden tillsammans 

med barnen under 
hösten där alla fick göra 

var sin sten som vi satte 

upp runt en eld. Barnen 

fick samtala kring hur de 

tyckte att en bra kompis 

skulle vara och detta 

skrev vi sedan på 

stenarna. Denna eld har 

sedan under året varit 
levande i den form att vi 

hänvisat till kompiselden 

under olika konflikter och 

även samtalat kring den 

för att hålla den färsk i 

minnet. 

Detta är även något som 

ständigt finns med i 

vardagen i vår 

verksamhet. Vi samtalar 
med barnen kring detta 

och försöker ta till vara 

på det som sker i nuet 

för att lära barnen om 

alla människors lika 

värde. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska utveckla barnens intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har nått vårt mål. 95% 

Analys: 

Barnen känner igen sitt och även andra barns namn. De kan skriva sitt namn, dock med en del småfel så som spegelvänd 

bokstav etc. Barnen uppmärksammar skriftspråket mycket mer nu i vardagen. De ser vad det står på olika ställen och frågar 

mycket kring skriftspråket. Vi anser att barnen har lärt sig mycket dels på grund av deras stora intresse men även genom ett 

varierat arbetssätt med olika typer av aktiviteter. Barnen lär sig på olika sätt och måste därför få möjligheten att arbeta med 

skriftspråket på varierande vis. På så sätt har vi större chans att lära alla barnen skriftspråket. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer fortsätta arbeta med skriftspråket på olika sätt nästa år också med Stora Björn. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att barnen 

utvecklat ett intresse för 

skriftspråk samt 

förståelse för symboler 

och deras kommunikativa 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Målet är inte formulerat 
på samma sätt som 

föregående år men vi 

bedömer att resultatet är 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

funktioner. någorlunda likvärdigt. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska utveckla varje barns utveckling till ett 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: 

Vi har nått vårt mål till stor del. 95%. 

Analys: 

Arbetet med Babblarna har skapat ett lustfyllt lärande för Lilla Björn. Barnen visar ett stort intresse för de aktiviteter som vi gör 

i det arbetet. Även de allra minsta säger namnen på en del av Babblarna. Och en del kan alla namnen. Aktiviteterna passar alla 

åldrarna  i Lilla Björn då vi gör olika typer av samlingar. Aktiviteten har vart utvecklande för barnens språkutveckling och i de 

samlingar vi har med Babblarna verkar barnen mer ivriga på att prata och höras. Det skapas en positiv miljö. 

Vi har även använt Babblarna inom andra områden då Babblarna har varit så pass omtyckta. 

Stora Björn använder sig av språket i de allra flesta aktiviteter vilket hjälper barnen att utveckla sitt språk. I samtalen kring till 

exempel ett experiment kan barnen få tid att utveckla sitt språk och samtidigt våga tala inför resten av gruppen. Även det 

språkliga ljudandet är viktigt i  inlärningen av skriftspråket. För Stora Björn har vi fokuserat på att koppla det talade språket till 

skriftspråket. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer fortsätta arbeta med Babblarna under nästa år. Om det stora intresset för Babblarna finns kvar kommer vi att 

fortsätta att även ta in Babblarna inom andra områden så som matematik, natur, motorik etc. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
visar språklig utveckling. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Här ser vi att det har 

blivit en viss försämring 

men vi tror att det beror 

på att vi bedömer det 

annorlunda detta året. 

Barnens ordförråd och 
ordförståelse har ökat 

under arbetet med 

Babblarna. Intresse för 

böcker har vi sett till viss 

del. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Barnen i Lilla Björn har 

ett väldigt stort intresse 

för Babblarna och hela 

barngruppen har alltid en 

positiv inställning till 

aktiviteten. Vi har arbetat 

mycket utifrån de böcker 

vi har med Babblarna 
vilket skapar samtal 

mellan barnen. Vi har 

även använt Babblarna 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

när vi jobbat med 

matematik till exempel 

med begreppen på, i, 

bredvid etc. Eftersom 

barnen gillar dessa 

figurer och lockar fram 

intresset för att prata har 

vi valt att blanda in de i 
andra områden vilket vi i 

efterhand tycker fungerat 

bra. Vi har satt upp bilder 

på Babblarna i vårt stora 

rum och vid skötbordet. 

Barnen pekar och säger 

deras namn och pekar på 

vad de har i händer etc. 

Vi har även påbörjat ett 

litet projekt med att göra 
om ett dockhus till 

Babblarnas hus. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten skall utveckla varje barns nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har en god måluppfyllelse inom detta område. 100% 

Analys: 

  

När vi planerar vår verksamhet försöker vi alltid i så stor utsträckning som möjligt utgå ifrån barnens intresse så att 

aktiviteterna väcker en nyfikenhet och lust till att vara med. 

Musik och Känslor - Under våra sång och rytmik-samlingar har vi arbetat mycket med rörelsesånger och rytmikinstrument, 

men även med känslor. Barnen har fått dra känslolapp med ansikten som visar en känsla så som: glad, ledsen, arg etc. Och 

ibland har barnen själva fått säga vilken känsla de vill ha. Vi sjunger sedan sången med den valda känslan och man ser på 

barnen hur de verkligen släpper loss. På ett sätt har det vara som att gå över tröskeln, de som tidigare kanske inte vågat visa 

sina känslor eller göra rörelser vågar helt plötsligt ta plats och visa känslan. Vi märker på barnen att sången och 

rytmikinstrumenten lockar fram barnens nyfikenhet och de vågar höras och synas i gruppen. I rörelsesångerna får de motoriken 

vilket är viktigt för de allra minsta. 

