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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
   

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

39.2% 56.2%  

Antal personal inom elevhälsan 

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

Studie- och yrkesvägledare   

Specialpedagoger   

Skolsköterskor   

Skolläkare   

Skolkuratorer   

Skolpsykologer   

Talpedagoger   

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 
för ämne och nivå 

(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Bild     

Biologi     

Engelska     

Fysik     

Hem- och 

konsumentkunskap 

    

Idrott och hälsa     

Kemi     

Matematik     

Musik     

Naturorienterande ämnen     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Samhällskunskap) 

Slöjd     

Svenska     

Svenska som andraspråk     

Teknik     

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     

Ekonomi 

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

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

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

Antal inskrivna barn/årsarbetare 

i förskolan (planerad) 
   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 6.5 10.41  

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

16.15 16.6  

Kostnad per tillsynstimma 53.14 92.26  

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Är tveksam till om antalet barn/årsarbetare är korrekt, men vi har förstärkt med personal på Björnens förskola/fritidshem under 

detta läsår. 

Andelen pedagogisk personal är synnerligen låg. Vi har inga fritidspedagoger och få förskollärare. I arbetslaget finns dock en 

fritidsledare. 

Björnen har en splittrad fritidsverkamhet då de har barn på två olika skolor. Mycket av arbetet handlar om struktur och 

organisation så att all kordination med bussresor åt olika håll fungerar. 
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Det finns också en svårighet när det gäller samarbetet med skolan då det handlar om väldigt många kontakter som skulle 

behöva tas för att leva upp till målen i det avseendet. 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla ska erbjudas en meningfull fritid och rekreation. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god men behöver bli bättre. 

Analys: 

Vi har skapat många roliga aktiviteter utifrån barnens önskemål och intressen. Aktiviteter som eleverna har fått vara med att 

planera har hjälpt oss pedagoger att skapa en verksamhet som eleverna vill ha. Därmed blir det meningsfullt för eleverna och 

de känner lust och glädje inför aktiviteterna. 

Vi tycker oss se att eleverna tycker det är kul att komma till fritids och därför anser vi att aktiviteten har haft avsedd effekt. De 

har fått vara med och kommit med idéer och önskemål på aktiviteter vi ska göra. Vi har försökt att ha varierade aktiviteter så att 

alla elever någon gång får göra det de helst vill. Oftast är det alltid någon som inte vill göra just den aktiviteten. Då har den 

eleven ibland fått möjlighet att gå ner till förskolan istället för att vara med. Det är en fin gräns hur mycket man ska utmana 

eleverna att testa de olika aktiviteterna. 

En del av fritidshemmets syfte är att visa eleverna vad det finns för olika fritidsaktiviteter, inte bara som man kan göra på fritids 

utan även utanför. Där har vi en viktigt roll.Vi låter de testa olika sporter och aktiviteter. Vi har sedan valt ut delar av dessa 

önskemål för att nå ut till så många som möjligt i gruppen. Vi har även tagit hänsyn till pedagogernas kompetens. 

Eleverna har fått vara med och fräschat upp vårt fritidsrum, bl.a genom att måla gardiner. Vi har haft mycket sång och teater 

också. Vissa tycker att det är jätteskoj medans andra tycker det är mindre roligt. Vi gillar olika, vilket vi har samtalat om i 

gruppen. Vi är olika och har olika intressen och det är bra, det är något vi ska ta till vara på. Vi kan lära av varandra. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi anser att för att skapa en meningsfull vistelse på fritids behöver vi planera vår verksamhet utifrån och tillsammans med 

eleverna. Därför vill vi till nästa läsår börja terminerna med att planera vår verksamhet tillsammans med fritidsbarnen. 

Det är deras fritid och vi vill skapa en rolig stund. Det ska vara roligt men också lärorikt att vara på fritids. Därför kommer vi 

även att lägga stor vikt vid syftet med våra aktiviteter. 

Det kommer vara fler fritidsbarn till hösten och arbetslagen kommer att se annorlunda ut, vilket vi tror kommer skapa en god 

förutsättning för att fritids ska bli än bättre nästa läsår. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
upplever 

fritidshemsvistelsen 

meningsfull. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något bättre än 

föregående år. När vi har 
kommit fram till beslutet 

har vi utgått i från 

observationer, samtal 

med eleverna och 

föräldramötet i höstas. 

95% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har varit lyhörda och 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

låtit eleverna vara med 

och påverka i högre grad 

än föregående år. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska få utveckla sin förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Vi har tillsammans med eleverna planerat vår verksamhet och det anser vi har skapat en positiv inställning. Det är alltid så att 

någon inte vill göra det ena eller det andra men oftast är alla ändå med och prövar. 

