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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 

24.7% 25.3%  

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

Antal personal inom elevhälsan 

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

Studie- och yrkesvägledare   

Specialpedagoger   

Skolsköterskor   

Skolläkare   

Skolkuratorer   

Skolpsykologer   

Talpedagoger   

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 
för ämne och nivå 

(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Bild     

Biologi     

Engelska     

Fysik     

Hem- och 

konsumentkunskap 

    

Idrott och hälsa     

Kemi     

Matematik     

Musik     

Naturorienterande ämnen     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Samhällskunskap) 

Slöjd     

Svenska     

Svenska som andraspråk     

Teknik     

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     

Ekonomi 

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

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

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

Antal inskrivna barn/årsarbetare 

i förskolan (planerad) 
4.69 8.79  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4.58 3.60  

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

28.23 26.15  

Kostnad per tillsynstimma 66.18 83.84  

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Jag misstänker att förra årets antalet inskrivna barn även innefattar fritidsbarnen. 

I år har vi bara haft två fritidsbarn inskrivna i verksamheten, vilket gör att vi inte skriver någon separat kvalitetsanalys för 

fritidshemmet. 

Andelen utbildade förskollärare är den lägsta i mitt område och påverkar naturligtvis kvalitén till viss del. 

Vi har dock en 1-7 lärare och en erfaren barnskötare som håller ihop verksamheten väl. 
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Förutsättningarna för Regnbågen är inte heller de bästa när det gäller lokalernas beskaffenhet. Svårigheten att ha en privat 

fastighetsägare visar sig emellanåt. Nu väntas ändå en rejäl uppfräschning av lokalerna. 

Förhoppningsvis kan det bidra till att det även blir lättare att rekrytera förskollärare i framtiden. 

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? 

Resultatet är bättre 

(förra året: 87.5%) Dock 

syns föregående års 
resultat inte här av 

någon anledning? 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

. 

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvensen var låg 

10/21 (47%) Trots detta 

är resultatet gott 

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål. Ingen 

jämförelse finns. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Resultatet är hämtat från 

Skolinspektionens enkät 

där svarsfrekvensen var 

95% 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

trivs i förskolan" 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något 

sämre. Föregående läsårs 

resultat visas inte här 

men låg på 85%. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvensen var låg 

10/21 (47%) Trots det är 

resultatet bra. 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i 

förskolan" 
80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är något 
sämre. Föregående läsårs 

resultat syns inte här 

men det låg på 87% 

Analys (Vad är de 



Regnbågens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 6(17) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Deltagarantalet är lågt 

10/21 (47%) Trots detta 

är resultatet bra. 
Resultatet kan även bero 

på att vi på förskolan har 

barn som är 

utåtageranade vilket kan 

leda till att någon känner 

otrygghet. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svarsfrekvensen var 

endast 10 av 21 (47%). 

Trots det är resultatet 

mycket gott. 

Övriga kommentarer: 

Återigen.... Det fungerar 

dåligt att få alla 

vårdnadshavare att delta 

i enkätundersökningen! 

Vi bör hitta ett annat 

sätt: pappersform eller 

låta v-havarna fylla i 

enkäten på förskolan. 

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, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Analys: 

Vi har jobbat aktivt under läsåret för att vara lyhörda och möta vårdnadshavare och barn på bästa sätt i alla situationer. 

Värdegrundsarbetet har genomsyrat verksamheten både i form av temaarbete med Vännerna i kungaskogen samt i övriga 

aktiviteter. Barnen har bland annat varit delaktiga i att ta fram gemensamma regler. Vi upplever att de leker bra tillsammans 

och det uppstår sällan större konfliker mellan förskolebarnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta att arbeta med detta på liknande sätt men kanske inte ha det som ett mål i Utvecklingsplanen. 

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, 

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?) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. 

Vi har haft ett bättre 

avstämningsverktyg 

detta året i form av BRUK 

vilket gjort det lättare att 

värdera och resultatet. 

