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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 

68% 74.9%  

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) 
5.39 5.19  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4.17 4.26  

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

30.04 31.43  

Kostnad per tillsynstimma 75.10 71.27  

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Under året har vi haft något fler barn inskrivna, men den faktiska närvaron har minskat. Dock ska påpekas att mätningen 

gjordes under en period då många av våra barn från andra länder var lediga pga högtidsfirande. 

Andelen utbildad personal i förskolan har minskat med 7%, vilket är marginellt. Vi kan inte se att denna minskning har 

påverkat vår måluppfyllelse. 
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Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

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

bakgrundoch oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuellläggning eller 

funktionsnedsättning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Vi har under under året haft stort fokus på normer och värden. Temaarbetet på Kristallen och Juvelens arbete med fasta rutiner 

och gruppfrämjande aktiviteter har gett resultat. Vi ser att barn som tidigare varit i konflikt med varandra nu leker. Barnen är 

måna om varandra och vet hur man ska vara mot varandra. När barnen får vara delaktiga i framtagandet av kompisregler blir 

reglerna lättare för barnen att ta till sig. 

I sagan om Vännerna i Kungskogen får barnen lättare möjlighet att utifrån sätta sig in i andras situation och på så sätt lättare 

öka sin förståele för alla människors lika värde. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med Kungaskogstemat på Kristallen. 

Göra likabehandlingsplanen mer levande i verksamheten. 

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. 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Nya mätrutiner. 

Användningen av Bruk 

materialet har troligtvis 

gjort oss mer kritiskt 

granskande. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppuppfyllelsen är god. 

  

Analys: 

Under vår reflektionstid dokumenterar och reflekterar vi över vår verksamhet och över barnens intressen och utveckling. När vi 

formar vår verksamhet efter barnens intressen utvecklar vi barnens nyfikenhet och lust till att leka och lära. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver skapa forum för att reflektera i storarbetslag då vi upplever att vi saknar detta. 

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

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten utvecklar 

varje barns nyfikenhet 

och lust samt förmåga 

att leka och lära. 
93 % 100 % 93 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål för i år. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Vårt medvetna arbetssätt har bestått av att uppmuntra barnen. Tillsammans med barnen  utforska, upptäcka, iaktta och ställa 

frågor kring naturvetenskap och samband i naturen. När vi har planerade skogsutflykter i mindre grupper märker vi att barnen 

lättare ta till sig det vi samtalar om med barnen. Vi kan ställa frågor till barnen och vara lyhörda för vad barnen för deras 

tankar. Kristallens temaarbete med Vännerna i Kungaskogen har gjort barnen intresserade av skog och miljö. Vi ser att barnen 

visar ett stort intreesse för att för att gå till skogen och att vara i naturen. De flest barn känner igen och kan benämna enkla 

växter och djur. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med planerande aktiviteter i skogen. 

Vi ska använda oss av färdiga NO lådor med färdiga naturvetenskapliga experiment. 

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. 

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?) 

Barnen är genuint 
intresserade av 

naturvetenskap och 

Kristallens Temaarbete 

har bidragit till ökad 

nyfikenhet hos barnen. 

Övriga kommentarer: 

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 delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 
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När vi arbetar medvetet med matekmatik ser vi att barnen har utvecklat sitt matematiska språk. Vi ser att barnen naturligt 

använder rätt ord och begrepp på färger, form, läge och riktning. 

Vi har tack vare vårt temaarbete kunnat väva in matematiken på ett naturligt sätt och vi har kunnat se och ta tillvara på barnens 

utveckling som utgångspukt för vidare arbete. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla vår matematiska miljö. Skapa lekmiljöer där barnen har möjlighet att utmana sina kunskaper och färdigheter, 

Vi ska också med hjälp av matematikmaterialet MIO följa upp och dokumentera barnenens matematiska utveckling. 

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, 85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vårt temarbete har 

bidragit till ett ökat 

intesse för matematik 

hos barnen. Vi har på ett 
medvetet sätt skapat 

möjligheter för barnen 

att utveckla sina 

färdigheter. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska utveckla alla barns  intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är dålig. 

