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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
   

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

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) 
5,54 8,2  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4,32 4,0  

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

30,44 31,3  

Kostnad per tillsynstimma 65,61 47,82  

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Personalen 

tror på mitt barns 

förmåga" 

   

 

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 

   

 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

trivs i förskolan" 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i 

förskolan" 

   

 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Positivt bemötande med 

information kring 

verksamhet och barn. 

Övriga kommentarer: 

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: 

god 

Analys: 

Likabehandlingsplanen har varit ett gott stöd för arbetet. 

Vi har ett gott förhållningssätt till barnen. Är goda förebilder, lyhörda och accepterar ingen kränkande behandling. 

Dagligen arbetar vi med värdegrunden, hur vi skall vara mot varandra. 

Myran - Rekvisitan "Trollis" har väckt många bra tankar och frågeställningar hos barnen inom ämnet. Samtalen har bidragit till 

en förståelse att vi alla kan vara olika men att vi ändå har lika värde. "Trollis" har varit en bra rekvisita att relatera kring. Det har 

varit spännande och intressant med olika värdegrundsuppdrag. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta vidare genom att lyfta likabehandlingplanen på varje Apt. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt 

pedagogerna  erbjuds en 

verksamhet där allas lika 

värde utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna 

respekteras. 
98 % 100 % 98 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mått 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Vi är medvetna, lyhörda 

och observanta. 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måttligt god 

Analys: 

Nyckelpigan- Barnen blev mottagliga för sortering vilket vi tror kan bero på att de fick vara med i hela processen vilket i sin tur 

skapade förståelse hos dem. 

Humlan - Genomförde till viss del sopsorteringen. Det lägre resultatet berodde på att pedagogerna tänkte lite för stort. Skulle 

kanske ha arbetat med sortering i den dagliga verksamheten på förskolan. 

Myran - God måluppfyllelse på avdelningen. Arbetet med Allemansrätten har fallit väl ut tack vare diskussioner och samtal 

kring material från UR.se och Håll Sverige Rent. Nytt material som intresserat både barn och pedagoger. Vi ser att projektet 

avspeglat sig i barns lek, de har blivit mer uppmärksamma och varsamma kring hur vi hanterar natur och miljö. Barnen berättar 

att de tittar på filmerna: Barr och Pinne även hemma. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
efter ålder och mognad 

ställer medvetna frågor 

runt natur och miljö 

enligt pedagogerna. 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Lika 

Övriga kommentarer: 

Vi väcker barns 
intresse och 

därigenom ställer barn 

frågor kring naturen. 

 Andelen föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Personalen 

tror på mitt barns 

förmåga" 100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Nyckelpigan - Barnen visar stort intresse när vi använder lärplattan, visar bilder och appar. Lärplattan har varit mer tillgänglig 

under året. 

Teckenalmenackan på smartboarden- filmerna var för avancerade för barnen. Tekniska problem försvårar användning av 

smartboarden. 

Humlan - Barnen visar väldigt stort intresse när vi använder lärplattan för att visa aktiviteter,och att söka kunskap. 

Myran - Lärplattan är framme mer i verksamheten vilket bidrar till eget sökande och användande. Vi har introducerat nya 

appar för barnen, gemensamma genomgångar vid Smartboarden har gett fler barn möjlighet att utveckla sina kunskaper. 

Val och analys av appar från pedagogernas sida är viktig. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Göra barnen mer delaktiga vid inlägg på Infomentor. Barnen ska få möjligheter att använda pedagogiska appar. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
fått kännedom och har 

fått prova olika IKT-

redskap utifrån ålder och 

intresse. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mått 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Myran: Andelen barn 
som använder Lärplattan 

i ett lärande syfte. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

nytt mått 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 
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Analys: 

Vi har fått kunskap och stöttning genom utvecklingspedagogerna i Ikt-gruppen vilket upplevs som positivt. 

Workshoppen för Smartboarden har gett oss praktiska tips till verksamheten. Kunskap behöver spridas vidare till alla 

pedagoger. 

Infomentor har bidragit till ett ökat användande av Lärplattan. Verktyget upplevs som ett snabbt och enkelt sätt att arbeta med 

bilder och film. Det finns fortfarande bitar som skall utvecklas. 

