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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 

54.9% 51.9%  

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) 
   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn och 
vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 11.5 12.5  

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

13.05 14.59  

Kostnad per tillsynstimma 41.93 48.75  

    

    

Sammanfattning - förutsättningar 

Vi har inga fritidspedagoger i vår verksamhet. Andelen pedagogisk personal består av förskollärare. Personalen är erfaren och 

har arbetat länge med inkluderat fritidshem och har en tydlig fördelning på vem som har ansvaret för fritidsbarnen de olika 

dagarna. 

Antalet fritidsbarn har minskat något, liksom tillsynstimmarna. Däremot är barnen kvar högt upp i ålder. 
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Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har till stor del kunnat göra det vi tillsammans med fritidsbarnen har planerat. De fritidsbarnen som kommer senare får vara 

med i den övriga verksamheten för då är vi få pedagoger kvar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kunna få med även de äldre fritidsbarnen i aktiviteterna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
upplever 

fritidshemsvistelsen som 

meningsfull. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vi har haft 

planeringsmöten med 

eleverna och kunnat 

genomföra elevernas 

önskemål till stor del. 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska få utveckla sin förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Barnen på fritids är kreativa och har ett bra samarbete i gruppen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att planera aktiviteter tillsammans och koppla till målen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
visar intresse och deltar i 

våra aktiviteter 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna utvecklar intressen och förmågor oavsett könstillhörighet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Barnen leker i könsöverskridande grupper och får lika stort utrymme. Vi ser att  vårt arbete med gruppstärkande aktiviteter 

gjort resultat. Fritidsgruppens förhållningssätt har ändrats under läsåret. De respekterar varandra och i gruppen råder ett gott 

klimat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Jobba djupare utifrån diskrimineringsgrunderna för att fortsätta utvecklas till självständiga och trygga elever. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
utvecklar intressen 

förmågor oavsett kön, 

vågar stå för sin åsikt 

och visar god självkänsla. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Fritidgruppen är en trygg 

grupp och alla vågar föra 

fram och stå för sin åsikt. 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har drivit utvecklingen framåt tillsammans i arbetslaget och vi har även fått tips och idéer av andra kollegor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det är tidskrävande att lära sig nya saker. Det kunde vara bra att få hjälp i bland av någon som kan mer än oss. Det kanske finns 

smidigare och snabbare sätt att göra på. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som upplever att dom 

fått ökad kunskap och 

utvecklas IKT 

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 lärt av varandra 

och vi har också fått tips 

och ideér genom att 

träffa andra kollegor. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska stimulera elevernas intresse av olika media och förmågan att använda dessa 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Alla barnen har fått dokumentera sina arbeten både enskilt och i grupp. Det är enklare för barnen att dokumentera i appar. Vi 

har också jobbat med att vara "nätsmart"  och med "superundersökarna", ett material från skolverket. Vi har tagit upp och 

diskuterat vad som är okej och inte på nätet. Vi hade bra diskussioner. När vi  diskuterade såg vi att det var olika hur mycket 

barnen är ute på nätet hemma. Vi förstod också att barnen inte hade riktigt koll på vad som är ok och hur lätt det är att komma 

in på olämpliga sidor. Vi måste som pedagoger vara lyhörda för barnen är duktiga på att "klicka sig vidare". Den interaktiva 

tavlan använder vi mest för att titta på film, musik och söka bilder. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att dokumentera och använda oss av tekniken. Göra små egna filmer, försöka få igång vårt program på den interaktiva 

tavlan. Fortsätta våra diskussioner om hur vi är mot varandra på nätet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
använder sig av olika 

media 

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 tagit kort med 

ipaden och lagt in i pic 

kollage 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi tar upp och diskuterar elevhälsoplanen på Apt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att diskutera och hålla oss uppdaterde om planen i arbetslaget. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som är insatta i 

kommunens 

elevhälsoplan. 

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?) 