Analys: 

Barnen har varit intresserade och velat använda de digitala verktygen som en del i sitt lärande. Lärplattan har varit ett stöd för 

oss och vi har utvecklat hur vi använder den tillsammans med barnen. Detta är grunden till att det blir ett pedagogiskt verktyg. 

Vi upplever dock att kunskaperna och viljan till att använda IKT hos pedagogerna är mycket varierad. Därmed blir användadet 

väldigt olika. Någon grupp har arbetat mycket med digitala verktyg tillsammans med barnen. Vi ser ett ökat intresse för IKT 

hos barnen i de grupperna, men inte så mycket i övrigt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Workshops bland personalen  för att öka intresse och kunskaper. 

Lära genom barnen. 

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. 
60 % 100 % 60 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål för i 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: 

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 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

  

Analys: 

Vi stimulerar och utmanar barnens språk och kommunikationsutveckling med utgångspunkt i barnens erfarenheter, intressen, 

behov och åsikter. När vi läser , konkretiserar och dramatiserar sagor ser vi att barnen tillägnar sig sagan på nya sätt.Barnen lär 

sig nya begrepp och utvecklar sitt ordförråd genom att berätta och återberätta sagan. 

Barnen har visat intresse och vi märker att barnen lättare kommunicerar genom bildstöd. Bildstödet har används olika mycket i 

de olika grupperna men generellt sett ser vi att vi har god nytta av att använda oss av bildstöd i vårt arbete. När vi arbetar med 

konkret språkmaterial som praxisalfabetet, språklådor, språkpåsar mm märker vi att barnens språkliga medvetenhet har ökat. 

Barns språkutveckling är något som vi haft stort fokus på under hela året. Vi har medvetet uppmuntrat och stimulerat barnen 

vidare i sin språkutveckling. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla vår språkliga lärmiljö. Skapa lekmiljöer där barnen har möjlighet att utmana sina kunskaper och färdigheter, 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 andelen barn som 
utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin 

förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, 

argumentera och 
kommunicera med andra, 95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Oförändrat. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vårt medvetna arbete 

med barns 

språkutveckling  leder till 

att vi har en god 

måluppfyllelse. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Tack vare ökad tillgänglighet av ipads och datorer och dessutom införandet av infomentor har vi fått ökade kunskaper. 

Den största anledningen till att pedagogerna upplever att de fått ökade kunskaper beror på ett egenintresse hos den enskilde 

pedagogen. De som upplever att de inte fått ökade kunskaper känner en osäkehet inför användandet av IKT och upplever sig 

ha låga grundkunskaper. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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De grundläggande kunskaperna inom IKT behöver öka. Skapa workshops eller liknande för att kunna delge varandra kunskap 

samt inspirera varandra. 

inköp av iPads till all personal. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att de fått 

ökad kunskap och 

utvecklats inom IKT. 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har flera datorer och 

iPads i veksamheten. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Genom handledningen av specialpedagoger får vi hjälp att se hur vi kan arbeta och utforma verksamheten.  Vi kan med deras 

hjälp se med andra ögon och på så vis har vi möjlighet att utveckla verksamheten så att vi kan se till att alla barn, oavsett 

stödbehov, får uppleva tillfredsställelsen att göra framsteg, övervinna svårigheter och var en tillgång i gruppen. Även den 

personliga assistenten har varit en stor tillgång i gruppen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utforma vår miljö efter barngruppen och verksamhetens behov. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten ger 
stimulans och särskilt 

stöd till de barn som 

befinner sig i svårigheter 

av olika slag 

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Många barn behöver 
extra stöd  i olika 

situationer. Barnen som 

befinner sig i en "gråzon" 

och har viss problematik 

har ökat i gruppen. Vi 

upplever att dessa barn 

tar mycket tid från övriga 

barngruppen samt att 

arbetet med dessa barn 
sker på bekostnad av de 

andra. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 
83 % 100 % 83 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Många barn behöver 

extra stöd i olika 

situationer. Barnen som 

befinner sig i en "gråzon" 

och har viss problematik 
har ökat i gruppen. Vi 

upplever att dessa barn 

tar mycket tid från övriga 

barngruppen samt att 

arbetet med dessa barn 

sker på bekostnad av de 

andra. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska trivas på Skattkammaren. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Analys: 

Pedagogernas positiva förhållningssätt gentemot barnen bidrar till att alla barn och föräldrar känner sig välkomna och sedda. 