Vi lär av varandra, innehar olika kunskaper och intressen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att följa med utvecklingen inom området. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att de fått 

större kunskap och 

utvecklats inom IKT. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma resultat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Smartboarden finns 

endast på en 

avdelning vilket 

innebär att vi har olika 
förutsättningar att 

utvecklas inom 

verktyget. 

Nätverket fungerar 

inte alltid.  

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Vi har varit lyhörda, närvarande och observanta. Vid behov har vi haft tillgång till snabb kontakt med specialpedagog. 

Planerar och organiserar arbetet i gruppen så att alla kan deltaga i samma aktiviteter. 

Teckenkommunikationen har organiserats med alla barn på Myran och Nyckelpigan. Utgår ifrån Teckenalmanackan. Intresse 

har funnits bland barn samtidigt som vi ser att tecken förstärker ord. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete enligt ovan. Teckenkommunikation bör användas även nästa läsår, här behöver fler pedagoger fortbildning. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
får det stöd de behöver. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
barnen utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av 

egna och andras problemställningar. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Nyckelpigan- Barnen har tillgång till bra material, sortering och bilder. I den dagliga verksamheten använder vi matematik. 

Humlan-Materialet med Babblarna har gett barnen stort intresse för matematik. De sitter ofta och sorterar föremål efter färg och 

utseende. Börjat med ramsräkning, övat på prepositioner och börjat med ental. Vi har haft bra sorteringsmaterial, 

Myran - Använt boken: Leka och lära matematik ute, vilket fallit väl ut eftersom materialet i boken utmanat barns tankar kring 

problemlösning. 

Rekvisitan "Trollis" har gett barnen spännande uppdrag som skapat nyfikenhet och intresse. Dels för material såsom tärningar, 

kartor, pussel, spel och dels för aktiviteter kring fruktdelning, sortering/kategorisering, lokalisering, vägning, mätning, antal etc. 

Här har vi lyckats bra eftersom vi fokuserat på att använda rätt begrepp samt att utmana barns språk inom ämnet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling  

Humlan - Vi avslutar temat om Babblarna under vårterminen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 

efter ålder och mognad 
utvecklat sin förmåga att 

använda matematik. 

98 % 100 % 98 % 

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: 

  

 Myran: Andelen barn 
som resonerar kring egna 

och andras 

problemlösningar. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mått 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla 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 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Nyckelpigan: Dialog, böcker/ läsning, sånger ingår i det dagliga arbetet. Alla barn visar stort intresse och tar till sig det vi 

presenterar. 

Alla barn har aktivt deltagit i teckenalmenackan. Där har nya ord och repetition presenterats varje vecka. 

Språkhörnans material används i samlingar. 

Humlan- alla våra barn har tagit tll sig materialet om Babblarna, och de har där i genom utvecklat sitt ordförråd, talspråk och 

vågar uttrycka sina åsikter, och tala i grupp. De visar stort intresse för böcker. De har tagit till sig innehållet och återberättar. 

Myran - Barnen har tagit till sig materialet i språkrummet. De har med intresse utforskat material genom att peka, benämna och 

samtala kring bild och text vilket skapat ett varierat lärande. 

Språklådan har bidragit till nytt spännande material som stimulerar alla barns tal- och språkutveckling.  

Teckenkommunikationen har användts varannan vecka. Barnen har tagit till sig tecken och vill gärna visa upp det de har lärt. 

Tecken förstärker det talande ordet. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Humlan - Vi avslutar materialet med Babblarna på vårterminen. 

Myran - fortsätta att utveckla språkrummet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som efter 
ålder och mognad 

använder ett aktivt och 

nyanserat språk. 

80 % 90 % 88,89 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Sen talutveckling på 

vissa barn. 

Övriga kommentarer: 

 Myran:Andelen barn 
som utvecklar sin 

förmåga att leka med ord 

och kommunicera med 

andra. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mått 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla hem ska få tillgång till bokpåsar för att stimulera barnens läsutveckling. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 
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Mycket god 

Analys: 

Alla hem har haft möjlighet att låna bokpåsar eftersom de sitter väl synligt i verksamheten. 

Bokpåsarna finns på Svenska samt på barns olika hemspråk. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar 
som upplever att de fått 

tillgång till bokpåsar på 
förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Bokpåsarna finns lätt 

tillgängliga för alla 

föräldrar. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn på Rönnhagen ska trivas. Utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa andra. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Nyckelpigan- Trivselregler är grunden för förståelse, empati och egenvärde som finns i det dagliga arbetet. 