Vi har även arbetat en hel del med exeperiment kring området naturvetenskap. Vi har haft fysik, kemi etc. Ett experiment var 

dykarklockan där vi la en servett i glas som vi sedan tryckte upp och ner på i en kanna med vatten. Vi samtalade med barnen 

kring vad vi trodde skulle ske och vad som hände. Experimenten har lockt fram en nyfikenhet hos barnen som gör att intresset 

för dessa dagar har varit stort. Vi har även arbetat med statisk elektricitet, sinnena, färgblandningar etc. 

Vi tycker att vi kan bli bättre på att på ett pedagogiskt sätt lära barnen använda film, spel och digitala medier för att utveckla sin 

digitala kompentens. Vi önskar att vi till hösten kan lägga mer tid och fokus kring det arbetet och även förklara för föräldrarna 

vikten med att barnen kan och förstår sig på den digitala världen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har under slutet på detta läsår fått pengar till att renovera och fräscha upp i våra lokaler inför hösten så att vi kan skapa en 

bättre, varierad och mångsidig ute och inne-miljö. 

Vi kan även bli bättre på att skapa tillfällen och organisera vår verksamhet så att varje enskilt barn får tid att fördjupa sig i en 

fråga för att söka svar och lösningar. Vissa dagar fungerar det bra, men oftast finns inte alltid den tiden. Vi kommer till hösten 

ändra på hur vi arbetar i de olika grupperna och i olika arbetslag, vilket vi hoppas kommer främja detta och skapa fler tillfällen 

för oss att möta det enskilda barnet. 

Vi har även observerat att en del av vårt skapandematerial och en del leksaker inte finns tillgängligt för barnen på ett bra sätt. 

Detta beroende på att vi har en blandad åldersgrupp och att vi då för säkerheten måste ställa upp saker på högre höjd eller in i 

skåp. Vi kommer nu till hösten att förändra inne-miljön och även kolla över tillgängligheten för vårt material. 
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Vi tycker också att vi kan bli bättre på att använda oss av berättandet, såväl pedagoger som barn. Även om vi gör det en del nu 

behöver vi synliggöra det mer och uppmuntra barnen att berätta mer. 

Vi brukar låna hem böcker på olika språk som barnen kan titta i och läsa med sina föräldrar. Vi kan dock bli bättre på att skaffa 

fram sånger, appar och annat som är på de språk som vi har inom vår verksamhet. 

Vi kommer att forstätta planera vår verksamhet utifrån barnens intresse och behov för att skapa en lustfylld och god 

lärandemiljö för alla barn. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att varje 

barn utvecklar sin 

nyfikenhet och lust samt 

förmåga att leka och 

lära. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Målet är nytt varför vi 

inte kan jämföra med 

tidigare år. Vi anser ändå 

att har blivivt bättre på 

att skapa en miljö och 

verksamhet som ger 
barnen nyfikenhet och 

lust att lära. Utifrån 

BRUK kan vi avläsa att vi 

nått vårt mål. 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten skall utveckla varje barns intresse bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har en god måluppfyllelse. 

Analys: 

Barnen har redan från början ett stort intresse av IKT i form av dator, läsplatta och andra tekniker. Vi anser dock att de har fått 

en annan förståelse för bilder och dess informativa uppgift. Vad de förmedlar och vidare. Vi pedagoger hade valt ut bilder från 

internet. Reklambilder såväl som naturbilder eller andra informativa bilder som barnen fick fundera kring. Vad ser vi på 

bilden? Vem har tagit bilden? Varför har man tagit bilden? Vart kan man hitta en sådan bild? Är den verklig? Kritiskt tänkande 

frågor kring bilderna. Vi tittade även på en del bilder som någon hade ändrat i ett fotoprogram via datorn. Vi samtalade om hur 

lätt det var att förvränga bilden till något annat men att den ändå ser verklig ut. 

När det gäller Infomentor är tanken att föräldrar och barn hemifrån skall kunna följa både gruppens verksamhet och det 

enskilda barnets aktiviteter och utveckling. Det har ännu inte riktigt kommit igång  hos föräldrarna. Alla har fått sina 

inloggningsuppgifter och information om InfoMentor men vi tror inte att alla har varit inne och kollat på tidslinjen eller 

portfolion. Vi försöker dock att ta tillfället i akt nu under utvecklingssamtalen att visa föräldrarna hur det ser ut. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till nästa läsår vill vi fokusera på att använda kameran mer och ta bilder samt filma. 

Till hösten kommer det att vara ett informationstillfälle för alla föräldrar ang InfoMentor och efter detta tror och hoppas vi på 

att föräldrarna kommer igång mer med programmet. Även vi pedagoger har haft våren på oss att testa och arbeta i programmet 

så till hösten kommer det nog fungera mycket bättre. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
utvecklat ett intresse 

bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga 

att använda sig av, tolka 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål för året. 

Analys (Vad är de 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

och samtala om dessa. troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Barnen har redan från 

början ett stort intresse 

av IKT i form av dator, 
läsplatta och andra 

tekniker. Vi anser dock 

att de har fått en annan 

förståelse för bilder och 

dess informativa uppgift. 