Vi är måna om att alla barn ska trivas och vi arbetar ständigt med att anpassa verksamheten efter barnens behov. För att öka 

trivseln arbetar vi ständigt med att dela upp barnen i mindre grupper, ha tydliga regler och rutiner och på så sätt kunna se alla 

barn. 

Barnen ger genom vår trivselenkät uttryck för att de trivs på förskolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fokusera mycket på att välkomna nya barn. Skapa tydliga inskolningsrutiner. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att barnen 

trivs på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Oförändrat. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Fortsatt gott arbete med 
trivselfrämjande 

aktiviteter. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

trivs i förskolan" 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Många nyinskolningar 

under året. 

Övriga kommentarer: 

Mycket låg svarssekvens 

48%. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska vara trygga på Skattkammaren 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Analys: 

Pedagogernas positiva förhållningssätt gentemot barnen bidrar till att alla barn och föräldrar känner sig välkomna och sedda. 

Vi är måna om att alla barn ska vara trygga och vi arbetar ständigt med att anpassa verksamheten efter barnens behov. För att 

öka tryggheten arbetar vi ständigt med att dela upp barnen i mindre grupper, ha tydliga regler och rutiner och på så sätt kunna 

se alla barn. Genom att vi bibehöll samarbetet mellan gruppen som blev delad mellan Kristallen och Juvelen har det bidragit till 

en fortsatt trygghet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fokusera mycket på nya barn. Skapa tydliga inskolningsrutiner. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 

som upplever att barnen 
är trygga på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Oförändrat. 

Analys (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" 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Många nyinskolningar 

under året. 

Övriga kommentarer: 

Låg svarssekverns 46%. 

Verksamhetens resultatmål: 
Dialogen mellan pedagogerna och vårdnadshavarna ska vara bra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Våra aktiviterer har bidragit till att dialogen är god med föräldrarna. Några föräldrar upplever att personalen ibland är 

otillgängliga. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver bli bättre på att berätta vad som skett under dagen samt att uppmuntra föräldrarna att fråga och be barnen att 

berätta om vad som skett. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 



Skattkammarens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 12(15) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Nytt mål. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Troligt skulle kunna vara 

att det upplevs rörigt vid 

hämtning och lämning 

vid vissa tider. 

Övriga kommentarer: 

låg svarssekvens 48% 

Verksamhetens resultatmål: 
All personal i verksamheten ska visa respekt för vårdnadshavare och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull 

relation mellan förskolans personal och barnens familjer. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Det flesta föräldrar upplever att de får ett gott bemötande. Vi är medvetna om att det är mycket som spelar roll i hur vi och 

vårdnadshavarna upplever möten. Vi är medvetna om att hur vi säger saker till vårdnadshavarna är lika viktigt vad som vi 

säger. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skapa goda grundrelationer med vårdnadshavarna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar 

som upplever att de får 
ett gott bemötande. 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Frågan är ny men kan 

jämföras med andelen 

nöjda föräldrar tidigare 

år och är då något 

bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har varit noga med 

vårt bemötande i 

kontakten med 

vårdnadshavarna. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Personalen 

tror på mitt barns 
förmåga" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Vet ej, finns ej något 

resultat att jämföra med. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Trolig förklaring är att vi 

visar vårt arbete med 

barnen för föräldrarna. Vi 

visar för föräldrarna att vi 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

tycker det är viktigt med 

det vi gör och att vi är 

engagerade. 

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: 

När vi arbetar temainriktat ger vi barnen möjlighet att påverka temats riktning. Barnens olika erfarenheter och tankar berikar 

verksamheten och för temat framåt. Vi är lyhörda för barnens tankar och ideér och under vår reflektionstid samtalar och 

dokumenterar vi kring barnens intressen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pegdagogisk dokumentation som syftar till att öka barnens inflytande. 

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. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Målmedvetet arbete. Vi 

har arbetat tematiskt och 

varit lyhörda för barnens 

tankar och ideér. 