Kompisböckerna är ett bra verktyg men är för avancerade. 

Humlan- Vi arbetar dagligen med våra trivselregler. Våra barn är i samma utvecklingsfas, och har lite svårt att dela med sig. De 

har ändå börjat att samspela med varandra, och gruppkänslan har stärkts. Vårt arbete med värdegrunden har gett resultat. 

Myran- Vi har arbetat målmedvetet med olika värdegrundsaktiviteter vilket fallit väl ut. Samtal kring trivselregler, rutiner och 

kompisböcker har gett barnen en förståelse för gemensamma normer vilket avspeglat sig i barns lek. Böckerna har varit ett bra 

inspirerande material för våra barn. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt värdegrundsarbete. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

trivs i förskolan". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika 

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 ser att barnen trivs. 

Men på 

föräldraenkäten hade 

vi låg svarsfrekvens 

endast 27,3 %. 

 Andelen barn som 
enligt pedagogerna trivs 

på förskolan. 

99 % 100 % 99 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lite sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Nyinskolade barn 

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som 
visar vilja att hjälpa sina 

medmänniskor. 

85 % 95 % 89,47 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Pedagogernas 

förhållningssätt att se det 
kompetenta barnet. 

Övriga kommentarer: 

De äldre barnen visar en 

stor vilja att hjälpa andra 

människor. 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Nyckelpigan- Varje barn är sedd, respekterad och känner sig välkommen. 

Tillit och förtroende till pedagoger och varandra. 

Humlan- Vi ser att barnen är trygga eftersom de visar nyfikenhet, och gärna deltar i våra aktiviteter. Pedagogerna har barnens 

fötroende. Vi har varit närvarande och lyhörda. Positiv atmosfär hos oss. 

Myran -  Barnen mår bra eftersom vi samspelar, lyssnar av dem samt respekterar deras tankar och åsikter. De leker, visar 

nyfikenhet och intresse för material och miljö. Introduktionen av aktiviteter och material är god. 

"Husprojektet" har uppmärksammat alla barn och vuxna på avdelningen. Vi har sett att detta har en stor betydelse för barnen. 

Vem är här? vem är ledig/sjuk? 

!0 små kompisböcker har förmedlat normer och värden vilket gett gruppen en känsla av sammanhållning. Böckerna har även 

använts vid konflikter som samtalsunderlag, vilket har skapat en harmoni i gruppen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att arbeta med olika värdegrundsarbeten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i 

förskolan". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som 
enligt pedagogerna 

känner sig trygga på 

förskolan. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Barngrupperna har varit 

stabila. Gruppkänslan har 

stärkts. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar till 
barn i förskolan som 

känner förtroende för 

personalen. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Vi försöker att möta varje förälder i den dagliga kontakten. Antal pedagoger och tid på dagen styr bemötandet. Vid personliga 

samtal går vi undan till ett enskilt rum. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Dialogen 

mellan föräldrar och 

personal är bra". 100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika 

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: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åikter och därmed få möjlighet att påverka sin 

situation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Nyckelpigan- Vi låter barnen samtala/diskutera kring egna funderingar. Vi har en öppen konversation och respekterar deras 

åsikter. Vi lyssnar och är lyhörda. 

Humlan-Barnen väljer aktiviteter efter förmåga och mognad. Vi är närvarande och lyssnar på barnens åsikter och önskningar i 

leken. 

Myran- Appen popplet har användts tillsammans med barnen inom ämnet matematik, vilket gett ett bra resultat. Inflytande har 

skett eftersom barnens tankar, hypoteser och reflektioner har lyfts fram. 

I leken har barnen påverkat genom att välja lek, aktiviteter och rum. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Humlan- Öva upp pedagogernas "Hör-styrka" ytterligare. 

Nyckelpigan- Invänta barnens egna förmåga att lösa situationer. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
påverkar sin situation 

enligt pedagogerna. 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Alla barn påverkar i stort 

och smått efter ålder och 
mognad. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Föräldrar ska få delaktighet i verksamheten och kunna utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har gett föräldrarna flera olika möjligheter till inflytande. 

Vi hade dålig uppslutning vid föräldramötet, men de som deltog tog tillvara på sin möjlighet att påverka. Hur kan vi engagera 
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fler föräldrar att delta? 

Vid föräldrasamrådsmötena har uppslutningen varit större. Inflytande från föräldrarna har skett. 