Vad de förmedlar och 

vidare. 

Övriga kommentarer:. 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har en god måluppfyllelse inom detta område. 

Analys: 

Vi har inte bjudit in någon till vår förskola vilket vi först tänkt, men genom våra IKT-träffar (utvecklingsgrupp) har vi kunnat 

delge varandra från olika förskolor hur vi arbetar med olika appar m.m. 

Vi har fått fler ideér när det gäller vilka appar vi kan använda oss av i det pedagogiska arbetet. En i IKT-gruppen var iväg på en 

mässa om olika sorters program man kan ladda ner till sin läsplatta. Hon lyssnade till inspirerande föreläsningar som hon 

sedan förmedlade vidare till oss andra. Detta i sin tur inspirerade oss till att hitta nya appar att använda i vår verksamhet. 

Vi har även börjat att använda oss av InfoMentor där vi kan kommunicera med vårdnadshavarna genom tidslinjen, portfolion, 

e-post etc. Vi har lagt ner mycket tid på att försöka lära oss lägga ut bilder och texter och förstå systemet. Detta kommer vara ett 

mycket bra verktyg i vårt arbete med pedagogisk dokumentation. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till nästa läsår kommer vi att fortsätta träffas i våra utvecklingsgrupper så som IKT, vilket vi hoppas kommer vara fortsatt 

givande för oss som pedagoger och för vår verksamhet. 

Vi kommer också behöva lägga mycket tid på att sätta oss in i InfoMentor; hur det fungerar, hur man lägger ut bilder och texter 

etc. Viktigt att de som ska använda sig av det i arbetslaget får chans att sitta ner och testa. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att de fått 

ökad kunskap och 

utvecklats inom IKT. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Mycket bättre. detta året 
95/100 förra året 

50/100. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Genom våra IKT-träffar 
(utvecklingsgrupp) har vi 

kunnat delge varandra 

hur vi arbetar med olika 

appar och fått nya idéer. 

Denna IKT-träff kommer 

fortsätta under nästa 

läsår och vi hoppas och 

tror att den kommer vara 

lika givande som under 

det gångna läsåret. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogen ansvarar för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är något bättre än förrra året. 

Analys: 

Under det senaste året har vi dragit igång ett projekt för att kolla över vår inne och utemiljö för att skapa en förskola som 

fungerar för alla barn. Vi har haft besök av personer som känner till behov och som vet vad vi kan göra för att skapa en bättre 

miljö. Vi kommer inför hösten 2016 att göra vissa förändringar. 

Under arbetsmiljöronden konstaterade vi även att ett staket runt gamla skolgården behöver sättas upp, även detta är på gång. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten planeras det för förbättringar i miljön samt för vissa hjälpmedel. 

Staket förväntas komma upp. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten 
respekterar och 

tillgodoser varje barns 

behov. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är något 

bättre än förra året. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Under det senaste året 

har vi dragit igång ett 

projekt för att kolla över 

vår inne och utemiljö för 

att skapa en förskola 

som fungerar för alla 

barn. 

Under arbetsmiljöronden 

konstaterade vi att ett 
staket runt gamla 

skolgården behöver 

sättas upp och detta är 

på gång. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Andelen pedagoger som är insatta i kommunens elevhälsoplan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god måluppfyllelse. 

Analys: 

Alla har läst elevhälsoplanen. Vi har förstått att det är viktigt att det finns en "deadline" för när man senast måste ha läst 

elevhälsoplanen inför varje år. Också viktigt att  alla vet var den finns. Den finns i pärmen som heter HÄLSA under fliken 

Elevhälsoplanen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Inför varje år skall alla i arbetslaget läsa denna plan under hösten, senast den 1 oktober. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
100 % 100 % 100 % Är resultatet 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

som är insatta i 

kommunens 

elevhälsoplan 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Mycket bättre resultat 

detta året än innan. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Alla har läst och 

diskuterat 

elevhälsoplanen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten skall ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har en god måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har fått mycket bra hjälp ifrån vårt elevhälsoteam. De gånger som vi har bett om hjälp har vi fått den omgående. Det kan ha 

varit att de behövt komma ut och observera eller möta olika barn för att hjälpa oss med olika pedagogiska verktyg för att möta 

barnen på bästa sätt. De har även hjälpt oss att skriva handlingsplan för barn om det behovet har funnits samt suttit med vid 

möten med vårdnadshavare. 

Detta har vart till stor hjälp för oss pedagoger och vår verksamhet och vi hoppas att samarbetet fortsätter i samma anda. 

Vi anser dock att vi behöver öka förtroendet när det gäller hemmen. Det är inte på den nivån som vi vill ha det. Det har vart 

mycket personaländringar/sjukdom som skapat en oro. Brist på rutiner har gjort att förtroendet inte riktigt funnits hos alla 

vårdnadshavare. Vi har under våren försökt att lägga mycket fokus på just detta och en av åtgärderna har varit att se till att alla 

får ett utvecklingssamtal. Där har vi fått tid tillsammans med vårdnadshavare att samtala kring sådant som de funderar på. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det är viktigt att våra rutiner kring utvecklingssamtal hålls. Detta bl.a. för att skapa en god relation till vårdnadshavarna. Det 

ger oss också en tydligare bild av vilka behov varje enskilt barn har. Det är även viktigt att vi får den kontinuerliga dialogen vid 

lämning och hämtning, så vi får möjlighet att berätta om vad som hänt under dagen och de kan berätta om vad som hänt 

hemma. 