Allt eftersom det nya 

arbetslaget jobbat ihop 

sig med varandra och 
med barngrupperna så 

har vi haft en bra 

struktur vilket underlättat 

och påverkat resultatet. 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

Vi kom igång sent med att utveckla de pedagogiska miljöerna av olika anledningar, dels ny personalgrupp, många nya barn 

samt att vi gått och väntat på ett ekonomiskt bidrag från fd. Föräldrakooperativet som vi skulle använda till nyinvesteringar. 

Men nu är arbetet påbörjat, 

När det gäller övrig pedagogisk verksamhet så jobbar vi med de "styrda" aktiviterna en stund på förmiddagarna. Utifrån ålder 

och mognad försöker vi att låta barnen vara med och påverka innehåll/aktivitet . Detta behöver vi dock utveckla vidare. I övrigt 

har barnen flera möjligheter under dagen att göra val av aktivitet/lek utifrån sitt eget intresse.  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Våra lokaler kommer att förändras/byggas om inför Ht-16. Vi har även fått möjlighet att uppgradera våra lokaler med nya 

förvaringsmöbler mm. Detta kommer att hjälpa oss ytterligare att utveckla de pedagogiska miljöerna och barnen kommer att få 

större möjlighet att göra fler fria val. Målet ska finnas med i nästa utvecklingsplan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 
verksamheten utvecklar 

varje barns nyfikenhet 

och lust samt förmåga 

att leka och lära. 100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål för läsåret 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska utveckla barnens förmåga att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Under hösten hade vi många inskolningar och vi var en ny personalgrupp. Det låg många möten på förmiddagstid vilket gjorde 

att vi kände oss begränsade att komma iväg till skogen. Under våren har vi kommit iväg oftare till skogen och ut på 

promenader i närmiljön. Möten har varit förlagda mer på eftermiddagstid.Resultatet beror delvis på att tiden saknats men också 

på brist av pedagogiskt stödmaterial och viss avsaknad av kunskap hos pedagog som ansvarar för de äldre barnen. 
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I övrigt så är barnen nyfikna och intresserade och har goda kunskaper efter ålder och mognad när det gäller hur man ska vara 

rädd om miljön. Vi tar med barnen till återvinningsstationen och sorterar sopor, vi har jobbat med Milo och miljön som berättar 

om hur man tar hand om miljön på ett pedagogiskt och spännande sätt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Nyinköp av stödmaterial/inspirationsmaterial. Strukturera oss så att vi går till skogen regelbundet, men eventuellt i mindre 

grupper. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att barnen 

tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur 

och miljö 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nyformulerat mål för 

läsåret. Föregående års 

Utfall går inte att avläsa 

här. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svårt att jämföra med 

föregående år då mål och 

aktiviteter var 

annorlunda formulerat. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska utveckla barns intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att användasig av, 

tolka och samtala om dessa. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är låg. 

Analys: 

Personalen behöver ännu mer kunskap om "hur" vi ska göra. Det känns ofta som att tiden inte räcker till för oss att 

utforska/träna på olika lämpliga appar. Vi har också ett visst motstånd bland våra vårdnadshavare mot att använda den nya 

tekniken. De anser att barnen utsätts för strålning mm. 

Vi vill inte att lärplattan ska användas som tidsfördriv i istället för att leka med kamraterna. Vårt mål är att vi ska bli bättre på 

att arbeta aktivt med lärplattan tillsammans med barnen (på bestämda tider). Vi behöver även här bli bättre på att jobba i 

smågrupper. 

Vi har börjat att dokumentera verksamheten tillsammans med barnen, de får hjälpa till med att fotografera till viss del och de 

berättar vad som skall skrivas till. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Någon form av workshop/utbildning för all personal. 

Kanske vore bra att pedagogerna hade varsin lärplatta. 