Vi tar alltid upp och 

diskuterar 
Elevhälsoplanen vid 

terminstart och på Apt 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Fritidshemmet ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra stöd. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

När vi startade gruppen på hösten jobbade vi mycket med gruppstärkande aktiviteter och det har varit bra för gruppen. Det 

finns flera faktorer som har påverkat gruppen positivt. Barnen är lugnare och inte så uppstressade när de kommer till fritids.  Vi 

tar kontakt med skolan vid behov och vi har nära samarbete med varandra. 

Vi har en trygg och sammansvetsad fritidsgrupp som är duktiga på att leka i olika grupper och konstellationer. De respekterar 

varandra. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
uppger att de får de stöd 

de behöver. 

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?) 

Vi har en trygg 

fritidsgrupp. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska utveckla sin mattematiska förmåga i vardagen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi ser att fritidsbarnen är intresserade och varje fredag har vi experiment. Eleverna får komma med teorier och sina egna 

hypoteser. De uforskar mycket i konstruktionsmaterial. Vi har också fått igång dem till att spela mer av de traditonella spelen 

tillsammans. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Få verkstaden att bli en del av vår vardag där materialen och rummet finns tillgängligt för fritids. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
visar intresse och deltar i 

matematiska 

resonemang. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Eleverna spelar mer spel 



Sörgårdens fritidshem, Kvalitetsanalys 15/16 9(14) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

tillsammans både på 

ipaden och vanliga 

sällskapsspel. I 

konstruktionsleken ser vi 

också en stor utveckling. 

De löser problem, får 

saker att bli rörliga. I 

verkstaden ser vi ockå en 
utveckling. Eleverna 

tänker till hur de ska lösa 

sina problem. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas språkutveckling ska stärkas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Det är ett gott klimat i fritidsgruppen som är trygg. Vi läser en kapitelbok i högläsningen och på torsdagar har vi en 

torsdagssaga då en av pedagogerna berättar en saga vilket har inspirerat eleverna till att skriva egna berättelser. Vi har dagliga 

och nära samtal med eleverna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skriva och göra egna berättelser genom appar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
använder ett nyanserat 

och vårdat språk. 

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?) 

Vi har en god ton i 

gruppen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas på vårt fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Fritidsbarnen är aktiva och engagerade de har alltid något på gång. Eleverna är inte så stressade när de kommer från skolan. Vi 

har strukturerat upp vår verksamhet så attde alltid vet var de ska samlas efter skolan. Vi har planerade aktiviteter de dagar 

eleverna kommer tidigt från skolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Jobba för att få igång en miljö där eleverna kan arbeta mer självständigt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
trivs. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Lika 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi upplever att eleverna 
trivs hos oss och att 

vårdnadshavarna är 

nöjda. 

Eleverna vågar vara sig 

själva och är trygga. 

Övriga kommentarer: 

  

 Andel 
vårdnadshavare som 

upplever att deras barn 

trivs. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vid uppmärksammar 

föräldrarna vid lämning 

och hämtning. Vi 

pedagoger har delat upp 

ansvaret och strukturerat 
upp vår verksamhet. 

Övriga kommentarer: 

Genom samtal med 

vårdnadshavarna 

upplever vi att eleverna 

trivs hos oss och att 

vårdnadshavarna är 

nöjda. Vi har också kvar 

eleverna långt upp i 
årskurserna. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga på vårt fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har en trygg fritidsgrupp och de har roligt tillsammans. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att jobba med gruppstärkande aktiviteter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
känner sig trygga. 

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: 

 Andel 100 % 100 % 100 % Är resultatet 

sämre/bättre än 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

vårdnadshavare som 

upplever att deras barn 

känner sig trygga. 

föregående år? 