Vi kommer fortsätta att ha ett nära samarbete med vårt elevhälsoteam. 

Till hösten kommer det även att installeras vissa hjälpmedel. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten ger 
stimulans och särskilt 

stöd till de barn som 

befinner sig i svårigheter 

av olika slag. 
98 % 100 % 98 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål, varför 

jämförelse inte kan 

göras. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 



Björnens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 16(24) 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska utveckla varje barns förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har en ganska god måluppfyllelse. 

Analys: 

Detta mål hör till det som görs varje dag, bl.a vid fruktstunden. 

Stora Björn har arbetat utifrån ett program från UR (utbildningsradion). De har sett ett avsnitt på den interaktiva tavlan och 

sedan arbetat med det aktuella avsnittet, t.ex. Tio-kompisar. Barnen har redan innan visat intresse för matematik och dess olika 

delar. Vi märker dock att de lär sig nya matematiska begrepp och ord som man kan använda sig av i matematiken såsom 

addition, siffror och dess namn, hel och halv. De får även en annan förståelse för begreppen och tillsammans upptäcker de 

konkreta situationer där de används. 

När vi har varit i skogen har vi arbetat med kottar och andra naturmaterial. Vi har under skogspromenader pratat om störst, 

mellan och minst. Vi har försökt att fånga barnen i deras lek, till exempel när de själva börjar prata om vilken pinne som är 

längst så har vi samlat ihop många pinnar och lagt i storleksordning och därefter samtalat om vilken pinne som är längst, 

kortast etc. 

I samband med att vi har planterat bönor på Lilla Björn har vi för varje vecka kunnat mäta våra växter och då använda oss av 

centimeter. I slutändan hoppas vi kunna göra ett diagram på hur mycket varje planta har växt för varje vecka. 

Stora Björn har gjort på samma sätt. De har även mätt saker som de själv valt så som leksaksbil, byggkloss etc. Alla barn var 

mycket intresserade och fick en bra förförståelse för vad mätning är för något. Vi undersökte också hur långt rummet var; hur 

många barn långt det är. Vi märkte att de började tänka lite mer på hur långt något är genom att de ville mäta mera saker. 

Barnen på Lilla Björn har också blivit intresserade av vad som är längst och kortast. De börjar få en förståelse för begreppen i 

samband med mätning. 

Barnen har fått lära sig en del geometriska former. Vi har fokuserat på tre former: cirkel, kvadrat och triangel. Detta har vi gjort 

mest genom samtal och lekar med formerna. arbetat med. Vi har även gjort ett gemensamt konstverk med former. Varje barn 

har fått lägga en form som de har valt tillsammans med de andra formerna så att det bildas en figur. 

Lilla Björn har även arbetat en del med begreppen på, under, bredvid, bakom och framför i samband med Babblarna. Barnen 

har till viss del lärt sig de olika begreppen och blivit uppmärksamma på geometriska figurer. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till nästa läsår kan vi blir bättre på att hjälpa barnen att se matematiken i vardagen. Det finns aktiviteter som har haft mycket 

matematik i sig men som vi har varit dåliga på att synliggöra,  som t.ex vid dukning av bord. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
känner till enklare 

matematiska begrepp. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något bättre än förra 

året. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har arbetat aktivt med 

matematiken i det 

dagliga arbetet.. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt 

vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Sång/musik/rytmik är strålande läromedel då de flesta barn har ett stort intresse för det och ger dem en god möjlighet att lära 

sig på ett lustfyllt sätt. 

Vi har nu lagt till mycket mer rytmik till sångsamlingarna än tidigare, då vi mest fokuserade på sång rim/ramsor. Vi arbetar 

mycket med trumma. Att känna av rytm och takt. Hur låter gånoten, springnoten etc. Mycket lek med rytmer som barnen 

verkar gilla. Att få uppleva rytmer med sin kropp är viktigt. Genom rytmiklekar får barnen en chans att utan några krav spela 

på instrumenten och bara testa utan att "sticka ut" i gruppen. 

Rytmiksaga har vi precis startat upp tillsammans med barnen. Pedagogen läser en saga och barnen får spela instrument till 

vissa delar av sagan som gör sagan mer levande. Barnen blir som uppslukade av sagan och fokuserar ännu bättre när de 

plötsligt får något mer att göra än att bara lyssna till sagan. Detta gillar de mycket och alla vill ha ett instrument. Dock räcker 

inte instrumenten till alla så man får turas om. 

Vi märker att barnen ser fram emot rytmiken och sången och det ser vi som något positivt. Att våga röra sig till rytmer och 

sjunga ut tillsammans i grupp ger både utveckling i just sång och musik, men också i och om sig själv. Man växer som person 

när man vågar utmana sig i att röra sig inför andra. Sång och rytmik använder vi även för att "smyga in" annan lärdom så som 

matematik och språk. 

