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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 

64% 79.9%  

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, 

    



Solhagens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 4(14) 

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) 
6.04 5.96  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4.12 5.20  

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

29.26 30.26  

Kostnad per tillsynstimma 64.12 60.94  

    

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 ungefär 16%. På en stor förskola som Solhagen märks inte minskningen 

på samma sätt som på en liten enhet. Dock är det bekymmersamt att andelen utbildade förskollärare minskar. Det är för 

närvarande mycket svårt att rekrytera. 
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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" 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vårdnadshavarna 
upplever att vi har 

väldigt stora barngrupper 

och kanske tänker att vi 

inte hinner med alla 

barn. 

Övriga kommentarer: 

Det är den lägsta 

svarsfrekvensen vi 

någonsin haft. 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 
trivs i förskolan" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är samma. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi jobbar mycket för 
trygghet och trivsel. Vi 

startar alltid på 

höstterminen med att 

jobba med aktiviteter för 

trivsel och trygghet. 

Övriga kommentarer: 

  

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i 

förskolan" 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lite sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Kan bero på att många 

vårdnadshavare upplever 

att vi har väldigt stora 

barngrupper. Vi startar 
alltid upp på 

höstterminen med att 

jobba med aktiviteter för 

trivsel och trygghet. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi försöker att vara 

tillgängliga för 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

vårdnadshavarna så 

mycket det går. Vi 

försöker alltid att möta 

upp i hallen när 

vårdnadshavarna och 

barn kommer. 

Övriga kommentarer: 

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 delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

Vi startade upp hösten med gruppstärkande aktiviteter på alla avdelningar för att stärka gruppen och lära känna varandra. Vi 

har pratat om våra trivselregler i verksamheten och förhållningssätt emot varandra. Vi pedagoger har tänkt på vårt sätt att vara 

och på vår roll som förebilder för barnen. Vi har arbetat med Babblarna och sagor i verksamheten. Därigenom har vi diskuterat 

likheter och olikheter med barnen, att man är bra på olika saker och duger som man är. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver jobba mer med likabehandlingsplanen och få in den mer i verksamheten med barnen. 

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, 

sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. 

3,2 4 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vet ej då vi inte haft 

detta mått tidigare. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Målet är delvis uppnått. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

Vi har arbetat med kompisböcker, och lyft och diskuterat känslor med barnen. Vi har bytt ut material och förändrat miljön efter 

barnens lekintressen. Vi har haft sagotema och förändrat miljön för att stimulera på bästa sätt. Sytt dräkter för dramalek 

tillverkat eget lekmaterial med barnen utifrån temat. T.ex. byggt koja, byggt traktor, ladugård, pulkabacke, babblarnas bil mm. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter på liknande sätt att fånga upp barnens intresse och stimulera dem på bästa sätt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

3,5 4 87,5 % 
Är resultatet 

sämre/bättre än 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

verksamheten utvecklar 

varje barns nyfikenhet 

och sin lust samt 

förmåga att leka och lära 

föregående år? 

Vet ej, då vi inte haft 

detta mått tidigare. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Målet är delvis uppnått. 

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

sig av, tolka och samtala om dessa. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

Vi har kommit igång och de flesta pedagogerna har börjat känna sig trygga med att använda lärplattorna. Barnen har också 

börjat använda lärplattorna, framförallt när det gäller användandet av appar. Vi känner oss begränsade inom området då vi 

önskar fler lärplattor och tekniska verktyg. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vad vi behöver utveckla är att få barnen mer delaktiga i sitt eget dokumenterade med lärplattan och att använda lärplattan mer 

för att söka kunskap och upptäcka tillsammans med barnen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
utvecklat intresse för 

bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga 

att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa. 

66 % 100 % 66 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Troligtvis bättre, vi har 

tidigare inte använt oss 

av dessa mått så därför 

har vi inget faktiskt 

resultat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Pedagogerna har blivit 

mer upplysta och 

informerade om IKT-
användande i förskolan 

och vågar arbeta mer 

med dessa verktyg. Vi 

har även fått en lärplatta 

till på varje avdelning. 

Övriga kommentarer: 

Andelen barn som tar 

initiativ till att använda 

IKT är högre än de som 

använder det för att 
dokumentera sitt 

lärande. Nästa termin 

behöver vi dela upp 

kriterierna för måttet i 

två delar. Vi behöver 

även lägga mer fokus i 

vårt arbete kring kriteriet 

där vi ska få barnen mer 

delaktiga i sitt 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

dokumenterande om sitt 

lärande genom att 

använda IKT. 

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: 

Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

Vi har gått igenom barngrupperna på hösten med specialpedagogerna och fått handledning. Dock kunde vi önska tätare 

kontakt för ännu bättre handledning. Vi har fått ökad personalstyrka med en 80% tjänst. Personalen har haft kontakt med BUP 

och logopeder. Barnen ska oavsett stödbehov få uppleva tillfredställelsen att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en 

tillgång i gruppen. 

Vi har använt oss av bildstöd och tecken som stöd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna planerar aktiviteterna och verksamheten efter barnens eget behov och förmåga. 