"Våga" använda lärplattan tillsammans med barnen oftare 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
utvecklat ett intresse för 

bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga 

att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nyformulerat mål för 
läsåret. Föregående års 

Utfall går inte att avläsa 

här. 

Analys (Vad är de 

troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svårt att jämföra med 

föregående år då mål och 

aktiviteter var 

annorlunda formulerat. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT med hjälp av kontinuerlig kompetensutveckling som krävs för att 

deprofessionellt ska kunna utföra sina uppgifter. (Lpfö Förskolechefens ansvar 2.7) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Då inte alla i arbetslaget är med i utvecklingsgruppen  för IKT så är det svårt att få hela personalgruppen att arbeta aktivt med 

det i den dagliga verksamheten. Det är svårt för personalen att hålla sig uppdaterade genom att läsa sig till informationen i ett 

protokoll. Något som även har drabbat oss på Regnbågens förskola är att internet/nätverket har haft en dålig uppkoppling 

(ibland har vi saknat nätverk i flera dagar)  Det gör att det är svårt att avända elektroniken i verksamheten i den utsträckning vi 

önskar. 

När det gäller infomentor så känner vi att vi har kommit igång med information till vårdnadshavare, samt  portfolioarbetet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

För att vi ska kunna jobba mer aktivt med barnen är det nödvändigt att personalen känner sig uppdaterad och bekväm med 

lärplattan. Fler workshops hade varit bra. 

En tanke/önskan vore också att alla förskolor skulle ha samma "grundutbud" i sina lärplattor när det gäller appar. Det hade 

varit bra om det fanns en ansvarig person (kanske Pamela) som såg till att alla plattor fylldes med dessa så att man inte satt på 

varje förskola och laddade ner på måfå. Då kunde man vara säker på att det var genomtänkta appar som är anpassade för 

målgruppen. 

Ett fungerande nätverk! 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att  får 

ökade kunskaper om IKT 

med hjälp av kontinuerlig 

kompetensutveckling. 

Förutsättningar 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har påbörjat 

kompetensutveckling för 

personalen i IKT men har 

fortfarande en bit 
kvar..... 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter. (BRUK) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 
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Analys: 

Vi upplever att vi gör ett gott jobb med de barn som har stora behov utifrån de förutsättningar vi har. Vi vet hur vi skall gå 

tillväga när det gäller barn i behov av stöd och på så vis känner vi oss trygga i denna punkt. Dock finns det alltid saker att 

förbättra som t.ex att uppmärksamma de barn som befinner sig i gränslandet. T.ex individuell språkträning mm. 

Vi är nöjda med den handledning vi får från ledningen, elevhälsan och Bvc.Vi följer handlingsplanen som finns. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Genom personalgruppens samarbete och olika bakgrund/ kompetens kompletterar vi varandra bra och skall så fortsätta under 

nästa termin. 

Jobba med språkträning mer individuellt i små grupper. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten ger alla 

barn det stöd de 

behöver. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år: 

Omformulerat mål. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Övriga kommentarer: 

  

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelesen är mycket god. 

Analys: 

Personalgruppen är insatt i hur planen fungerar och vet hur vi ska använda den. 

Med hjälp av handledning och stöd från våra specialpedagoger får vi en bra grund för hur vi kan jobba specifikt med de barn 

som har stödbehov. Vi känner en trygghet i att hjälpen/stödet inte är långt borta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att utforma verksamheten och miljön så att den passar gruppernas olika behov. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att de är 

insatta i kommunens 

elevhälsoplan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

samma 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Personalgruppen är insatt 

i hur planen fungerar och 

vet hur vi ska använda 
den. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska utveckla barnens förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggandeegenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Lpfö 2.2) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

Vi arbetar ständigt med matematik i vardagen samt i vårt temaarbete med Vännerna i kungaskogen. Vi ser till att använda de 

matematiska benämningarna på ett naturligt sätt när vi pratar matematik med barnen. Det stimulerar och utvecklar på så vis 

barnens intresse och kunskaper. 

