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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 

54.9% 51.9%  

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) 
3.90 8.20  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

5.02 5.43  

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

28.07 28.32  

Kostnad per tillsynstimma    

    

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 tror varken att årets eller fjolåret siffror stämmer när det gäller antalet barn per personal. 

Antalet faktisk närvaro kan omöjligt vara högre än antalet inskrivna och förra årets höga siffra tror jag innefattar fritidsbarnen. 

Förutsättningarna för Sörgårdens förskola har avsevärt förbättrats genom nya lokaler. Vi har erfaren och stabil personal och 

även om andelen förskollärare inte är jättehög så kompenseras det med kunniga och erfarna barnskötare. 
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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" 

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi vet inte! Vi måste bli 
bättre på att förmedla 

vårt uppdrag tydligare. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Vi saknar 

modersmålsstöd. Vi har 

fått bra hjälp av 

specialpedagoger vid 

behov. 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 
trivs i förskolan" 

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?) 

Vi har en tydlig struktur 
och god stämning vilket 

gör att barnen känner sig 

trygga. 

Övriga kommentarer: 

 Andel 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? 

Bättre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har en bättre miljö och 

en tryggare barngrupp. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 

föräldrar och personal är 

bra 
85,7 % 100 % 85,7 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrad

e resulta 

Vi ska undvika 

missförstånd med 

obekväma samtal när 

barnen hämtas, det är 

bättre att ta ett extra 

möte eller telefonsamtal. 
Vi ska vara tydligare när 

vi har föräldramöte. 

Övriga kommentarer: 

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

bakgrund oavsett kön,estnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuelläggning eller 

funktionsnedsättning. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse; 

God 

Analys: 

Vi har haft många dilemman som har gett flera bra diskussioner i verksamheten vilket har gjort att barnen har reflekterat 

själva och kommit till positiv insikt. Barnen visar mer respekt för varandra. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Barngruppen förändras ständigt och därför är det viktigt att alltid lägga fokus på målet. Vi jobbar alltid för att alla ska 

känna sig välkomna i vår verksamhet.  

  

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, etnisk 

tillhörighet, religion eller 

annan  trosuppfattning,se

xuell läggning eller 

funktionsnedsättningar. 

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 haft en mindre 

barngrupp i år. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har erbjudit barnen ett varierat och utmanande innehåll. Barnen är nyfikna och visar intresse för lek och lärande. Vi borde 

använda lärplattan mer producerande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kan bli bättre på att dela in barnen i smågrupper och i åldersgrupper. 
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Vi vill göra miljön ännu mer utmanande för barnen. 

Vi ska utveckla användandet av lärplattan till att bli mer producerande tillsammans med barnen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att 

verksamheten utvecklar 

varje barns nyfikenhet 
och lust samt förmåga 

att leka och lära. 

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?) 

Nya lokaler och en 

mindre barngrupp. Vi har 
haft ett mer varierat 

innehåll i verksamheten 

och fått med ett bredare 

ämnesområde. 

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: 

God 

Analys: 

Varje fredag har vi experiment. Barnen har blivit duktiga på att ställa hypoteser och vi reflekterar tillsammans händelseförlopp 

och resultat. Barnen har fått fördjupad kunskap i naturvetenskap genom att vi jobbar för att få Grön Flagg. Barnen gillar att 

utforska skogen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att jobba med Grön Flagg och utveckla experimentfredagen genom att barnen själva blir mer delaktiga. Vi fortsätter 

med skogsutflykterna för att fördjupa kunskapen och förståelsen för naturens värde och vårt eget välbefinnande. 

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. 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?) 

Vi har börjat fördjupa oss 

i dessa mål regelbundet. 

Barnen visar stort 

intresse. 

Övriga kommentarer: 

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

tolka och samtal om dessa. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 
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God 

Analys: 

Barnen visar stort intresse för IT. Barnen har blivit delaktiga i dokumentationen både i grupp och enskilt. Vi ser i barngruppen 

att lärplattan har lyfts en nivå högre till ett större intresse för producerande och viljan att utforska och lära. Vi ser också att 

lärplattan har stor betydelse för barnen med annat modersmål. Vårt utbud har blivit mer stimulerande och lärorikt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska bli duktigare på producerande appar och dokumentera. 