Under dagarna finns det nästan alltid möjlighet för eleverna att skapa fritt och använda sig av det material vi har. Vi har även 

haft en del styrda aktiviteter där eleverna fått göra "jul- och påskpyssel", lyktor, sytt kuddar, väskor m.m. 

Vi har haft dramavecka både under hösten och våren. Dramaveckan under våren blev till en dramamånad. Det började med en 

övning och fortsatte i andra dramaövningar, men eleverna fick även testa på att spela utifrån ett manus ur en musikal.Tyvärr 

kände eleverna inte för att visa upp musikalen för någon så det fick räcka med att vi själva utmanade oss i dramat och sången. 

Det är nog så modigt att våga prata och sjunga inför fritids. De har vart superduktiga och modiga och en del elever som inte 

hörs mycket annars har vågat ta roller som är tvärtemot de själva och vågat höras och synas. För oss pedagoger har det varit 

härligt att se hur de har vuxit. Detta har varit en del i att skapa en meningsfull och lustfylld vistelse för eleverna. 

Eleverna fick även under en vecka spela in en film om hur vi ska ta hand om vår natur - en hyllning till jorden vår planet. 

Filmen var en följd av drama då vi inför kameran fick göra olika gester för att uttrycka vår mening kring naturen. De fick även 

tillsammans inför kameran berätta hur de tyckte att man skulle ta hand om naturen. Vi samtalade också tillsammans om vår 

livsstil här i Sverige och hur den påverkar hela jorden. Eleverna fick såväl stå framför kameran som bakom och hålla i kameran 

vilket var mycket uppskattat, då vissa inte gillade att stå framför. Slutresultatet blev mycket uppskattat av både elever och 

föräldrar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer vi fortsätta att skapa en varierad verksamhet för att nå ut till så många elevers intressen som möjligt. 

Planeringen av verksamheten kommer även till viss del att ske tillsammans med eleverna utifrån deras intresse och behov. Vi är 

ganska övertygade om att vi kommer fortsätta med skapande aktiviteter, både fria och styrda. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
visar intresse och deltar 

aktivt i våra aktiviteter. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något bättre än 

föregående år. (95%) Då 

har vi utgått från våra 

observationer och vad 

eleverna och föräldrarna 
har berättat för oss. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har tillsammans med 

eleverna planerat vår 
verksamhet och det 

anser vi har skapat en 

mer positiv inställning 

hos dem. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska få möjlighet att pröva och utveckla intressen och förmågor oberoende av könstillhörighet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. 

Analys: 

Vi ser att eleverna vågar, om inte för den stora gruppen så för den mindre gruppen, stå för sin åsikt. Detta anser vi beror på att 

när vi planerar vår verksamhet gör vi det tillsammans med eleverna på fritids. Där får varje elev chansen att berätta vad just de 

vill göra. Vi har en god stämning bland eleverna på fritids och de flesta vågar prata inför varandra. Ibland kommer antingen 

Tranemo-barnen eller Sjötofta-barnen tidigare än de andra vilket ger oss pedagoger mer tid för den lilla gruppen. Dessa stunder 

är speciellt viktiga för de elever som är lite försiktigare. Här får de möjlighet att göra sin röst hörd, utmana sig själv inför den 

lilla gruppen och växa i sin egen takt. 

Eftersom vi har planerat aktiviteter tillsammans med eleverna har det automatiskt blivit en stor variation och mångfald. Alla 

elever är olika och har sina behov och intressen och vi har så gott vi kunnat försökt möta dem i detta. Vi har även skapat en del 

aktiviteter utifrån våra kompetenser som pedagoger såsom drama, syslöjd, sång, matlagning etc. Där har eleverna fått testa på 

sådant som de själva kanske inte hade önskat men som de ändå har tyckt varit roligt. 

Under hösten arbetade vi en del med att alla fick bygga upp sitt rum i miniatyr. Antingen som ett fantasirum eller göra kopia av 

sitt riktiga rum. Det var väldigt intressant att höra eleverna berätta om sina rum och hur de tänkte kring rummen. Hur de löste 

olika problem och var de tänker att rummen skall vara någonstans. Eleverna tog mycket hjälp av varandra i konstruerandet av 

rummet. De såg även att man kunde göra på olika sätt för att konstruera till exempel en soffa. På det sättet får eleverna se att 

det finns olika sätt att lösa ett problem. Olikheter är bra. När de var klara med sina rum intervjuade vi varje elev om hur de 

gjort, vad det fanns i rummet, vad man kunde göra, vem som skulle bor där och vart rummet fanns i världen. Lådrummen fick 

sedan stå uppställda i fritidsrummet där både kompisar och föräldrar kunde titta på och läsa om rummen. 

