
Kvalitetsanalys 15/16 

Prästgårdens förskola 
  



Prästgårdens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 2(16) 

Innehållsförteckning 

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

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

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

Inflytande/delaktighet ........................................................................................................................................... 14 

Övriga mål enligt lagkrav ..................................................................................................................................... 16 

Sammanfattning ......................................................................................................................................... 16 

 

  



Prästgårdens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 3(16) 

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 

72.5%   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

Antal personal inom elevhälsan 

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

Studie- och yrkesvägledare   

Specialpedagoger   

Skolsköterskor   

Skolläkare   

Skolkuratorer   

Skolpsykologer   

Talpedagoger   

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 
för ämne och nivå 

(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Bild     

Biologi     

Engelska     

Fysik     

Hem- och 

konsumentkunskap 

    

Idrott och hälsa     

Kemi     

Matematik     

Musik     

Naturorienterande ämnen     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Samhällskunskap) 

Slöjd     

Svenska     

Svenska som andraspråk     

Teknik     

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     

Ekonomi 

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

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

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

Antal inskrivna barn/årsarbetare 

i förskolan (planerad) 
5.59   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

3.77   

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

19.01   

Kostnad per tillsynstimma 66.77   

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Prästgårdens förskola har haft goda förutsättningar både när det gäller lokaler och andel utbildad personal. Den pedagog som 

inte är förskollärare vidareutbildar sig nu på högskolan i Borås. 
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Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Personalen 
tror på mitt barns 

förmåga" 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Av de vårdnadshavare 

som svarat uppger fyra 

att de instämmer helt 

och hållet och två att det 
stämmer ganska bra. Vid 

de utveckingssamtal som 

genomförts har samtliga 

uppgett att de känner 

förtroende för personalen 

och upplever att vi tror 

på barnens förmåga. 

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 
startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Vi har inte nått full 

måluppfyllelse pga 

många olika vikarier och 

flera barn som är i behov 

av stöd. Dock har vi haft 

stor hjälp av 

specialpedagog vid 
handledning och möte 

med vårdnadshavare 

samt extra resurs som 

anställdes under två 

månader i slutet av 

vårterminen. 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

trivs i förskolan" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 
vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer:  

Vi har fått 6 enkätsvar 

från vårdnadshavarna, 

det är 4 som instämmer 

helt och hållet och 2 som 

intämmer delvis. Utifrån 

det låga antal svar är det 

svårt att dra någon 
slutsats men resultatet 

pekar på att de flesta 

trivs mycket bra. Vi har 

intervjuat barnen om 

trivsel och de uppger att 

de tycker om att vara på 

förskolan. 

Vårdnadshavare har på 

utvecklingssamtal 

uppgett att deras barn 
trivs bra. 

En av kommentarerna i 

föräldraenkäten är: "Vi är 

jättenöjda med 

Prästgården, både med 

personalen och 

verksamheten." Denna 

kommentar tyder på att 

trivseln är mycket god. 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 
känner sig trygg i 

förskolan" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Vi har fått 6 enkätsvar 

från vårdnadshavarna, 

det är 4 som instämmer 

helt och hållet och 2 som 

intämmer ganska bra. 
Utifrån det låga antal 

svar är det svårt att dra 

någon slutsats men 

resultatet pekar på att de 

flesta känner sig trygga i 

förskolan. 

Vårdnadshavare har på 

utvecklingssamtal 

uppgett att de och deras 
barn känner trygghet 

med förskolan och 

personalen. 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

En kommentar har 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

lämnats i föräldraenkäten 

vad gäller dialog "Tycker 

man kunde få reda på 

matsedel och dylikt och 

vad dom gör på dagarna 

mm". Vi har matsedel i 

tamburen men vi 

kommer även att lägga 
ut matsedeln på 

InfoMentor. 

Vi fortsätter att berätta 

för vårdnadshavarna om 

barnens dag när de 

hämtar samt på tidslinjen 

på InfoMentor lägger vi 

ut bild varje vecka. 

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

bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuellläggning eller 

funktionsnedsättning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har ganska god måluppfyllelse. 