Under morgonsamlingarna sjunger vi alltid en namnsång där barnen får chans att lära sig alla namn och se vilka som är där. I 

denna sången får alla barn även bli sedda vilket vi tror ger dem en trygghet och glädje inför resten av dagen. På Lilla Björn 

sjunger vi mycket då vi har många barn som är intresserade av sång och kan många sånger. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer vi troligtvis inte ha sångsamling i den stora gruppen utan var för sig. Det kan nog förbättra samlingarna då 

varje barn får mer uppmärksamhet, men också möjligheten att i en mindre grupp våga sjunga/röra sig etc. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
lär sig sångerna och rim 

och ramsorna. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Så gott som likvärdigt. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn skall trivas på Björnen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% utifrån de kriterier som vi satt upp som mått. 

Vi tycker att vi under detta läsår har sett en positiv förändring i barngruppen då de blivit gladare och allt fler barn har hittat sin 

plats här i förskolan. 

Analys: 

Under detta läsår har vi verkligen försökt att dela på gruppen i  två mindre. Stora och Lilla Björn. I de mindre grupperna får 
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barnen det lugnare och vi pedagoger har större möjlighet att se varje enskilt barn och dess utveckling. Vi anser också att barnen 

på ett tydligare sätt känner sig mer sedda och detta ger dem en trygghet som är a och o för att de skall trivas, känna lust och 

kunna ta till sig ny kunskap. Det är först nu under våren som vi har haft möjlighet att konsekvent dela på gruppen. Vi ser att 

barnen vuxit   och funnit sina platser i olika konstellationer. Gruppen känns mer harmonisk och glädje och positivitet känns av. 

Arbetslaget har stabiliserats under vårenoch vi har inte drabbats av så mycket frånvaro och annat som gjort att vi behövt ta in 

vikarier, vilket ibland kan skapa en otrygghet i gruppen.När vi har behövt ta in vikarie så har vi haft turen att oftast kunna 

använda oss av samma vikarier. Rutiner och kända ansikten ger barnen trygghet och en god grund för trivsel och lärande. 

Arbetslaget har fått tid att jobba ihop sig mer och lära känna varandras kompetenser vilket även det påverkar barngruppen och 

barnens trivsel. 

Vi har även tillsammans med barnen skapat en kompiseld där vi skrivit upp hur vi tycker att en bra kompis skall vara. Detta 

har varit ett bra verktyg för oss i vardagen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi anser att vi under detta läsår lagt en bra grund till vår verksamhet. Till hösten får vi en ny medarbetare och då kommer vi få 

jobba ihop oss ytterligare för att skapa det arbetslag vi vill ha för vårt fortsatta arbete mot en trygg, lustfylld och lärorik 

verksamhet. 

Vi kommer också att fortsätta dela barnen i två grupper. Möjligen i ytterligare mindre grupper. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 

enligt pedagogerna trivs 
på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma som föregående 

år. 

Vi anser dock att vi under 

detta läsår har sett en 

positiv förändring i 

barngruppen då de blivit 
gladare och allt fler barn 

har hittat sin plats här i 

förskolan. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Såväl barn som personal skall visa öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har försökt att bli bättre på att möta upp vid lämning och hämtning och det tror vi ger trygghet för både barn och 

vårdnadshavare. Det i sin tur ger en god förutsättning för att barnen ska trivas på förskolan. 

Att vi planerar vår verksamhet efter barngruppens intresse och behov skapar också goda förutsättningar för att barnen ska 

trivas på förskolan. 

Kompiselden har hjälpt oss att arbeta mot detta mål. Den har vi skapat tillsammans med barnen och där har de har fått samtala 

kring hur man är en bra kompis. 

Arbetslaget har stabiliserats och vi har inte drabbats av så mycket frånvaro.Det innebär att vi inte har behövt ta in vikarier som 

ibland skapat otrygghet i gruppen. Rutiner och kända ansikten ger barnen trygghet och en god grund för trivsel och lärande. 

Denna trygghet bland både pedagoger och barn har även gett oss goda relationer till varandra. Vi har försökt att lägga tyngd på 

att vara öppna och visa barnen hur man är respektfull mot varandra. Vi är hela tiden betraktade av barnen, vilket gör oss till 
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betydande förebilder. Därför är det viktigt att vi med stort allvar och ansvar tar denna roll som förebild. Visar öppenhet, 

respekt, solidaritet och ansvar emot barn, vårdnadshavare, kollegor och verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten vill vi fortsätta arbeta på vårt samarbete i arbetslaget och skapa en god grund till en bra verksamhet. 

Fortsatta reflektioner, planeringar och liknande främjar detta mål då vi får tid att tillsammans samtala om vad värdegrunden 

betyder för var och en. Det är viktigt att vi har samsyn och gemensamt förhållningssätt. Barnen gör som vi gör, inte som vi 

säger. 

Vi kommer fortsätta dela den stora gruppen i två mindre grupper där barnen kan få växa i sig själva och få utrymme att våga 

göra sin röst hörd och sig själv synlig. 

Vi vill också arbeta vidare när det gäller samverkan förskola och hem. Detta för att skapa  tillit och trygghet mellan oss och 

lägga en grund för att våra barn trivs på förskolan. 

Vi fortsätter även att planera vår verksamhet utifrån barngruppens intresse och behov. Aktiviteterna ska vara lustfyllda och på 

samma gång lagom utmanande så att barnen utvecklas. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt vårdnadshavarna 

känner sig trygga på 

förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat som 

tidigare. Vi har utgått 

från föräldraenkäten där 

tyvärr endast 9 av 25 

föräldrar har svarat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

  

 Andelen barn som 
enligt pedagogerna 

känner trygga på Björens 

Förskola 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre än föregående år. 