Vi har även testat på en del olika sporter och vi tycker oss se att fler och fler av eleverna vill vara med och spela till exempel 

fotboll, innebandy och gympa. Även de som tidigare kanske inte velat vara med. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi anser att om vi fortsätter planera vår fritidsverksamhet tillsammans med eleverna kommer vi automatiskt få en mångfald 

bland våra aktiviteter och därför kommer vi göra så även till nästa läsår. Det skapar en möjlighet för alla elever att våga utmana 

sig själva till att testa nya aktiviteter. Eleverna får även öva på att stå för sin åsikt och våga tala om den inför resten av gruppen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
vågar stå får sin åsikt 

och visar god självkänsla. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Något bättre än förra 

året. (97%) När vi har 

kommit fram till detta 

resultat har vi utgått från 

våra egna observationer, 

samt samtal med elever 

och föräldrar. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi ser att eleverna vågar 

stå för sin åsikt i högre 

grad än tidigare. Detta 

anser vi beror på att när 
vi planerar vår 

verksamhet gör vi det 

tillsammans med 

eleverna. Då får varje 

elev chansen att berätta 

vad just de vill göra på 

fritids. Vi har en god 

stämning bland eleverna 

och de flesta vågar prata 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

inför den stora gruppen. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har fått mer tid att sätta oss in i det nya dokumentationssytemet Infomentor. Alla har varit intresserade och tagit tid till att 

lära sig om både Infomentor och dokumentation på IPAD. All personal har också fått klarhet i personec och emailfunktionen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att vi har fortsatt gemensamma IKT-möten och utbyter information med varandra. Att också personalen visar fortsatt stort 

intresse för IKT och dess utveckling. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att dom 

fått ökad kunskap och 

utvecklats. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har har satt oss in i 

det nya 
dokumentationssytemet 

Infomentor. Alla har varit 

intresserade och tagit tid 

till att lära sig såväl 

Infomentor som 

dokumentation på IPAD 

mm. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla pedagoger ska vara insatt i kommunens elevhälsoplan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god måluppfyllelse. 

Analys: 

Under hösten 2015 hade vi en deadline då all personal senast skulle ha läst och satt sig in i vad Elevhälsoplanen innebar. 

Åtgärder/Aktiviteter för utveckling: 

All personal ska känna till var elevhälsoplanen finns och ny personal informeras. (Elevhälsoplanen finns i pärmen hälsa som 

står i personalrummet) Planen diskuteras på APT. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som är insatta i 

kommunens 

elevhälsoplan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

All personal har läst 

Elevhälsoplanen. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga i vardagen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Vi har haft aktiviteter som inneburit att vi jobbat mer med matematik och vi har fört en hel del matematiska resonemang. 

Aktiviteterna har bland annat varit lådrum, matlagning och sytt olika föremål. I och med dessa aktiviteter har elevernas 

problemlösning fått sig en utmaning och även deras samarbete. Att skapa är roligt tycker eleverna och varje idé föder en annan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

I höst kommer vi att ha 2 pedagoger som ansvarar för fritidseleverna och därmed tror vi att verksamheten kommer få en 

tydligare helhet. Det är viktigt att vi blir bättre på att visa eleverna matematik i vardagen så att det ökar deras medvetenhet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
visar intresse och deltar i 

matematiska 

resonemang. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har haft aktiviteter 

som har inneburit att vi 

jobbar mer med 

matematik och vi har fört 

en hel del matematiska 

resonemang. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas språkutveckling ska stärkas. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Det har blivit tydligare struktur och rutiner på fritids, vilket har skapat en god och trygg verksamhet för eleverna. Vi har försökt 

vara engagerade i elevernas samtal och aktiviteter, vilket har hjälpt eleverna till  vårdat språk och bättre kommunikation med 

varandra. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

För att fortsätta den goda språkutvecklingen hos eleverna där de andvänder sig av ett nyanserat och vårdat talspråk tycker vi 

att det är viktigt att vi pedagoger är engagerade och närvarande i deras samtal och aktiviteter. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
använder ett nyanserat 

och vårdat språk. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Det är betydligt bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har försökt att 

engagera oss mer i 

elevernas samtal och 

aktiviteter, vilket har 

inneburit ett mer vårdat 

språk och bättre 

kommunikation i 

gruppen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas på vårt fritidshem. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har en god måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har lagt stort fokus på att eleverna har varit med i planeringen av aktiviteter och vad som kommer att hända och ske på 

fritids. Eftersom eleverna är delaktiga i planeringen gör vi i hög grad aktiviteter som de vill och det skapar en verksamhet som 

de tycker är kul. Detta gör att vi får elever som trivs på fritids. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta planera med eleverna så att de känner sig delaktiga i verksamheten och vill vara på fritids. Vi kommer 

att lägga stor vikt på Normer och Värden bl.a kommer vi att samtala om hur man är en bra kompis och hur man bemöter andra. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
trivs. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har haft stort fokus på 

att eleverna varit med i 

planeringen av aktiviteter 

och vad som kommer att 

hända och ske på fritids. 