Analys: 

I barngruppen finns flera flerspråkliga barn. Många av barnen har inte något talat språk, vilket gör att det lätt kan bli 

missuppfattningar och konflikter mellan barnen. Antal barn i gruppen har ökat och förändrats mycket under året samt att det 

har varit många olika vikarier. 

En anledning till vårt resultat är att vi arbetat mycket med värdegrundsfrågor i barngruppen. Vi har läst kompisböcker och 

utifrån dessa diskuterat hur vi är mot varandra, likheter och olikheter och styrkan av att ha olika modersmål. 

I slutet på vårterminen är förutsättningarna bättre för att nå målet helt då vi fått resursförstärkning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Språkutvecklande aktiviteter. 

Språkstimulerande miljö. 

Gruppstärkande lekar. 

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, 

sexuella läggning eller 

funktionsnedsättningar. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Enligt BRUK 2.3 ser vi att 

vi inte når full 

måluppfyllelse för 

kriteriet att inget barn 
utstätts för 

diskriminering, 

trakasserier eller 

kränkande behandling. 

Troliga orsaker till detta 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

är att många barn inte 

har något talat språk, 

barngruppen har ökat 

och förändrats under 

året, det har varit många 

olika vikarier. I slutet på 

vårterminen är 

förutsättningarna bättre 
för att nå målet helt då vi 

fått resursförstärkning. 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten skall utveckla alla barns förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om växter, djur samt kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. 

Analys: 

Vi har under året arbetat mycket för att barnens förståelse för naturvetenskap ska öka genom att göra experiment, vara ute i 

naturen och undersöka med hjälp av luppar. Barnen har visat stort intresse för växter och djur och lärt sig namn på många olika 

arter. Vi har iordningställt en låda med material som vi använder vid utevistelse. 

Under vårterminen har vi gjort ett slutet kretslopp där vi följer och ser hur växter förändras över tid. 

Samtliga barn har odlat olika växter, både blommor och ätbart, vilket har gjort att intresset har varit stort för att följa från frö till 

planta. 

De yngsta barnen har inte varit med i samma omfattning som de äldre i skogen, pga inskolningar. I slutet av vårterminen fick vi 

resursförstärkning vilket medförde att de yngre barnen varit med i skogen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Öka de yngre barnens vistelse i skogen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
utvecklar sin förståelse 

för naturvetenskap och 

samband i naturen, 

liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt 

kemiska processer och 
fysikaliska fenomen. 

Måluppfyllelse utifrån 

pedagogernas 

självskattning i BRUK 
100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 
någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer:  

Genom ett medvetet 

arbete inom området 

naturvetenskap har 

barnen tillägnat sig goda 

kunskaper och 

erfarenheter. 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen visar intresse för informationsteknik. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. 



Prästgårdens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 9(16) 

Analys: 

Barnen visar stort intresse för informationsteknik. Vi har relativt god tillgång till lärplattor och datorer. Barnen har under året 

haft tillgång till lärplattor i leken. 

När vi genomfört olika aktiviteter, dokumenterar vi med hjälp av lärplatta eller kamera. Tillsammans har vi sedan, vid flera 

tillfällen, tittat på vår smartboard och utvärderat aktiviteten tillsammans med barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla den pedagogiska dokumetationen med hjälp av informationsteknik. 

Tillgång till varsin lärplatta eller dator för personalen. 

Märka lärplattorna för åldrarna 1 - 3 år och 3 - 5 år för att anpassa innehållet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
visar intresse för 

pedagogisk 

dokumentation och 

reflektion av sin 

utveckling och sitt 

lärande. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 
vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer:  

Barnen visar stort 

intresse för pedagogisk 

dokumentation. De tittar 

gärna på bilder av 

aktiviteter och berättar 

för personalen om vad de 

lärt sig. 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som behöver det för att underlätta varje barns 

utveckling och lärande. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är ganska god. 

Analys: 

Vi har lagt stor vikt vid att skapa goda kontakter med samtliga vårdnadshavare genom att ha anpassad inskolning, 

inskolningssamtal och erbjuda fler uppföljande samtal. 

Vi ha regelbundet haft en dialog i arbetslaget om enskilda barn och barngruppens behov. Vid behov har vi kontaktat 

specialpedagog och BVC för stöd och handledning. 

