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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 

40   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

Rekrytering av pedagogisk personal till Ljungbacken har varit betydligt svårare än på övriga förskolor i området. Av den 

anledningen har vi haft en lägre procent utbildad personal detta året. 

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     
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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 

Samhällsorienterande 

ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

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) 
6,03 7,14  

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

4,95 4,07  

Antalet tillsynstimmar /barn och 

vecka 

24,57 25,57  

Kostnad per tillsynstimma 53,34 58,63  

    

Siffrorna ger inte helt rätt bild då enheten är liten och fritidshem och förskola är integrerade. 

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Barnantalet i Ljungsarp sjunker men under vårterminen 2016 har vi placerat 7 barn från Dalstorp på förskolan vilket påverkat 

personalplaneringen för förskolan. I barngruppen finns dessutom ett barn med behov av egen resurs. trots dessa två faktorer 
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har vi kunnat hålla nere resursuttaget då tillsynstimmar /barn är förhållandevis lågt på Ljungbacken. 

  

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" 

   

 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskolan skall erbjuda en verksamhet där alla barn känner att de har ett lika värde oberoende av social bakgrund 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Utifrån dokumentation och reflektion av vår verksamhet har vi erbjudit alla barn samma möjligheter utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter vårt värdegrundsarbete. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt 

pedagogerna  erbjuds en 

verksamhet där allas lika 

värde utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna 

respekteras. 100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor om No/teknik 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Tillbakagång från förra året 

Analys: 

Barnen ges inte möjlighet att själva välja material. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver reflektera mer över att våga ha materialet framme. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
visar intrese för 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

naturvetenskapliga 

dilemman 

Sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Övriga kommentarer:  

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

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Ej uppnådd. 

Analys: 

Vi tappade focus på målet och fastnade i att lärplattan skulle vara fri för barnen. 

Pedagogerna behöver reflektera tillsammans kring  lärplattan som pedagogiskt verktyg. Hur, vad, varför och när blir den det? 

Vi har sett att när lärplattan är tillgänglig i vardagen blir det ett naturligt inslag i barnens kunskapssökande. Vi pedagoger 

måste vara aktiva när barnen använder lärplattan. Det är då vi ser och hör vad de lär sig. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

. Appanalyser. 

Reflektionsarbete. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
fått kännedom och har 

fått prova olika IKT-

redskap i den 
pedagogiska 

dokumentationen utifrån 

ålder och intresse. 50 % 95 % 52,63 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Lärplattan är mer 

tillgänlig. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få uppleva och få kunskap om IKT. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God. 

Analys: 

Genom att vi har fått information, utbildning på apt och stöd från ikt gruppen har vi fått uppleva och fått kunskap om ikt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att vi pedagoger ska våga prova mera. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att de fått 

större kunskap och 

90 95 94,74 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

utvecklats inom IKT Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Resultatet bättre genom 
vi fått mer utbildning och 

gemensamma aktiviteter 

på apt. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

god 

Analys: 

I samarbete med specialpedagog har stöd för enskilda barn tagits fram. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever/barn 

som får det stöd de 
behöver 

100 % 100 % 100 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

85/100 

  

Analys: 

Startade med stimulerande material men tappade focus på matematikarbetet mycket på grund av organisatoriska och praktiska 

orsaker. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna ser över utvecklingsområdet matematik inför nästa läsår. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
använder sig av och 

utforskar med hjälp av 

matematiken 

85 100 85 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna 

till det 
förbättrade/försämrade 

resultatet? 

Arbete runt matematik 

har inte fått det fokus 

som var planerat. Det 

har hänt mycket i 



Ljungbackens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 8(11) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

barngruppen under året 

och arbetet har mera 

fokuserat på annat än 

matematik. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tanlkar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

god 

Analys: 

Arbetet runt språkutveckling har inte utvecklats som vi önskat. Står kvar på förra årets nivå. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

målet står kvar 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som 
enligt pedagogerna 

använder ett aktivt och 

nyanserat språk. 