När eleverna är delaktiga 

i planeringen skapas en 
verksamhet som de 

tycker är kul. Detta gör 

att vi får elever som trivs 

på fritids. 

Övriga kommentarer: 

 Andel 
vårdnadshavare som 

upplever att deras barn 

trivs. 
95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma som föregående 

läsår. 

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: 
Alla elever ska känna sig trygga på vårt fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

Vi har lagt ner mycket tid på samtal kring normer och värden; hur man är en bra vän. Hur vi talar till varandra och hur vi vill 

bli bemötta. Fokus på tydliga rutiner och struktur har gett barnen en trygghet i vad man gör på fritids. 

Självklart uppkommer det konflikter under dagarna på fritids men vi försöker alltid hjälpa eleverna att lösa dem och ge verktyg 

så att de ska kunna lösa konflikter själva. 

Under våren har vi fått in nya elever vilket förändrat gruppdynamiken något. Vi har lagt ner mycket tid på att få in de nya i 

gruppen och lära dem våra rutiner. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten vill vi fortsätta lägga stor vikt vid normer och värden då vi kommer bli en större fritidsgrupp som kommer behöva 

tid för att sammansvetsas. 

Även fortsatt tydliga rutiner och struktur på verksamheten är viktigt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
känner sig trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma som föregående 

år. 100%  Detta resultat 

har vi kommit fram till 

genom observationer, 

samtal med barn och 

föräldrar. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

  

 Andel 
vårdnadshavare som 

upplever att deras barn 

känner sig trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är samma som 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med vår verksamhet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Under hösten 2015 hade vi ett fritidsmöte där alla föräldrar var inbjudna till att höra om vår verksamhet och där de fick 

möjlighet att ställa frågor till oss pedagoger. Det var mycket uppskattat och vi fick ta del av åsikter och önskemål från 

föräldrarna. De hade en del funderingar kring verksamheten som vi tillsammans kunde diskutera. 

Vi fick en bra bild av hur vårdnadshavarna tänker kring vår verksamhet och vad de har för förväntningar. Vi som pedagoger 

fick också god möjlighet att berätta om hur vi tänker kring vår verksamhet, vad vi gjort och vad vi planerar att göra. 

Att vårdnadshavare får en inblick i vår verksamhet och även möjligheten att påverka den till det bättre gör dem tryggare och då 

blir de också nöjda. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi planerar att vid varje läsårsstart (under hösten) ha ett föräldramöte där vi bjuder in alla fritidsbarnens vårdnadshavare. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda 
vårnadshavare. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något bättre än 
föregående år. 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Under hösten 2015 hade 

vi ett fritidsmöte där alla 
vårdnadshavare var 

inbjudna. Det var mycket 

uppskattat och vi fick ta 

del av åsikter och 

önskemål samtidigt som 

vi pedagoger fick god 

möjlighet att berätta om 

hur vi tänker kring vår 

verksamhet, vad vi gjort 
och vad vi planerar att 

göra. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla vårdnadshavare är nöjda med personalen bemötande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har en mycket god måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har försökt att alltid ha tid till att säga hej till både vårdnadshavare och elever vid hämtning och lämning. Denna stund är 

viktig för att vi ska kunna berätta vad som har hänt med deras barn under dagen och vad vi har hittat på. Detta ger en trygghet 

för vårdnadshavarna och gör dem nöjda. 

Vi har även sett till att fritids får ett eget månadsblad och under hösten har vi haft ett uppskattat fritidsmöte för 

vårdnadshavarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Vi kommer fortsätta med månadsblad för fritids och även föräldramöte. Gott bemötande vid lämning och hämtning kommer vi 

också i fortsättningen lägga stor vikt vid. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda 
vårdnadshavare . 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Något bättre än 

föregående år. 100% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har försökt att ha en 
god kontakt med 

vårdnadsahavarna vid 

lämning och hämtning. 