Även här känns det svårt att ta till sig kunskaper/information från utvecklingsgruppen för matematik enbart genom att läsa sig 

till informationen på ett protokoll. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att utveckla vår matematiska miljö inne på avdelningarna. 

Arbetslaget skulle ha nytta av att bli insatta i matematikmaterialet MIO för att kunna följa upp barnens matematiska utveckling 

vid behov. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten utvecklar 

barnens förståelse för 

rum, form, läge och 

riktning och 

grundläggande 

egenskaper hos 
mängder, antal, ordning 

och talbegrepp samt för 

mätning, tid och 

förändring. 
100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nyformulerat mål för 

läsåret. Föregående års 

Utfall går inte att avläsa 
här. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi jobbar medvetet med 

vardagsmatematik på 

olika sätt med barnen 
utifrån ålder och 

mognad. 

  

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten utvecklar barnens förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar ochförsöka 

förstå andras perspektiv. Även förmågan att utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga 

att lekamed ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö 2.2) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är acceptabel. 

Analys: 

Vi arbetar med språket på många olika sätt på förskolan. Vi läser, sjunger, rimmar och kommunicerar mycket. Vi har tillgång 

till språklådor, sångpåsar mm. 

Det vi behöver bli bättre på är att arbeta med de flerspråkiga barnen. Vi har inte haft tillgång till någon modersmålslärare och 

på så vis har vi inte kunnat erbjuda någon utveckling inom vissa av målen i läroplanen. 

Vi ser också problemet att vår tid inte räcker till för att möta dessa tvåspråkiga barn fullt ut i våra vardagliga situationer. 
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Även här känns det svårt att ta till sig kunskaper/information från utvecklingsgruppen för språk enbart genom att läsa sig till 

informationen på ett protokoll. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Modersmålsstöd 

Anpassade språklådor som är hanterbara för oss pedagoger. Vi behöver få hjälp med att bli bättre på hur vi skall arbeta med 

detta i allt från det teoretiska till det praktiska. 

Skapa språkliga lärmiljöer på avdelningarna. 

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten utvecklar 

barnens förmåga att 

lyssna, reflektera och ge 

uttryck för egna 

uppfattningar och försöka 

förstå andras perspektiv. 
Även förmågan att 

utveckla ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och 

begrepp samt förmåga 

att lekamed ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och 

kommunicera med andra. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nyformulerat mål för 

läsåret. Föregående års 

Utfall går inte att avläsa 

här. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi jobbar aktivt med det 

svenska språket i alla 

situationer under dagen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan 

utsättas för diskriminering av något slag. Barnen får en väl avvägd dagsrytm och god miljö ute och inne. (Lpfö-98) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Vi arbetar ständigt med värdegrunden på förskolan. Detta i kombination med fasta rutiner och regler gör att vi har möjlighet att 

skapa trygghet och välbefinnande i barngrupperna. Vi är två pedagoger i varje barngrupp under en stor del av dagen. Vi har 

god möjlighet att finnas till hands, se samt förhindra att något barn blir illa behandlat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kontinuerligt värdegrundsarbete 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten präglas av 

omsorg om individens 

välbefinnande och 

utveckling. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nyformulerat mål för 

läsåret. Föregående års 

Utfall går inte att avläsa 

här. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Kontinuerligt 

värdegrundsarbete.Fasta 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

rutiner och regler vilket 

skapar välbefinnande och 

trivsel. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten skapar förutsättningar för omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och 

lärande i förskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god 100% 

Analys: 

Vårt kontinuerliga värdegrundsarbete i kombination med våra fasta rutiner och regler skapar välbefinnande och trivsel. Vi 

upplever att vi har ett tillfredställande samarbete med hemmen som möjliggör att vi kan arbeta med barnen för att ge dem goda 

förutsättningar att utvecklas efter sin förmåga. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kontinuerligt värdegrundsarbete. Fortsätta att ha tydliga rutiner och regler på förskolan. 