Lika 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Föräldrarna säger ofta att 

barnen trivs hos oss. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med vår verksamhet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi skickar ut ett månadsblad för hela Sörgården där det finns en specifik punkt för fritids. Vi skickar också ut särskilt info när 

fritidsbarnen ska iväg på en aktivitet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kan bli ännu bättre på att visa upp vad fritids gör. Vi har nu också möjlighet att informera fritidsbarnen genom infomentor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda 
vårdnadshavare 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vi har daglig kontakt 

med föräldrarna och vi 

känner att föräldrarna är 
positiva. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavare ska känna sig respekterade. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har en god relation till föräldrarna och uppmärksammar dem när de kommer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att bygga goda relationer. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda 
vårdnadshavare 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Lika 

Analys (Vad är de 

troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Vi uppmärksammar 

föräldrarna när de 

kommer och ger oss tid 

till samtal en liten stund. 

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

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

målen konkretiseras i den pedagogisk verksamheten. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har ett gemensamt samråd med förskolan där vi har berättat vad vi ska arbeta med under året. Vi hade bra diskussioner. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kan bli ännu bättre på att göra föräldrarna delaktiga  och kunna påverka innehållet. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig delaktiga i beslut som rör deras vardag. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Eleverna har stor möjlighet att påverka aktiviteterna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Göra miljön mer attraktiv och få igång vår verkstad. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
känner sig delaktiga. 

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: 

Fritidsbarnen har 

möjlighet att påverka sin 

situation och accepterar 
gemensamma beslut. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i fritidshemmets verksamhet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kan bli ännu bättre på att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 
vårdnadshavare som är 

delaktiga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Vi skickar månadsbrev till 

vårdnadshavarna. 

Samma info finns i hallen 
och vi träffar 

vårdnadshavarna 

dagligen och utbyter 

information. 

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Vi har en god måluppfyllelse på vårt fritidshem. 

I förra årets utvecklingsplan lade vi stor vikt vid att få gruppen att fungera väl tillsammans. Det har vi lyckats bra med. Vi har 

haft många gruppstärkande aktiviteter som har gett gott resultat. 

Överlag är vi nöjda med våra resultat. Språkmålet är fortsatt 100% och när det gäller matematiken så går det åt rätt håll. Trivsel 

och trygghet är enligt vår uppfattning 100%, dock ligger trivseln något lägre 90% enligt vårdnadshavarna. 

Vårt mål inom IKT är det som "dippar" något, men vi är nöjda eftersom resultatet är betydligt bättre jämfört med förra året. 

Sammanfattande analys 

Vi har lagt stor vikt vid barngruppens välbefinnande under året. Många gruppstärkande övningar och diskussioner kring 

respekt och förhållningssätt har gett gott resultat. Vi upplever att klimatet är gott och att stressen hos eleverna har minskat. Här 

har vårt goda samarbete med skolan säkert spelat en stor roll. Eleverna känner sig trygga och trivs, vilket avspeglar sig i att de 

stannar kvar högt upp i åldrarna. 

Resultatet i matematik har förbättrats. Vi experimenterar varje fredag och arbetar mycket med konstruktionsmaterial, vilket har 

gjort eleverna intresserade. Vi har också kommit igång mer med att spela spel. 

Språkmålet är fortsatt 100%. Här har vi utgått från högläsning och berättande, vilket inspirerateleverna till att skriva egna 

berättelser, vilket vi kommer att spinna vidare på. 

När det gäller IKT finns fortfarande mer att önska, men vi har gjort stora framsteg. Vi har använt oss av material från Skolverket 

som föranlett många bra diskussioner om vad som förekommer på nätet och hur man ska förhålla sig till detta. Nu får vi 

fokusera mer på det tekniska framöver. 
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Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Prioriterande områden lå 16/17: 

1. Utveckla IKT via den interaktiva tavlan och genom att göra film. 

2. Förbättra miljön i vår verkstad så att rummet och materialet blir mer tillgängligt. 

3. Implementering av diskrimineringsgrunderna. 

4. Skriva egna berättelser via appar. 

5. Utveckla Infomentor för en ännu bättre dialog med vårdnadshavarna. 

  