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. 
3,3 4 82,5 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vet ej, då vi inte haft 

detta mått tidigare. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Målet är delvis uppnått. 

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 

82,5 % 100 % 82,5 % 

 

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 god måluppfyllelse 

Analys: 

Vi har varit bra på att synliggöra och uppmärksamma matematiken i vardagen. Många barn visar intresse och nyfikenhet för 

olika matematiska aktiviteter. 

Vi har haft en utvecklingsgrupp som har fokuserat på matematiken vilket har synts i verksamheten med olika aktiviteter och 

material. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

 Andelen barn som 
visar förståelse för rum, 

form, läge och riktning 

och grundläggande 

egenskaper hos 

mängder, antal, ordning 

och talbegrepp samt för 

mätning, tid och 

förändring. 

91% 100% 91 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi har tidigare inte 

använt oss av dessa mått 

så därför har vi inget 

faktiskt resultat. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Årets resultat är mycket 

bra liksom förra läsårets. 

Pedagogernas 

medvetenhet om 

matematikens betydelse 
har gett fortsatta bra 

resultat. 

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: 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har under året haft sagotema i hela huset med olika inriktningar mot olika sagor. Babblarna, kompisböcker, Mamma Mu, 

Bockarna Bruse, Knacka på mm. Alla aktivieter har på olika sätt stimulerat barnens språkutvckling vilket vi också kan se i 

resultatet. Flertalet barn har utvecklat sitt språk. Vi har alltid tillgång till böcker, även på andra språk. Vi erbjuder 

modersmålsundervisning i den mån det finns tillgång. Vi använder oss av bildstöd och tecken i verksamheten för att tydliggöra 

för alla barn. 

Vi har haft studiecirkel i materialet TRAS. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Språket är en stor och viktig del i verksamheten. Vi fortsätter arbetet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
använder ett nyanserat 
talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin 

förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, 

argumentera och 

kommunicera med andra, 

92% 100% 92 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Vi har tidigare inte 

använt oss av dessa mått 

så därför har vi inget 

faktiskt resultat. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Under läsåret har 

Storängen haft sagotema 

och Lillängen har arbetat 

mycket med materialet 

Babblarna. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Att varje barn på förskolan ska får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har försökt att utforma verksamheten så att vi kan möta och se alla barn. Genom att arbeta i mindre grupper kan barnen 

lättare få sina behov tillgodosedda och uppleva sitt eget värde. Vi har gett barnen en god dagsrytm för att tillgodose deras 

behov. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att utforma verksamheten på bästa sätt så att det gynnar barnens utveckling. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att varje 

barn får sina behov 

respekterade och 

tillgodosedda och får 

uppleva sitteget värde, 

3,8 4 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vet ej, då vi inte haft 

detta mått tidigare. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Vi har god 

måluppfyllelse. 

Verksamhetens resultatmål: 
Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

Vi planerar verksamheten utifrån barnen. Vi ser och möter varje barn varje dag. Vi har tydliga rutiner under dagen som ger 

trygghet hos barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att möta barnen och skapa trygghet. Vi har gruppstärkande aktiviteter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

förskolan ger omsorg om 

det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, 

utveckling. 

3,5 4 87,5 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vet ej, då vi inte haft 

detta mått tidigare. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Målet är delvis uppnått. 
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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: 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har erbjudit minst ett samtal till vårdnadshavarna under året. Vi har varit tillgängliga via telefon och mail för att ta emot 

information. Under hösten hade vi föräldramöte. Vi har daglig kontakt med vårdnadshavarna vid hämtning och lämning och 

bemöter alla på ett proffessionellt sätt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortätter på samma sätt. 

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: 

Vi har god måluppfyllelse 

Analys: 

Vi tänker på att vi bemöter vårdnadshavarna på ett positivt och proffsigt sätt. Pedagogerna diskuterar situationer och har ett 

gemensamt förhållningssätt emot vårdnadshavarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att ha ett gott bemötande. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 
vårdnadshavare som 

uppger att man blir 

bemött på ett positivt 

och professionellt sätt. 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svårt att svara på då vi 

får positiva 

kommentarer. 

Övriga kommentarer: 

Det är den lägsta 

svarsfrekvensen vi 

någonsin haft. 

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 delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppnått. 
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Analys: 

Vi har försökt planera verksamheten så att barnen blir delaktiga och kan påverka sin situation. Genom att arbeta i mindre 

grupper blir barnen mer säkra i sig själva och vågar stå för sin egen åsikt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att planera verksamheten så att det gynnar barnen och deras 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. 
3,2 4 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Vet ej, då vi inte haft 

detta mått tidigare. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Målet är delvis uppnått. 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har god måluppfyllelse 

Analys: 

Vi har ett positivt och proffsigt bemötande. I de dagliga mötena finns vi till hands och lyssnar, vi tar emot och ger information. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vidhåller vårt bemötande som inger förtroende hos vårdnadshavarna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 
vårdnadshavare som 

uppger att dom känner 

förtroende för 

personalen. 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Något sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svårt att svara på då vi 

får positiva 

kommentarer. 