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. 

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?) 

Genom lärplattan har vi 
breddat vårt 

användningsområde. Vi 

har börjat dokumentera 

barnens lärande 

tillsammans med barnen. 

Vi har fler appar som 

stimulerar intresset för 

symboler och skrift. Vi 

fångar barnens intresse 
när vi dagligen använder 

dokumentläsaren vid 

läsning av böcker. 

  

Övriga kommentarer: 

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

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har utvecklats genom kollegialt lärande. Vi har en ikt-grupp där vi lyfter och diskuterar kring IT. Vi har börjat med en ny 

plattform InfoMentor och fått utbildning i verktyget. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att arbeta kontinuerligt med IKT. Vara öppen för ny teknik och söka kunskap. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att de får 

ökade kunskaper om IKT 

med hjälp av kontinuerlig 
kompetensutveckling och 

förutsättningar. 

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?) 

Vi är mer förtrogna med 
IKT och har med det 

dagligen i vår 

verksamhet. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

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: 

God 

Analys: 

  

Vi har fått bra hjälp och handledning av specialpedagoger vid behov. 

Vi ser framsteg i utvecklingen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta  mer kontiunerligt med åtgärderna. 

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. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har andra mätrutiner. 

Utfallet var för högt förra 

året. 

Övriga kommentarer: 

 Vi har rutiner för att 
upptäcka och anmäla 

barn i behov av särskilt 
stöd 

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: 
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. (Lpfö 2.2) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har genomfört våra aktiviteter.Barnen visar intresse och förståelse för matematik och teknik. Vi ser en utveckling i bygg och 

konstruktion. Barnen kommer ofta och vill spela spel eller pussla. Barnen kan också spela tillsammans utan hjälp av oss 

pedagoger. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Göra miljön mer inspirerande för teknik och matematik. En matematikhörna. 

Använda oss mer av No-lådorna. 

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. 

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 fått bättre lokaler 

med en lugnare miljö och 
barngruppen är mindre. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska se till att alla barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God, men något sämre än förra året. 

Analys: 

Barnen har blivit mer nyfikna för de andra barnens språk och vi har uppmuntrat att säga vissa ord på andra språk. Vi har 

lyssnat på sånger, sagor på andra språk än svenska. 

Barnen samtalar och återberättar. Barnen vill gärna att vi läser böcker och när vi har berättarstund är barnen lätta att fånga. 

Vi har fler barn med annat modersmål än svenska, därav det något sämre resultatet. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi utvecklar barnens intresse vidare genom samtal, fler sånger och ord på andra språk. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och 
begrepp samt förmåga 

att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, 

argumentera och 

kommunicera med andra. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har fler barn med 
annat modersmål. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska utveckla barnens intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 
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Analys: 

Barnen är nyfikna och visar intresse för skriftspråket. Flera kan skriva sitt egna namn och har förståelse för sambandet mellan 

tal och skrift. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att inspirera barnen till utveckling i skriftspråk. Genom barnens namnbild och sätta namn på saker i lokalen. Vi 

uppmärksammar barnen på symboler i vår omgivning genom samtal och bilder. Vi jobbar med praxi alfabetet och andra 

baokstavslekar.Barnen får egna skrivböcker. Barnen namnar sin teckning efter sin förmåga. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
visar Intresse för 

symboler och skriftspråk. 

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?) 

Vi har jobbat med ett 
språkutvecklande 

arbetsätt genom 

praxisalfabetet,symboler,

namnbilder, högläsning 

varje dag. 

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: 

God. 

Analys: 

Vilan efter lunch är omtyckt och barnen tycker om att slappna av en stund. Vi ser att barngruppen har blivit lugnare. 

Dagsrutinerna är tydligare, vilket gör att barnen vet vad som ska hända under dagen. 

Vi delar in barnen i smågrupper för att stärka samspelet mellan dem, vilket har lett till att gruppen blivit mer sammansvetsad 

och att alla kan leka med varandra. 