Föräldrarna har varit dåliga på att svara på enkäter, endast ett fåtal engagerar sig. Bra om vi pedagoger kan få reda på när 

enkäter skickas ut till föräldrar, så vi kan uppmuntra föräldrarna att svara. 

Vid utveklingssamtalen har vi haft stor uppslutning. Föräldrar kan här tala mer förtroendefullt kring barn och verksamhet. 

InfoMentor är ett nytt forum där föräldrarna kan få insyn i verksamheten. Men, det har tyvärr inte varit många föräldrar som 

tagit tillvara på detta. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta vidare med att påminna och uppmana föräldrar skriftligt att de ska svara på olika enkäter. 

Föräldramöte - hur får vi fler intresserade? 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Dialogen 

mellan föräldrar och 

personal är bra". 

100 % 98 % 102,04 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika 

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 

  

Arbetet med normer och värden har en mycket god måluppfyllelse där vi ser nöjda föräldrar, barn och medvetna pedagoger. 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling har blivit ett självklart verktyg på förskolan. Här kommer man utveckla 

detta än mer till nästa läsår. 

Under utveckling och lärande har förskolans prioriterade mål varit naturens kretslopp, språk, matematik och IKT. 

Måluppfyllelsen är över lag mycket god och det ser man genom att barnen visar sina nya kunskaper i sin vardag, vilket även 

föräldrar uppmärksammat.                                                                     Två områden har inte riktigt nått det önskade resultatet och 

dessa är språk/kommunikation där behov av utbildning i TAKK är en del samt  arbetet med naturens kretslopp vilket varit 

svårt att genomföra bland de yngsta barnen. 

IKT har blivit en mer naturlig del av lärprocesserna som ett resultat av ökad kunskap.Förskolan har gjort stora framsteg men 

detta är ett område som Rönnhagen behöver utveckla vidare. 

Arbetet med att reflektera med hjälp av dokumentationen har kommit igång och detta kommer att fokuseras på även nästa 

läsår. 

  

  

Sammanfattande analys 

Arbetet med normer och värden är ständigt pågående på förskolan. Pedagoger ser detta som en bas i verksamheten vilket kan 

avläsas i resultatet. Pedagogerna är lyhörda och väljer material som ett stöd för att belysa olika områden i värdegrundsarbetet. 

Rönnhagen har ett tydligt och målinriktat arbetssätt där vi ser att verksamheten utvecklas kontinuerligt mot läroplanens mål. 

Man har ett gott stöd i specialpedagog och tillsammans ser man barnens olika behov.Det jag dock kan se är att samverkan i 

huset med en tydligare röd tråd kan förbättras och bidra till en än bättre verksamhet. 
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Arbetet där två utvecklingspedagoger belyst matematiken i förskolan har gett ringar på vattnet och synliggjort detta på ett 

positivt sätt. 

Kunskaperna hos pedagogerna runt IKT har ökat och lett till förståelse för hur man kan använda redskapen så att det blivit ett 

pedagogiskt verktyg. Utvecklingsgruppens stöd runt IKT har bidragit till resultatet. Medvetenheten runt t ex lärplattan som 

pedagogiskt verktyg och hur den kan användas som ett komplement behöver utvecklas.Den digitala plattformen som förskolan 

börjat använda under läsåret kan vara en bidragade effekt då både barn/vårdnadshavare och pedagoger lätt kan förmedla och 

ta del av verksamheten genom denna. Genom fler lärplattor i verksamheten underlättar det även dokumentationen som 

används i reflektionsarbetet. 

Att vi till viss del kunnat utnyttja Nattisavdelningen för att minska barngruppernas storlek har gynnat verksamheten och 

kommer under nästa läsår bli ännu bättre då vi kan använda den avdelningen fullt ut när Nattis flyttar till Limmared. 

Pedagernas förmåga att utnyttjas miljön pedagogiskt utifrån barnens intressen och behov bidrar till det goda resultatet. 

Genom organistaionen med en utvecklingsgrupp för hela Dalstorps Ro har vi fått igång det kollegiala lärandet. Detta är 

gynnsamt för verksamheterna över lag och kommer att vidareutvecklas. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. IKT 

2. Vidareutveckla arbetet runt normer och värden. 

3. Språk och kommunikation/modersmålsstöd 

4. Samverkan över avdelningarna 