Jobba för ett gott samarbete med vårdnadshavarna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

förskolan ger omsorg om 

det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, 

utveckling. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nyformulerat mål för 

läsåret. Föregående års 
Utfall går inte att avläsa 

här. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi arbetar ständigt med 
värdegrunden 

tillsammans med våra 

barn. Vi har fasta rutiner 

och regler vilket skapar 

trygghet och trivsel. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Personalen ska ha fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

Arbetet med bemötande pågår ständigt. Det är svårt att räcka till "åt alla håll" men vi gör absolut så gott vi kan. 

Utvecklingssamtalen genomförs med varje barn en gång/år där vi stämmer av trivsel och trygghet och går igenom/informerar 

om barnets utveckling. Vi har ett kommungemensamt underlag som används vid samtalen, det har gett en bra och gemensam 

stuktur. 

Vi har vid behov tagit in tolkhjälp. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Fortsätta på samma sätt som tidigare 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 

som upplever att vi har 
fortlöpande samtal med 

barnens vårdnadshavare 

om barnens trivsel, 

utveckling och lärande 

både i och utanför 

förskolan samt 

genomföra 

utvecklingssamtal minst 

en gång varje år. 100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nyformulerat mål för 

läsåret. Föregående års 

Utfall går inte att avläsa 

här. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi jobbar aktivt med att 

försöka bemöta 

vårdnadshavare och barn 

på ett proffessionellt sätt. 

Vi har regelbundna 

utvecklingssamtal för 
varje barn. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
I vår förskola visar all personal i verksamheten respekt för vårdnadshavarna och strävar efter att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskola och barnens familjer. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

Oturligt nog når vi inte ut till alla vårdnadshavare av olika anledningar. Denna undersökning ger oss då inte ett helt rättvist 

resultat. (Svarsfrekvens 10/21= 47%) 

Vi jobbar ständigt med bemötande och dialog med våra vårdnadshavare. Vår upplevelse är att bemötandet är gott. Ibland har 

vi och någon enstaka vårdnadshavare olika åsikter men vi försöker alltid att hitta lösningar om det uppstår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Då vi återigen blir ett nytt arbetslag nästa läsår är det viktigt att vi fortsätter att jobba med detta. Nya kollegor ska göras 

medvetna om vikten av den goda dagliga dialogen med vårdnadshavarna. 

Vi behöver utveckla formerna för att locka fler vårdnadshavare till våra föräldramöten. 

Det bör finnas ett annat sätt att nå ut med denna undersökning!!!! T. ex: i pappersform eller låta v-havarna fylla i enkäten på 

förskolan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 
vårdnadshavare som 

uppger att man blir 

bemött på ett positivt 

och professionellt sätt. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Målet är omformulerat, 

(tidigare: Andel föräldrar 

i förskolan som uppger 
att "Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra) 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svarsfrekvensen var 

endast 10 av 21 (47%). 

Men svarsnivån hamnar 

ändå högt: stämmer helt 

och hållet ,stämmer 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

ganska bra. Vi värderar 

resultatet på samma sätt 

som med BRUK-

kriterierna och då blir 

resultatet 100%. 

Övriga kommentarer: 

  

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: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Vi försöker att ha en dialog med barnen under dagen både enskilt och i grupp där de har möjlighet att diskutera och samtala 

med oss. Barnen får träna på att lyssna på varandra och uttrycka sina egna tankar och åsikter. De har goda möjligheter till eget 

inflytande när det gäller val av aktivitet/lek under stora delar av dagen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det vi kan jobba ytterligare med är att ge barnen mer inflytande över de "styrda" aktiviteterna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att varje 

barn utvecklat sin 

förmåga att uttrycka sina 

tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att 

påverka sin situation. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nyformulerat mål för 

läsåret. Föregående års 

Utfall går inte att avläsa 
här. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi ger barnen stort 

inflytande över sin dag 
på förskolan. 