Dagligen delar vi upp barngruppen i mindre grupper. Vi anpassar verksamheten efter barnen och deras behov. 

Vi har haft många vikarier under året vilket gjort att viss oro i barngruppen uppstått. Under senare delen av vårterminen har vi 

haft förstärkning 5 h/dag vilket gjort att vi haft större möjlighet att tillgodose varje barns behov. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skapa en miljö som tillgodser varje barn behov. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten ger 

stimulans och särskilt 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

stöd till de barn som 

befinner sig i svårigheter 

av olika slag 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Övriga kommentarer: 

Vi arbetar ständigt för att 

skapa goda kontakter 

med samtliga 

vårdnadshavare. 

Vi har regelbundet haft 

en dialog i arbetslaget 

om barns behov och 
barngruppen behov. Vi 

kontaktar specialpedagog 

och BVC, för stöd och 

handledning, vid behov. 

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

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har mycket god måluppfyllelse. 

Analys:  

Vi har under hela året arbetat mycket med matematik. Vid höstterminens start delade vi i personalen upp matematik i olika 

områden som vi ansvarade för. Detta för att kunna arbeta med det mer målmedvetet och koncentrerat. Vi har arbetat mycket 

medvetet med matematik och genom detta har barnen utvecklat stort intresse och deras kunskap har ökat markant. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Använda Ma/No lådor som finns i rektorsområdet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
utvecklar sin förståelse 

för rum, form, läge och 

riktning och 

grundläggande 

egenskaper hos 
mängder, antal, ordning 

och talbegrepp samt för 

mätning, tid och 

förändring. 
95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 
startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer:  

Vi har mycket god 

måluppfyllese eftersom vi 

arbetat mycket medvetet 

med detta område. 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska se till att alla barn utvecklar 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 
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Måluppfyllelse: 

Vi har mycket god måluppfyllelse. 

Analys: 

Under hela året har vi arbetat medvetet med språkstärkande aktiviteter. Vi har flera barn med olika modersmål och då har vi 

tagit hjälp av bilder och tecken som stöd. Detta har gjort att vi haft en god kommunikation och alla har kunnat göra sig 

förstådda. 

Vi har haft hjälp av TRAS för att se vilka aktiviteter som vi ska erbjuda barn som är i behov av språkstärkande aktiviteter. 

Vi har dagligen arbetat med PRAXIS-alfabetet med de äldre barnen vilket stimulerat deras munmotoriska utveckling. 

Vi har lånat böcker på biblioteket och läst för barnen varje dag samt haft bokprat. Genom diskussion kring böcker har barnen 

fått tillfälle att diskutera och argumentra vilket vi ser utvecklat barnen språkliga förmåga. Flera av sagorna har vi dramatiserat 

vilket utvecklat talspråket och ordförrådet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Språkstimulerande aktiviteter. 

Skapa en miljö som stimulerar språkutveckling. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Måluppfyllelse utifrån 
pedagogernas 

självskattning i BRUK 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 
startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer:  

Vi har mycket god 

måluppfyllelse inom 

området eftersom vi 

arbetat medvetet med 

detta. 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska ge barnen förutsättningar att bygga varaktiga relationer och känna trygghet på Prästgårdens 

förskola. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. 

Analys: 

Vi pedagoger har ett positivt förhållningssätt och lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna till förskolan. Vi anpassar 

inskolningen och verksamheten efter barns behov för att skapa trygghet, goda och varaktiga relationer. 

Under dagen delar vi upp barnen i olika grupper för att vi ska kunna se varje barn. 

Vi har under året arbetat mycket för att få goda rutiner så att alla på förskolan ska ha möjlighet att veta vad som ska hända och 

därigenom känna trygghet. 

Vi har under hela året arbetat med hur vi är mot varandra och att vara en bra kompis vilket har gjort att barnen är trygga och 

har skapat goda relationer mellan varandra. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Personalen ska använda loggbok så att ingen information mellan vårdnadshavare och personal ska missas. 
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Tydlig ansvarsfördelning i personalgruppen om vem som gör vad. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 

känner sig trygga på 
Prästgårdens förskola 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Genom intervju med de 

äldre barnen och genom 

observationer ser vi att 
barnen är trygga och 

trivs mycket bra på 

förskolan. 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska erbjuda en trivsam miljö för alla barn. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. 