Övriga kommentarer: 

Det är den lägsta 

svarsfrekvensen vi 
någonsin haft. 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavarna skall vara väl förtrogna med förskolans verksamhet och uppdrag. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har god måluppfyllelse 

Analys: 
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Föräldrarna är förtrogna med vår verksamhet. Vi är tydliga med informationen, har bl.a. genomfört samråd och föräldramöte 

under året. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kan se en liten försämring i resultatet sedan förra året. Detta skulle kunna bero på det nya informationsverktyget Infomentor 

vilket alla inte känner sig förtrogna med ännu. Detta är något vi får jobba med under nästa läsår. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 
vårdnadshavare som 

uppger att de är väl 

förtrogna med vår 

verksamhet. 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lite sämre. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi vet ej. Vi lägger i 

nuläget ut all information 

på InfoMentor, vilket är 

ganska nytt för 

vårdnadshavarna. 

Kanske kan det vara så 

att de inte känner sig 
förtrogna med den 

informationsplattformen. 

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Solhagen har fortfarande goda resultat och hög måluppfyllelse. Dock har vårdnadshavarnas syn på förskolan försämrats något 

när man ser resultatet från kommunens enkät. Denna har emellertid låg svarsfrekvens (40%), troligen beroende på att 

Skolinspektionen genomfört en omfattande enkätundersökning strax innan. Där var svarsfrekvensen 79% och Solhagen fick i 

denna kommunens högsta betyg avseende Utveckling och lärande samt Barns inflytande. Vi kan naturligtvis ändå inte vara 

nöjda när vi backar, om än i liten skala, när det gäller vårdnadshavarnas upplevelse av trygghet, trivsel och förtroende. 

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". 

Mycket glädjande är att de upplever att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda till 95%. 

Många 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 

Solhagen har under året haft en del personalförändringar. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till det lägre betyget 

från vårdnadshavarna. Svårigheten att rekrytera behörig personal innebär att kunskap och erfarenheter inte alltid är tillräcklig 

hos samtliga anställda. Det blir också svårare att få till en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt när det blir många 

peronalbyten. Varje ny gruppkonstellation kräver tid för diskussioner och samtal och den tiden är inte lätt att hitta. 

Vårdnadshavarna påpekar också i olika sammanhang att de upplever barngrupperna som stora, vilket säkert också visar sig i 

enkätsvar. Av statistiken kan vi dock se att trots en något högre inskrivningsgrad har det faktiska antalet barn/personal minskat 

något. Vi har också gott om utrymme och en organisationsmodell där varje avdelning ofta delas i mindre grupper och de olika 

rummen utnyttjas väl. Något som också kan ha påverkta resultatet är att vårdnadshavarna upplever Solhagens förskola sliten 

såväl inne som ute. 

Personalen lägger stor vikt vid att få trygga och samspelta grupper. I början av läsåret har det högsta prioritet att diskutera 

trivselregler och hur man ska vara mot varandra samt planera leken så att samarbete får stort fokus. Detta visar sig ha god 

effekt och underlättar arbetet resten av året. 

Vi har fortsatt arbetet kring språket och slutfört våra TRAS-träffar. Här har vi inte exakt samma mål som förra året varför 

jämförelsen inte blir hel korrekt, men det är tydligt att ett medvetet språkstödjande arbetssätt har gett resultat. Fortfarande finns 
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en hel del att önska kring modersmålsstödet, men genom projektet "Likvärdig förskola" tror vi oss ha kommit en bit på väg. 

Mycket har hänt när det gäller IKT, men det återstår också en hel del innan vi kan känna oss nöjda. Införandet av Infomentor, 

workshops och utvecklingsgrupp inom området har gett en skjuts i rätt riktning. När det gäller arbetet i barngruppen finns det 

dock mer att önska och det får bli ett av våra utvecklingsområden. 

Resultatet när det handlar om att tillgodose alla barns behov är gott. Vi har många barn med behov av särskilt stöd och det kan 

ibland kännas svårt att räcka till. Det stöd som ges i form av handledning m.m. av specialpedagogerna tas emot med stor 

tacksamhet. Genom olika hjälpmedel och bra rutiner är det möjligt att ändå känna tillfredsställelse. Återstår fortfarande att se 

till att Likabehandlingsplanen blir ett levande dokument som även är implementerat hos barnen. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Prioriterade områden lå 16/17: 

1. Arbetslagsdiskussioner för samsyn och gemensamt förhållningssätt. Detta skall läggas stor vikt vid när terminen startar och 

vid ev. personalbyten under året. Det är också viktigt att informera timvikarier om hur och varför vi gör det vi gör. 

2. Se till att Infomentor blir en etablerad informationskanal till vårdnadshavarna. 

3. Arbeta mer med lärplattan i barngruppen. Fokus på det egna lärandet samt kunskapssökande. 

4.Utveckla arbetet med Likabehandlingsplanen så att den blir känd och förstådd även av barnen. 

5. Utbildning för all personal i "Tecken som stöd" som ett led i det språkutvecklande arbetssättet. 