Vi byter ut material i miljöerna efter barnens intresse och för att inspirera till lek. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Utmana och inspirera miljöerna efter barnens intressen och läroplansmålen. 

  

  

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? 

Samma. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska vara trygga på Sörgården 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Samma 

Analys: 

Vi har jobbat för att barnen ska känna en god gemenskap i gruppen. Vi ser och upplever att barnen är trygga hos oss i vår miljö. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att jobba för att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. För att få goda förutsättningar för en lärande miljö. 

Genom gruppstärkande aktiviteter, fasta rutiner, pedagogerna har god samsyn. Vi gör upp trivselregler tillsammans med 

barnen. 

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? 

Samma 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi har en god stämning i 

vår verksamhet och ett 

positivt förhållningssätt. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi upplever att vi har en god relation och dialog med vårdnadshavarna. 

Analys: 

Tidig morgon och sen eftermiddag är vi själva. Då kan det vara svårt med en bra dialog med varje förälder. Det är ibland svårt 

att prata om barnet när barnen är närvarande. 

Många vårdnadshavare vinkar bara igenom fönstret då är det svårare att ha en dialog. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska tydliggöra våra rutiner på föräldramötet och lämna ut skriftlig information. 

Barn som vi bekymrar oss om ska vi ha en tätare dialog med vårdnadshavarna kring, antingen genom extra samtal eller 

telefonkontakt. 

Verksamhetens resultatmål: 
All personal i verksamheten ska visa respekt för vårdnadshavare och ansvarar för att det utvecklas en god relation 

mellan förskolan och barnens familjer. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har ett sämre resultat i år. 

Analys: 
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Vi upplever själva att vi har ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. Vi vet att det är svårt att locka in dem till 

avdelningen vid lämning och hämtning.Vi har nya lokaler och hallen är avskild och ljudisolerat så vi hör inte när de kommer så 

det är lätt att missa. Vi tror att det kan en vara en orsak. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Uppmuntra vårdnadshavarna att komma in på avdelningen. På föräldramötet ska vi vara tydligare och förklara vårt arbetsätt 

och rutinerna. Vi har vid ett par tillfällen haft svårt att kunna prata om saker som hänt i på förskolan för att barnen är 

närvarande. Vi ska i fortsättningen ringa till vårdnadshavarna vid dessa tillfällen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar 
som upplever att de får 

ett gott bemötande. 

85,7 % 100 % 85,7 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi får tänka till på vårt 
bemötande och försöka 

undvika att vi tar viktiga 

saker i en stressad 

situation. Då är det lätt 

att det blir missförstånd. 

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: 

Vi har ett bättre resultat än förra året. 

Analys: 

Vi är en sammansvetsad personalgrupp där vi har många diskussioner och reflektionssamtal. Vi har samma barnsyn och 

förhållningssätt vilket skapar en trygg och varm atmosfär. Vi upplever att vi lyssnar på barnen och tar till vara på deras 

intressen. Barnen är delaktiga i verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att forsätta jobba i samma anda. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 

som upplever att varje 
barn utvecklat sin 

förmåga att uttrycka sina 

tankar, åsikter och 

därmed få möjlighet att 

påverka sin situation. 

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?) 

Vi är en sammansvetsad  

personalgrupp där vi har 

många diskussioner och 

reflektionssamtal. Vi har 

samma barnsyn och 

förhållningssätt vilket 

skapar en trygg varm 

atmosfär. Vi upplever att 



Sörgårdens förskola, Kvalitetsanalys 15/16 14(15) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

vi lyssnar på barnen och 

tar till vara på deras 

intressen. Barnen är 

delaktiga i 

verksamheten. 

Övriga kommentarer: 

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

målen konkretiseras i den pedagogisk verksamheten. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Mindre bra 

Analys: 

När vi ser resultatet i enkäten så har vi vårdnadshavare som inte känner sig delaktiga. Vi upplever att en del av dem inte alltid 

läser månadsbrevet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har tyckt att det varit svårt att fånga in vårdnadshavarnas intresse och vi måste tydliggöra vårt uppdrag på vårt föräldramöte 

och bjuda in dem till diskussion. Samrådets uppgift måste vi också gå igenom. Vi ska i fortsättningen lägga ut månadsbrevet på 

infomentor och maila hem till båda vårdnadshavarna. Den finns också upphängd i hallen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar 
som känner sig delaktiga 

i verksamheten. 