Analys: 

Vi har under hela året arbetat intensivt för att skapa en trivsam miljö för alla barn. Vi har vid inköp noga tänkt igenom val av 

material. Vid några tillfällen har vi lånat material från andra förskolor i rektorsområdet vilket bidragit till en stimulerande och 

trivsam förskola. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vid inköp väljer vi giftfritt material i så stor utsträckning som möjligt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt pedagogerna anser 

trivs på Prästgårdens 

förskola 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 
startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer:  

Barnen uppger, vid 

intervjuer, att de tycker 

det är roligt att vara på 

förskolan, de leker med 

kompisar och tycker 

samlingarna är roliga. 

Vid observationer ser vi 
att barnen vågar visa 

känslor, de respekterar 

varandra och sig själva 

och de är glada när de 

kommer på morgonen. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Dialogen mellan vårdnadshavare och pedagoger ska vara god och givande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. 

Analys: 

Vi har en gemensam syn när det gäller vikten av en god dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger. Vi är noga med att 

samtala med och välkomna alla vårdnadshavarna när de lämnar och hämtar varje dag. Ifall något barn är frånvarande en längre 

period kontaktar vi familjen. 

Vid inskolningen lägger vi stor vikt vid att informera om förskolans verksamhet och att informera oss om barnet och familjen. 

Vi har inskolningssamtal samt erbjuder uppföljande samtal. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Informationsutbytet från förskolan till vårdnadshavarna via InfoMentor ska utvecklas. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 

vårdnadshavare i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

vårdnadshavare och 

personal är bra" i den 

kommungemensamma 

enkäten. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

En kommentar har 

lämnats i föräldraenkäten 

vad gäller dialog "Tycker 
man kunde få reda på 

matsedel och dyligt och 

vad dom gör på dagarn 

mm". Vi har matsedel i 

tamburen men vi 

kommer även att lägga 

ut matsedeln på 

InfoMentor. 

Vi fortsätter att berätta 
för vårdnadshavarna om 

barnens dag när de 

hämtar samt på tidslinjen 

på InfoMentor lägger vi 

ut bild varje vecka. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla familjer ska känna sig väl bemötta samt välkomna. Personalen ansvarar för att det utvecklas en tillitsfull 

relation mellan personal i förskolan och vårdnadshavare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. 

Analys: 

Vi har lagt stor vikt vid att anpassa inskolning efter barnets och familjens behov. Vi är noga med att möta barn och 

vårdnadshavare i tamburen när de kommer samt att berätta om barnets dag när de blir hämtade. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Använda oss av InfoMentor för ytterligare öka kommunikationen mellan förskolan och hemmet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 

vårdnadshavare som 
upplever att de får ett 

gott bemötande. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer:  

Vi har lagt stor vikt vid 

inskolningen. 

Vi möter barn och 
vårdnadshavare i 

tamburen när de kommer 

samt berättar om barnets 

dag på förskolan när 

barnet hämtas. 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska utveckla varje barns förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har lagt stor vikt vid att barnen själva ska få välja aktivitet under den fria leken. De äldre barnen har, vid många tillfällen, fått 

vara med och utforma samlingarna. Deras tankar och idéer har haft stor inflytande vid dessa tillfällen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Köpa in och sätta upp hyllor så barnen får större tillgång till material. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att varje 

barn utvecklat sin 

förmåga att uttrycka sina 

tankar och åsikter och 

därmed får möjlighet att 

påverka sin situation. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer:  

Barnen har möjlighet att, 
vid många tillfällen under 

dagen, välja vad de vill 

göra. De äldre barnen 

går själva och hämta i 

förråd det de vill ha. 



Prästgårdens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 15(16) 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska ge vårdnadshavarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska verksamheten. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är ganska god. 

Analys: 

Vi har inte haft någon samråd under Prästgårdens första år. Det kan bero på att vi informerat för lite om vad det är för något. 