90 100 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska trivas på förskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

god 

Analys: 

Gruppens storlek och de goda utrymmena på Ljungbacken skapar goda förfutsättningar för barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

trivs i förskolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som anser att barnen 

trivs på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska känna sig trygga på förskolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: mindre god 

  

Analys: 

Vi behöver fokusera mera på värdegrundsarbetet 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

målet står kvar 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt pedagogerna 

känner sig trygga på 
Ljungbacken 

100 100 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? Lika 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
Fortsatt bra resultat 

med aktiva pedagoger 

som dagligen arbetar 

med värdegrunden. 

 Andelen 
vårdnadshavare som 

känner förtroende för 

personalen. 

78 100 78 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Många 

personalförändringar. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i 

förskolan" 

78 % 100 % 78 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Många vikarier. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 
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mycket god 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och mdärmed få möjlighet att påverka sin 

situation 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

god 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

målet står kvar 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
aktivt deltar i 

utformandet av vardagen 

på förskolan. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Barnen trivs på förskolan vilket enkätsvaren visar med ett resultat på 100%, dock anser inte föräldrarna att deras barn är lika 

trygga som förra året . Här blev resultatet något sämre. Pedagogerna har svårt att se orsaken till detta då de upplever barnen 

harmoniska. Frågan lyfts vid såväl enskilda samtal som vid föräldramöten.  Vi fortsätter jobba med tryggheten på förskolan. 



Ljungbackens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 11(11) 

I  målområde matematik, språk, och no har verksamheten tagit ett steg tillbaka.  Detta är inte tillfredställande och målen 

kommer att stå kvar till nästa år. 

Intresset för att använda digitala redskap har ökat något men bör utvecklas vidare. 

Sammanfattande analys 

Verksamheten på Ljungbacken har haft ett tungt år då man tappat fokus på det pedagogiska utvecklingsarbetet. Detta kan jag 

se flera orsaker till men främst tror jag det beror på att det gamla trygga arbetslaget bröts upp och blev ännu mindre än tidigare 

då barngruppen minskat. Även långtidsfrånvaro av ordinarie personal som istället ersattes av vikarie påverkar. 

En faktor till som skapade oro var det asylboende som startade i Ljungsarp under HT-15. Detta skapade stor turbulens i det lilla 

samhället vilket pedagogerna på förskolan skulle hantera i det dagliga jobbet. 

Under våren utvecklades verksamheten positivt då ett flertal barn från Dalstorp fick sin placering i Ljungsarp och man 

upplevde att barnen fick lättare att leka och relatera till varandra. Den förlorade hösten han man inte ta ikapp och vi låter målen 

för 2015-2016 stå kvar. 

Den digitala plattformen som förskolan börjat använda under läsåret kan vara en bidragade effekt till ett ökat intresse för IKT 

då både barn/vårdnadshavare och pedagoger lätt kan förmedla och ta del av verksamheten genom denna. 

Att trivseln är god på förskolan är vi stolta över och detta märks på glada och lekfulla barn med god fantasi. På förskolan finns 

goda utrymmen till lek på olika sätt vilket självklart gynnar trivseln. Här finns också goda möjligheter att fortsätta utvecklingen 

av den pedagogiska miljön. 

Föräldrarnas upplevelser av att barnen inte är trygga är oroväckande och en viktig fråga att ta med till nästa år. 

Sammanfattningsvis kan noteras att det inte alltid är lätt att jobba på en så liten enhet som Ljungbacken. Öppettiderna är de 

samma och det resulterar i att man jobbar mycket ensam och det i sin tur skapar inte förutsättning för reflektion och samtal 

inom pedagoggruppen som det kan bli på en större enhet. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Trygghet genom värdegrundsarbete 

2. Språk och matematik 

3.IKT 

4. Utveckla den pedagogiska miljön 