57 % 100 % 57 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Ny enkätfråga! 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi behöver bli tydligare 

på att visa vår 
verksamhet. 

Övriga kommentarer: 

Vi tycker att det är svårt 

att fånga en del 

vårdnadshavare. Vi 

känner själva att vi är 

aktiva på att 

dokumentera och visa 

upp vår verksamhet. 

Frågan i enkäten hade 
varit mer intressant om 

den formulerats 

annorlunda. tex om 

möjligheten finns att vara 

delaktig. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Sörgårdens förskola har ett bättre resultat inom 10 områden och ett försämrat resultat inom 5. 

De områden som har förbättrats är bl.a trivsel och trygghet, värdegrundsarbete, naturvetenskap, intresse för bilder och texter 

samt personalens IKT-kunskap. 

Det försämrade handlar om vårdnadshavarnas upplevelse av dialogen med personalen samt bemötandet. Känslan av 

delaktighet får ett mycket lågt betyg, men då frågan är ny har vi inget att jämföra med. Svarsfrekvensen hos vårdnadshavarna 
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var dessutom så låg som 36,8%. 

I skolinspektionens enkät, som genomfördes strax innan, var svarsfrekvensen mer än dubblet så hög och där fick normer och 

värden kommunens lägsta betyg, medans barns inflytande låg högst. 

Vi kan vara nöjda med att den pedagogiska verksamheten har utvecklats och  att vi förbättrar oss i så många avseenden. 

Däremot kan vi givetvis inte vara helt nöjda så länge inte vårdnadshavarna är det. 

Sammanfattande analys 

Nya lokaler och mindre barngrupp är troligen de främsta orsakerna till den högre måluppfyllelsen. Pedagogerna har kunnat ha 

fokus på det pedagogiska arbetet och det ger självfallet resultat. 

Trygghet och trivsel har ökat och det har säkerligen också en förklaring i de nya lokalerna och den mindre barngruppen. 

De beskriver själva att de har fördjupat sig inom NO-området och målet att få Grön Flagg har förstås gjort sitt till att det har 

arbetats mycket med detta. 

Sörgårdens förskola är den förskola som kommit längst när det gäller arbetet med IKT, både avseende barn och personal. 

Intresset från pedagogerna avspeglar sig i arbetet och "smittar" till barnen. De anger att lärplattan har varit ett viktigt verktyg 

och att de har varit noggranna med att hitta appar som stimulerar lärandet inom olika områden. För personalens del handlar 

det mycket om kolllegialt lärande, vilket man är duktiga på. 

När det gäller språkutveckling så har måluppfyllelsen minskat avseende tal, men ökat i symbol och skriftspråk. Förklaringen till 

detta kan vara att vi har haft många barn med annat modersmål och att vi därför lagt större vikt vid t.ex. praxis och bilder. 

Vårdnadshavarnas syn på verksamheten är svår att ta på alltför stort allvar, då svarsfrekvensen är mycket låg. Vi vet att vi har 

haft någon missnöjd förälder, men efter samtal stod det klart att det rörde sig om ett missförstånd och problemet kunde lösas på 

ett enkelt sätt. Vi försöker ha en bra dialog och ett gott bemötande, men ska tänka på att ta de lite "svårare" samtalen vid andra 

tillfällen än vid hämtning och lämning. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Prioriterade områden lå 16/17: 

1. Tydliggöra rutiner och arbetssätt såväl muntligt som skriftligt för vårdnadshavarna samt bjuda in till besök på förskolan. 

2. Utveckla vår lärmiljö så att den blir mer utmanande i olika avseenden. 

3. Dela in barnen i mindre grupper utifrån ålder och mognad. 

4. Utveckla arbetet med Grön Flagg utifrån de kriterier som finns i stiftelsen "Håll sverige rent". 

5.  Utveckla arbetet med IKT främst genom att söka kunskap och vara öppen för ny teknik, men också i utvecklandet av 

Infomentor och i dokumentation med barnen. 