Övriga kommentarer: 

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

målen konkretiseras i den pedagogiska verksamheten. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mindre god. 

Analys: 

När vi bjuder in till samrådsmöte upplever vi att intresset från föräldrarna är lågt. 

Många föräldrar verkar positiva till införandet av infomentor och är intresserade av vad som händer. Detta leder till större 

möjlighet till delaktighet och inflytande hos föräldrarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Uppmuntra föräldrar till ökad delaktighet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar 
som känner sig delaktiga 

76 % 100 % 76 % 
Är resultatet 

sämre/bättre än 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

i verksamheten. föregående år? 

Nytt mål. 

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 

Skattkammarens måluppfyllelse har gått åt båda håll. Vissa mål har förbättrats medan andra har försämrats. I samtliga fall är 

det dock marginellt. 

Matematik, natur och IKT är områden som har ett bättre resultat än förra året. Barn i behov av särskilt stöd och 

vårdnadshavarnas uppfattning om barnens trivsel har sjunkit något. Dock måste påpekas att svarsfrekvensen i föräldraenkäten 

stannar på 46.5%, vilket naturligtvis inte är godkänt. 

Pedagogerna själva anser att det mål som har lägst måluppfyllelse är "att utveckla varje barns intresse för bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa." 

Att föräldrarna inte känner sig delaktiga i så hög utsträckning är naturligtvis inte heller bra. 

I Skolinspektionens enkät får dessutom Skattkammaren det lägsta betyget i kommunen när det gäller anpassning till barnens 

behov. 

Flera mål är nya för året och kan därför inte jämföras bakåt i tid. Det är nu viktigt att bibehålla samma mål under längre tid för 

att verkligen se åt vilket håll utvecklingen går. 

Sammanfattande analys 

Organisationen på Skattkammaren förbättras varje år och det har en positiv effekt på det pedagogiska arbetet. Personalen 

utnyttjar lokalerna på ett bättre sätt och vi har lagt mycket energi på att samtala om hur vi ska öka välbefinnandet hos både 

barn och vuxna. 

Temaarbetet på Kristallen har varit mycket lyckat. Genom arbetet med "Vännerna i Kungaskogen" har barnen fått större 

inflytande och intresset för natur och miljö liksom värdegrundsarbetet har fått en skjuts i rätt riktning. 

Dessvärre har resultatet när det gäller barn i behov av särskilt stöd sjunkit. Vi kan se att antalet barn som befinner sig i 

"gråzonen" ökar och pedagogerna upplever att de inte alltid räcker till. De får bra stöd från specialpedagogen, men det finns en 

oro för att alla barn inte får sina behov tillgodosedda. Resultatet skulle också kunna bero på att vi har blivit bättre på att 

upptäcka avvikelser och att vi har fått bättre rutiner för att handskas med det. Ett ökat kunnande kan göra att vi upptäcker det 

som vi annars kanske hade missat. 

När det gäller IKT så går vi framåt, men det finns fortfarande mycket att göra. Intresset bland pedagogerna är ytterst varierat 

och vi behöver få med alla "på tåget". 

Vi bjuder in till samråd, föräldramöten och utvecklingssamtal, men hoppas att införandet av Infomentor skall förbättra 

resultatet när det gäller delaktighet. Här kan alla följa sina barns vardag och utveckling. 

Vad gäller anpassning till barnens behov så hänger det låga betyget med största sannolikhet samman med lokalernas 

utformning kopplat till antalet barn, vilket är förståeligt. Målsättningen är att minska barngruppernas storlek till kommande 

läsår. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Prioriterade områden lå 16/17: 

1. Bättre och tydligare inskolningsrutiner. 

2. Öka kunskapen och intresset för IKT hos pedagogerna samt se till att Infomentor blir en etablerad informationskanal till 
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vårdnadshavarna. 

3. Utveckla arbetet med Likabehandlingsplanen så att den blir ett "levande dokument". 

4. Utveckla vår inre miljö så att den blir en stimulerande lärmiljö, främst när det gäller matematik och språk. 

5. Använda tekniklådorna mer frekvent för att ytterligare förbättra oss inom NO/teknik-området. 