Vi anser att barngruppen 

har fått en mer 
harmonisk atmosfär och 

att barnen känns trygga 

och glada när de är här 

på förskolan. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Vi har försökt att bli 

bättre på att möta upp 

vid lämning och 

hämtning och det tror vi 

ger trygghet för både 

barn och förälder. 

Vi planerar vår 

verksamhet med tydliga 

rutiner som barnen 
känner igen från dag till 

dag. Det skapar en trygg 

miljö som ger en god 

grund för utveckling och 

lärande. 

Arbetslaget har 

stabiliserats och vi har 

inte drabbats av så 

mycket frånvaro. 

Övriga kommentarer: 

Till hösten vill vi fortsätta 

arbeta på samverkan 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förskola och hem för att 

skapa den tillit och 

trygghet mellan oss. 

Detta lägger en grund för 

att vi har barns som trivs 

på förskolan. Vi fortsätter 

även att planera vår 

verksamhet utifrån 
barngruppens intresse 

och behov. Aktiviteterna 

ska vara lustfyllda och på 

samma gång lagom 

utmanande så att barnen 

utvecklas. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla vårdnadshavare skall vara nöjda med vår verksamhet. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är dålig. 

Analys: 

Det har varit ett år som började med mycket frånvaro från den ordinarie personalen vilket har gjort att vi har tagit in vikarier. Vi 

har i den mån det går försökt ta in en samma vikarie men det har inte alltid gått. Det har med andra ord vart många olika vuxna 

här i verksamheten som skapat både orolighet i barngruppen som i arbetslaget. Det kan vara en av anledningarna till varför vi 

får ett sådant dåligt resultat från föräldraenkäten. 

Där vi fått sämst svar är bland annat om föräldern känner förtroende för personalen, dialog mellan förälder och personal är bra, 

förskolans utemiljö och inne miljö är bra, att föräldrarna blir bemötta på ett positivt och professionellt sätt, att de känner sig 

förtrogen med med förskolans verksamhet och dess uppdrag, att de känner sig delaktiga i förskolans uppdrag. 

Vi tror att vi under våren har blivit bättre på bemötandet gentemot föräldrar då vi har lagt stor vikt vid att ta emot de vid 

lämning och hämtning. Vi kommer fortsätta att förbättra vårt bemötande och försöker planera vår verksamhet utifrån att det 

ska finnas någon som kan ta emot vid lämning och hämtning. 

Vi är medvetna om att vår inne och utemiljö är i behov av uppfräschning och vi kommer under sommar och höst att måla upp 

och investera i nya möbler inomhus. Till hösten kommer vi även att ha en utedag tillsammans med barn och föräldrar för att 

fixa ordning utemiljön och göra den roligare. 

Vårdnadshavarna känner sig inte heller delaktiga i förskolans uppdrag.Senaste föräldramötet visade vi konkreta aktiviteter som 

vi tidigare gjort med barnen i vår verksamhet. Detta var ett steg i att öka förståelsen och delaktigheten. Under 

utvecklingssamtalen får vi också möjlighet att berätta om vårt uppdrag och vår läroplan. Året 2014-2015 var det inte alla barn 

som blev erbjudna samtal vilket också kan ha påverkat detta utfall. Vi ser dock en förbättring nu då vi under våren hunnit med 

alla som har önskat utvecklingssamtal. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utifrån de kommantarer som framkommit i föräldraenkäten behöver vi utveckla följande: 

Ökad kompetens i arbetslaget. 

Bättre bemötande och vara noga med att ge god information till ev. vikarier. 

Förbättrad inne och utemiljö. 

Rutiner för användandet av lärplattan ska tas fram. 

För att detta ska bli möjligt är det viktigt att vi får tid tillsammans i arbetslaget  för att samtala kring dessa frågor så att vi har 

gemensamma mål och tillsammans arbetar för att nå det målet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda 
vårdnadshavare. 

64 % 100 % 64 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det har varit ett år som 
började med mycket 

frånvaro från den 

ordinarie personalen 

vilket har gjort att vi har 

tagit in vikarier. Vi har i 

den mån det gått försökt 

ta in samma vikarier men 

det har inte altid lyckats. 

Det har med andra ord 

vart många olika vuxna i 
verksamheten, vilket 

skapat orolighet i såväl 

barngrupp som i 

arbetslag. Detta kan vara 

en av anledningarna till 

varför vi får ett så lågt 

resultat i 

föräldraenkäten. 

  

Övriga kommentarer: 

Mycket låg 

svarsfrekvens. 9 av 25. 

Verksamhetens resultatmål: 
Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande 

både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har mycket god måluppfyllelse. 

Analys: 

Under förra året var det tyvärr ganska hög frånvaro från personalen som ska hålla i utvecklingssamtalen. Vi valde då att 

prioritera de barn som skulle börja i förskoleklass för att ha ett sista samtal inför skolstarten. Detta läsår har vi intre drabbats av 

frånvaro i samma utsträckning, vilket inneburit att vi nu under våren kunnat erbjuda utvecklingssamtal för samtliga barn på 

förskolan. 