En familj visade stort intresse. På föräldramötet fick samtliga vårdnadshavare lämna förslag på aktiviteter i förskolan. En del av 

de föreslagna aktiviteterna har genomförts. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Infomera om och bjuda in vårdnadshavarna till samråd. 

Informera om InfoMentor och dess möjligheter att titta på tidslinjen samt kommentera aktiviteterna som visas. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 
vårdnadshavare som 

känner sig delaktiga i 

verksamheten. 

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer:  

Informera om och bjuda 

in vårdnadshavarna till 
samråd. 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska ge förutsättningar för barns sociala utveckling så att de allt efter 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: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. 

Analys: 

Vi arbetar ständigt för att barnen ska få möjlighet att ta ansvar för hur de är mot varandra och hur de behandlar materialet vi 

har. Vi har läst böcker och dramatiserat kring ämnet empati och när någon konflikt uppstår pratar vi alltid med barnen kring 

händelsen. 

När det gäller förskolans utemiljö så är den under uppbyggnad. Det har varit för få utmaningar och inspirerande material för 

de äldre barnen vilket har gjort att en del konflikter kring gungor uppstått. Under senare delen av vårterminen har vi delat upp 

barnen i olika grupper och de äldre har varit på förskolans baksida där mer åldersanpassade lekmaterial finns. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Köpa in material för utevistelse. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
95 % 100 % 95 % Är resultatet 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

som upplever att 

verksamheten ger 

förutsättningar för barns 

sociala utveckling så att 

de allt efter 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. 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Prästgårdens förskola 

startade i augusti 2015, 

vi kan därför inte göra 

någon jämförelse med 

tidigare år. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Vårt arbete med empati 

och konflikthantering har 

gett mycket goda 
resultat. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Prästgårdens förskola har en måluppfyllelse mellan 90 och 100% i alla avseenden utom "förståelsen för alla människors lika 

värde" 85% och andelen vårdnadshavare som känner sig delaktiga i verksamheten 83%. 

Det måste anses vara en mycket god måluppfyllelse som man inte kan vara annat än nöjd med. 

Svarsfrekvensen från vårdnadshavarna var dock extremt låg 28.6%, vilket inte kan anses godtagbart. Här kan vi inte heller 

"skylla" på Skolinspektionens enkät eftersom Prästgården som ny förskola inte deltog i den. 

Sammanfattande analys 

Prästgården är en ny förskola så inga jämförelser är möjliga bakåt i tid. 

Personalen fick goda förutsättningar inför starten och lång tid för förberedelser, vilket kan ha bidragit till det goda resultatet. 

Pedagogerna är dessutom erfarna, duktiga och ansvarsfulla och trots en ganska "spretig" barngrupp har de lyckats väl i alla 

avseenden. 

Barngruppen har varit åldersblandad från 1-6 år och vi har haft många barn med annat modersmål samt några med särskilt 

stödbehov. Det har ibland gjort det svårt att hantera verksamhetn på ett optimalt sätt. Möjligen kan det förklara varför det 

"dippar" just avseende förståelsen för alla människors lika värde. 

Att vårdnadshavarna inte känner sig delaktiga får vi ta till oss, även om det är låg svarsfrekvens. Trots goda förutsättningar 

blev starten inte optimal då en av pedagogerna var sjukskriven under ganska lång tid. Annan frånvaro har också gjort att vi har 

fått använda oss av många vikarier, vilka kanske inte alltid har varit helt insatta i arbetet. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Prioriterade områden lå 16-17: 

1. Vid uppstarten av läsåret noggrant gå igenom arbetsfördelning m.m. samt börja med att föra loggbok för att information 

såväl till vårdnadshavare som personal inte ska missas. 

2.Lägga stor vikt vid gruppstärkande lekar, framför allt under de första månaderna i höst. 

3. Utveckla lärandemiljöerna så att de blir än mer språkstimulerande. 

4. Utveckla den ped. dokumentationen med hjälp av IKT samt se till att Infomentor blir den kommunikationskanal till 

vårdnadshavarna som den är tänkt att vara. 

5. Öka de yngre barnens vistelse i skogen samt använda områdets Ma/NO-lådor i större utsträckning bland de äldre. 


