
Kvalitetsanalys 15/16 

Ljungbackens fritidshem 
  



Ljungbackens fritidshem, Kvalitetsanalys 15/16 2(10) 

Innehållsförteckning 

Förutsättningar förskola, fritidshem och skola ........................................................................................ 3 

Resultatet av årets verksamhet ................................................................................................................... 5 

Verksamhetens resultat ........................................................................................................................................... 5 

Inflytande/delaktighet ............................................................................................................................................. 8 

Övriga mål enligt lagkrav ....................................................................................................................................... 9 

Sammanfattning ........................................................................................................................................... 9 

 

  



Ljungbackens fritidshem, Kvalitetsanalys 15/16 3(10) 

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 

100   

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 10 12,03  

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

11,63 11,56  

Kostnad per tillsynstimma 63,03 84,15  

    

    

Svårt att få helt rätt sifferunderlag då verksamheten i stor del samverkar med förskolan. 
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Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Fritidshemmet skall erbjuda en verksamhet där allaelever 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:  

God. 

Analys:                                                                                                                         Aktiviteter  kring diskrimineringsgrunderna 

tillsammans med eleverna har gett resultat. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
enl. pedagogerna erbjuds 

en verksamhet som 

bygger på 

diskrimineringsgrunderna

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi ser att eleverna är väl medvetna om den moderna tekniken och vad den kan användas till. Genom våra reflektioner och 

samtal med eleverna ser vi att det är kunskapsbiten som vi missat lite grand. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätter använda modern teknik ännu mer. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
haft tillgång till IKT på 

fritidshemmet 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

De använder IKT 

likvärdigt som förra året. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God. 

Analys: 

Genom att skapa en miljö riktad till enskilda barns behov har vi kunnat ge eleverna det stöd de behöver. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se till gruppens behov. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
får det stöd de behöver 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående 

nytt mål 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) Ser till 

det enskilda barnets 

behov. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Problem lösning :matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga stiuationer. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Mindre god. 

Analys: 

Medvetna arbetet med matematik kom igång sent.  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
visar förståelse för 

matematiska problem. 

70 % 80 % 87,5 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?)   

Medvetna arbetet med 

Ligt Boot kom igång 

sent.  
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Stärka elevernas språkutveckling 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Mindre god. 

Analys: 

Trots att vi jobbat medvetet med språkbruket har elevernas påverkan på varandra inte gått att hantera. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta det medvetna arbetet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 

använder ett nyanserat 
och vårdat språk. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet: Eleverna 
påverkar varandra. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas på fritidshemmet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God. 

Analys 

Barnen trivs tillsammans och alla åker gemensamt till och från skolan vilket skapar bättre förutsättningar än förra året då 

gruppen var mera splittrad då de gick på två olika skolor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
uppger att de trivs. 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi ser att barnen trivts 

tillsammans. Enhetliga 

skoltider. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar som 

tycker att deras barn 
91 % 100 % 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

trivs och är trygga på 

fritidshemmet 

föregående år?  

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna trygghet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God. 

Analys: 

Överlag har eleverna uppgett att de har roligt , bra kompisar och får vara med och bestämma. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
känner sig trygga på 

fritidshemmet. 

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?) 

Kreativ barngrupp som 

känner att de får vara 

med och bestämma. 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God. 

Analys: 

De dagliga samtalen ligger till grund för detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
känner delaktighet. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Dagliga samtal om 
aktiviteterna. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Fritidshemmet ska ha ett fungerande samarbete med hemmen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har sett andra möjligheter och utvecklat samverkan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla samarbetet under hösten. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar 
som uppger att de är 

delaktiga 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Nya varianter av 

föräldrakontakter kan 
ha gett resultat. 

  

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Eleverna på Ljungbacken känner sig trygga och trivs på fritidshemmet. Här ser vi en ökad trivsel från förra året. 

Eleverna känner sig delaktiga men inte riktigt fullt ut. 

Arbetet med att förbättra språkbruket  bland eleverna har man fortsatt jobba med även detta år men trots det medvetna arbetet 

når vi inte högre resultat. 

Matematikutvecklingen har inte blivit som planerat och ger ett lågt resultat. 

Ikt har utvecklats på fritidshemmet men den fördjupade kunskapen runt detta fattas fortfarande. 

  

. 
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Sammanfattande analys 

Arbetet på Ljungbackcens fritids detta året har varit stabilare än förra läsåret då eleverna kom från två skolor. Nu går alla elever 

tillsammans på Dalstorpskolan och det gör att de också kommer och går vid samma tider vilket gynnar verksamheten. Att inte 

fritidshemmet ligger på skolan innebär att tiden på fritidshemmet blir kortare och det i sin tur ger färre möjlighet att erbjuda 

planerade aktiviteter. 

I den lilla elevgruppen ges goda möjligheter att vara delaktig och i huvudsak har det varit en och samma pedagog som jobbat 

med eleverna. Detta skapar stabilitet vilket i förlängningen ger trygghet och trivsel. 

Kunskapen och intresset hos pedagogerna har ökat runt användandet av IKT och detta har självklart inneburit att även eleverna 

har kommit längre här. Eleverna vill gärna använda såväl lärplatta som smartboard men det fattas fortfarande kunskaper i 

hanterandet. Detta fortsätter vi utveckla. 

Samverkan med skolan har inte fungerat bra och här får vi skolledare jobba aktivt under nästa läsår för att skapa 

förutsättningar.Vi behöver också bli bättre på att få med de fristående fritidshemmen i våra planeringar och samtal. Över lag 

glömmer skolan värdet av samverkan med fritidshemmen och detta måste bli bättre. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Nya samverkansformer med skolan i Dalstorp. 

2. Fördjupa kunskaperna runt IKT som ett komplement i den pedagogska verksamheten. 

3. Kommunikation. Vilket språkbruk använder vi mot varandra. 