Vi har också försökt att bli bättre på att möta upp vårdnadshavar och barn vid lämning och hämtning för att ha en kontinuerlig 

dialog varje dag. 

Både den dagliga dialogen och utvecklingssamtal skapar en god grund för tillit från föräldrar mot oss pedagoger. Vi kan på ett 

tydligt sätt visa att vi ser varje barn och kan berätta vad just det barnet har hittat på under dagen på förskolan och det ger en 

trygghet till föräldrarna och även för barnen. Samtalen och dialogen är även viktig i vårt planerande av verksamheten då vi 

behöver veta både genom observationer av barnen men även genom samtal med föräldrarna vad deras barns behov är. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer vi att fortsätta att erbjuda utvecklingssamtal i samband med barnets födelsemånad. Detta gör att vi sprider 

ut utvecklingssamtalen under hela läsåret och det blir inte lika intensivt under våren. Den dagliga dialogen hoppas vi kommer 

kunna fortsätta vid lämning och hämtning. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
får utvecklingssamtal och 

därmed god insyn i 

verksamheten. 100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål. 

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: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska ge förutsättningar för barns sociala utveckling så att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 

egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 

bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

När vi utifrån BRUK 2.5 reflekterar över hur vår verksamhet fungerar kring detta område stämmer det till stor del eller helt 

därför anser vi att vi har god måluppfyllelse. (100%) 

Analys: 

Vår verksamhet planerar vi utifrån barngruppens intresse och behov. Det kan vara ett uttalat intresse eller något som vi 

pedagoger har uppmärksammat. Det är mycket viktigt att vi som pedagoger är lyhörde för vad barnen pratar om och vad de 

dras till att leka med. Genom detta kan vi skapa en verksamhet som är både lärorik och lustfylld. Vi delar upp barngruppen i 

två mindre grupper för att i sin tur skapa lagom utmanande aktiviteter som passar till varje enskilt barn. Kontinuerlig reflektion 

gör att vi får tillfälle att samtala kring om något av barnen behöver byta grupp för att få tillräcklig utmaning. 

Barnen får vara delaktiga att ta beslut till viss del i vår verksamhet till exempel välja saga, välja mellan olika aktiviteter. Under 

den fria leken får de välja så gott som helt fritt vad de vill göra. Beroende på om vi är inne eller ute kan vi göra vissa 

begränsningar. Det är viktigt att barnen får göra sin röst hörd och att vi pedagoger visar tydligt att vi lyssnar på dem och att vi 

är såpass flexibla att vi kan ändra en aktivitet så att barnen känner att deras åsikt är meningsfull. 

Ansvar för vår miljö ute och inne får de ta genom att vi vårdar våra leksaker på ett sätt så att de ska hålla till nästa barn som 

kommer och ska använda det. Varje barn städar upp efter sig och ser till att det ser lika fint ut inför nästa lek som det gjorde när 

man kom. Detta är självklart något man måste jobba med varje dag och påminna om. Vi ser ändå att barnen tar ett ansvar för 

vår miljö och våra leksaker och hjälps åt vid städning. 

Vi behöver bli bättre på att synliggöra barnens åsikter för de själva, barngruppen och oss pedagoger. När barnen kan påverka är 

det viktigt att uppmärksamma dem på det så att de känner att de är med och skapar vår miljö och verksamhet. Pedagoger, 

föräldrar och barn är som ett team som strävar mot samma mål. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att lägga en del pengar på att måla om innemiljön och investera i nya möbler. De möbler vi köper har vi funderat 

kring mycket och kommit fram till att de passar bäst till vår verksamhet. Vi hoppas att vår verksamhet kommer lyftas upp 

ytterligare av vår uppfräschning av miljön. Under hösten kommer vi även ha en ute-fixar-dag där vi bjuder in både barn och 

föräldrar för att fixa till vår utemiljö. Vi kommer bland annat måla bokstäver att sätta upp på sidan av byggnadens vägg där det 

ska stå: Välkommen till Björnens förskola och fritidshem. Nu står det nämligen Ambjörnarpsskolan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
upplever att 

verksamheten ger 

förutsättningar för barns 

sociala utveckling så att 
de alltefter förmåga får 

ta ansvar för sina egna 

handlingar och miljön i 

förskolan. De behov och 

intressen som barnen 

själva på olika sätt ger 

uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen 

av miljön och 

verksamheten, 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål. 

När vi utifrån BRUK 2.5 

reflekterar över hur vår 

verksamhet fungerar 

kring detta område 

stämmer det till stor del 

eller helt därför anser vi 

att vi har god 

måluppfyllelse. (100%) 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna 

utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har mycket god måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har under detta läsår arbetat mycket med just dessa frågor då förtroendet inte har vart så starkt från föräldrarna mot oss 

pedagoger och vår verksamhet. Vi känner att det har vänt under våren och förtroendet från föräldrar har börjat växa sig 

starkare. 

Detta anser vi beror på bättre tätare dialog med vårdnadshavare vid lämning och hämtning. Där får vi en chans att berätta om 

hur dagen har varit för deras barn och ger även föräldrarna tid att fråga kring sådant de funderar över eller ta upp något som 

har hänt hemma. Tiden för detta finns inte alltid då vi ibland har många barn och lite personal eller att man är upptagen i ett 

samtal med annan förälder. Vi anser dock att vi har blivit bättre på att ta oss denna tid. 