Övriga kommentarer: 

  

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 god. 

Analys: 

Föräldramöte och samrådsmöte planersas i början av läsåret och genomförs enligt plan. Dock är det lågt deltagande på 

föräldramötena. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver hitta en annan form för föräldramötena som lockar hit fler vårdnadshavare. 
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Återigen behövs det göras något för att få upp deltagarantalet i enkätundersökningen..... 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 

vårdnadshavare som 
känner sig delaktiga i 

verksamheten. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Ser inget resultat att 

jämföra med. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvensen var 

endast 10 av 21(47%). 

  

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Av 19 utvärderade mål har vi grönt på 13, vilket måste anses vara bra. De mål där vi inte riktigt nått ända fram är följande: 

Vårdnadshavarnas syn på barnens trygghet och trivsel samt delaktighet i verksamheten och barnens förhållningssätt till natur 

och miljö samt deras språkutveckling. I ett avseende nådde vi bara upp till 50% utfall och det handlade om intresset för bilder, 

texter och olika medier. 

Utifrån förra årets åtgärder för högre måluppfyllelse har vi nått nästan ända fram. Vi är mycket nöjda med vårt 

värdegrundsarbete och temaarbete som visat sig ge ringar på vattnet så att de flesta av våra intentioner har lyckats. 

Sammanfattande analys 

Pedagogerna har, precis som utvecklingsplanen förordade, arbetat mycket med värdegrund och kamratrelationer. Detta har 

gett ett gott resultat och konflikterna mellan barnen har minskat. Även organisationen i två mindre grupper har haft en positiv 

påverkan för barnens välbefinnande och kunskapsinhämtande. Detta i kombination med fasta rutiner har gjort att vi anser 

målet om att verksamheten ska präglas av omsorg och individens välbefinnande är uppfyllt. 

Personalen har också satt sig in i Elevhälsoplanen och arbetat aktivt efter den. Handledning och stöd från specialpedagogerna 

har i hög grad bidragit till att man upplever att alla barn får det stöd de behöver. 

Inom matematikens område når vi också 100%. Temaarbetet och matematiken i vardagen har gett goda resultat. 

Vi behöver arbeta vidare med förtroendet från vårdnadshavarna. Vi hade visserligen en mycket låg svarsfrekvens i 

föräldraenkäten och kanske är det så att de som är minst nöjda är de som gör sina röster hörda. Vi upplever att vi har en god 

dialog och att vårdnadshavarna bjuds in till samråd och föräldramöten, men att deltagandet tyvärr varit ganska lågt. Att 

vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga och trivs är naturligtvis oerhört viktigt. Dialogen kring detta hoppas vi 

kunna förbättra så att alla blir 100% nöjda. 

Vi är inte helt nöjda med målen kring natur och miljö. Många praktiska hinder har funnits, vilket vi får se till att ändra på till 

hösten. 

När det gäller vårt språkmål så handlar det främst om att förbättra arbetet med de flerspråkiga barnen. I det stora hela arbetar 

vi mycket med språket och ser tydliga framsteg hos barnen. 

Slutligen vårt sämsta område kring olika medier. Här handlar det fortfarande till viss del om bristande kompetens hos 

pedagogerna, men också om ett visst motstånd bland vårdnadshavare. Det gäller för oss att använda vår IKT på ett förnuftigt 

och proffessionellt sätt. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Prioriterade områden lå 16/17: 
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1. Utveckla pedagogiska lärmiljöer. 

2. Utveckla formerna för dialog med vårdnadshavarna. 

3. Arbeta mer med lärplattan i barngruppen. Fokus på det egna lärandet och genomtänkta appar. 

4. Regelbundna skogsutflykter med inspirerande material. 

5. Språkträning i smågrupper och väl anpassade språklådor. 