Vi har även sett till att 

fritids fått ett eget 

månadsblad och haft ett 

uppskattat föräldramöte. 

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig delaktiga i beslut som rör deras vardag. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god måluppfyllelse. 

Analys: 

Eleverna har fått komma med idéer och önskemål på aktiviteter vi ska göra. Vi har försökt att ha varierade aktiviteter så att alla 

elever någon gång får göra det de helst vill. Oftast är det alltid någon som inte vill göra just den aktiviteten. Då har den eleven 

ibland möjlighet att gå ner till förskolan istället för att vara med. Det är en fin gräns hur mycket man ska utmana eleverna att 

testa de olika aktiviteterna. 

Genom den gemensamma planeringen ger vi eleverna en stor möjlighet att vara delaktiga i vår verksamhet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Inför nästa läsår kommer vi att fortsätta planera vår verksamhet tillsammans med eleverna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
känner sig delaktiga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något bättre än 

föregående år.100% 

.Detta resultat har vi 

kommit fram till genom 

observationer och samtal 
med eleverna. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Eleverna har fått vara 

delaktiga i planeringen i 

högre grad än tidigare. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i fritidshemmets versamhet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är relativt god. 

Analys: 

Under hösten 2015 hade vi ett fritidsmöte där alla föräldrar var inbjudna till att höra om vår verksamhet och där de fick 

möjlighet att ställa frågor till oss pedagoger. Det var mycket uppskattat och vi fick ta del av åsikter och önskemål från 

föräldrarna. De hade en del funderingar kring verksamheten som vi tillsammans kunde diskutera. 

Vi fick en bra bild av hur vårdnadshavarna tänker kring vår verksamhet och vad de har för förväntningar. Vi som pedagoger 

fick också god möjlighet att berätta om hur vi tänker kring vår verksamhet, vad vi gjort och vad vi planerar att göra. 

Att vårdnadshavare får en inblick i vår verksamhet och även möjligheten att påverka den till det bättre gör dem trygga och 

därmed oftast nöjda 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till nästa läsår kommer vi forstätta att ha ett eget månadsblad för fritids för varje månad och även ett fritidsmöte varje höst. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 
vårdnadshavare som är 

delaktiga. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är något 
bättre än föregående år. 

80% 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har haft en bättre 
dialog samt eget 

månadsblad och 

föräldramöte. 

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Björnens fritidshem har förbättrat sig inom alla områden där en förbättring varit möjlig. 

I förra årets plan var våra utvecklingsområden att vi skulle sätta oss in i Elevhälsoplanen, vilket vi gjort. Vi skulle fördela våra 

ansvarsuppgifter på ett tydligare sätt, vilket också är genomfört. Vårdnadshavarna skulle bjudas in till ett särskilt föräldramöte 

för just fritids och detta har också skett. När det gäller samarbetet med skolan så är det inget som vi har mätt, men där kan vi 

tyvärr inte säga att vi lyckats särskilt väl, då svårigheten kvarstår bl.a. p.g.a. att det innebär så många olika kontakter. 

Vårdnadshavarna kan fortfarande bli nöjdare, men vi upplever en förbättring. 

Totalt sett är vi nöjda med våra resultat, men ser naturligtvis att det finns utvecklingsområden att ta fasta på. 

  

Sammanfattande analys 

En av förklaringarna till det förbättrade resultatet är att vi har låtit eleverna vara mer delaktiga i planeringen av vår 

verksamhet. Detta genomsyrar samtliga målområden. 

Personalen har satt sig in i Elevhälsoplanen och arbetar efter densamma. 

Även när det gäller IKT så har vi ansträngt oss för att bli kunnigare och där har vår utvecklingsgrupp och workshops bidragit 
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till stor del. 

Att vi har skapat en tydligare struktur och fått bättre rutiner påverkar också resultatet i rätt riktning. 

Det finns fortfarande mer att önska när det gäller vårdnadshavarnas syn på fritidshemmet, men genom vårt föräldramöte och 

de specifika informationsbladen till fritidsföräldrarna har vi gjort insatser som vi menar gett ett resultat som är bättre än förra 

året. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Prioriterade områden lå 16/17: 

1. Etablera goda kontakter med Sjötoftaskolan och Tranängskolan. 

2. Tydliggöra ansvarsområden och vara noga med information till den det berör, såväl personal som vårdnadshavare. 

3. Samtala mycket med eleverna för att förbättra deras språk samt öka förståelsen när det gäller Normer och Värden. 

4. Arbeta mer för att få in matematiken i vardagen. 

5. Utveckla Infomentor för en ännu bättre dialog med vårdnadshavarna. 