Under föregående läsår var vi drabbade av mycket frånvaro från ordinarie personal vilket innebar att viss del av verksamheten 

blev lidande. Under den perioden hann vi t.ex.inte med alla utvecklingssamtal, vilka är betydelsefulla för samverkan mellan 

förskola och hem. Under denna våren har vi dock kunnat erbjuda alla barn som vart här ett utvecklingssamtal och detta anser vi 

har stärkt upp vår relation till föräldrar till det bättre. 

Vi har även lyckats skapa en god verksamhet med stabila rutiner som barnen har fått landa i och nu känner sig trygga i. 

Informationen som gått ut till föräldrarna har vi också blivit bättre på. Vi har kollat igenom så att mailadresser stämmer och att 

alla blir informerade om gemensamma aktiviteter. Vi har uppdaterat våra rutiner kring informationen och fått feedback från 

föräldrarna att det blivit bättre. 

Vi behöver också bli bättre på att synliggöra våra utvärderingar för föräldrarna så att de kan ta del av den. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten skall vi fortsätta att ha utvecklingssamtal i samband med att barnet fyller år. Vi kommer lägga stor vikt vid att få in 

uppdaterade uppgifter från vårdnadshavarna i form av mobilnummer och mailadresser så att när vi skickar ut information kan 

vara säkra på att den verkligen kommer fram. InfoMentor blir också ett viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete med 

kommunikation och samverkan med föräldrarna. 

Under utvecklingssamtalen får man ett bra samtal där det ges möjlighet att verkligen berätta om vår verksamhet men även tid 

till att lyssna till föräldrarnas funderingar. Vi har tagit till oss av konstruktiv kritik som vi tagit till oss och ändrat för att skapa 

en så bra verksamhet som möjligt. Vi hoppas att utvecklingssamtalen kommer fortsätta att ge både oss pedagoger 

ochvårdnadshavare möjlighet till förändring och förbättring. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

förskolan kompletterar 

hemmet genom att skapa 
bästa möjliga 

förutsättningar för att 

varje barn ska kunna 

utvecklas rikt och 

mångsidigt, samt anser 

att förskolans arbete med 

barnen sker i ett nära 

och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål. 

Detta året har vi utgått 

från BRUK 4.1 när vi 

utvärderat målet och kan 

se att vi kryssat i flest 

under: det stämmer till 

stor del och stämmer 

helt. Därför skriver vi i 
100%. 

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: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Björnens resultat har höjts i många avseenden och visar en god måluppfyllelse inom de allra flesta områden, vilket vi är mycket 

nöjda med. 

Dock är det oroväckande låga resultat när vi tittar på vårdnadshavarnas bedömning av verksamheten. Visserligen är 

svarsfrekvensen låg, men vi vill inte förklara bort resultatet utan tar det på största allvar. 

Två andra områden som vi har valt att mäta där vi behöver förbättra oss är vårt ansvar att varje barn får sina behov 

respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde samt barnens förståelse inom matematik. 

Sammanfattande analys 

Vi hade stora utmaningar inför detta läsår och tycker, trots personalförändringar och frånvaro av ordinarie personal, att vi 

lyckats ganska väl. 

Vi har fortfarande en del att jobba på när det gäller exempelvis organisation och samsyn, men upplevelsen är att vi är på god 

väg. 

Vi ser framför allt att barngruppen har blivit tryggare. Detta är en följd av att våra rutiner har blivit tydligare och att arbetslaget 

har stabiliserats. Temaarbetet kring Kompiselden har också påverkat i positiv riktning. 

När det gäller IKT så har vi nästan fördubblat resultatet från förra året. Vi har fått tips och idéer från våra andra förskolor i vår 

gemensamma utvecklingsgrupp och vi har också arbetat med barnen på ett sätt som gjort dem intresserade och nyfikna. 

Infomentor är fortfarande i sin linda, men vi ser med stor tillförsikt fram emot att använda detta redskap mer frekvent. Inte 

minst som ett sätt att underlätta kommunikationen med vårdnadshavarna. 

Vi har inte jättehögt förtroende i föräldraenkäten och det måste vi arbeta hårt för att återskapa. Förklaringarna är säkert flera, 

men personalsituationen och otydlighet i uppdraget är kanske de främsta. Vi behöver ha en tydligare ansbvarsfördelning och 

ge utrymme för fler möjligheter till verksamhet i mindre barngrupper. Vi måste också använda vår planerings- och 

reflektionstid på ett förnuftigt sätt och vara noga med att all peronal blir delaktig i olika beslut. Det genererar en trygghet hos 

personalen som naturligtvis återspeglas i dialogen med såväl barn som vårdnadshavare. 

När det gäller förskolans framtid så är ännu inga beslut fattade, men vi ser positivt på de förändringar som ändå görs för att 

våra lärmiljöer ska bli mer stimulerande och utmanande. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Prioriterande områden lå 16/17: 

1. Ny organisation och ansvarsfördelning med mindre barngrupper. 

2. Gemensamma arbetslagsdiskussioner för att förbättra samsyn, förhållningssätt och information. 

3. Proffessionellt bemötande och ökad information till vårdnadshavarna. 

4. Utveckla våra lärmiljöer. 

5. Utveckla arbetet med lärplattan genom bilder och film samt ta fram rutiner för användnadet av densamma. 


