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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 51 43  

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 
11.6 10,35  

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

12.75 14  

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

89.3 79.3  

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

100 85.7  

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 3,0  

Skolsköterskor 0,5  

Skolläkare   

Skolkuratorer 0,8  

Skolpsykologer   

Talpedagoger 2,0  

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 74726   

Förskoleklass  44176  

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 24,49 31  

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

17,10 17.88  

Kostnad per tillsynstimma 23,93 24.94  

    

    

Vi har 109 barn inskrivna på Fritidshemmet på Tranängskolan. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar F-1 och åk 2-4. det 

är något fler barn på F-1 fritids än på åk 2-4. 

  



Tranängskolans fritidshem, Kvalitetsanalys 15/16 5(7) 

Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Förändrat arbetssätt på fritids 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
upplever en lugn och 

trygg lärandemiljö 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Inga mätningar är 

genomförda. En enkät 

behöver utarbetas till 

nästa läsår. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som ett fungerande verktyg i undervisningen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Pedagogerna hanterar datorer och Ipads till de moment arbetet kräver. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger 
som har förtrogenhet 

med den tekniska 

utrustningen 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Samma 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Alla pedagoger kan 

hantera datorer och ipads 

till de arbtsuppgifter de 

utför. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Fritidshemmets verksamhet tillgodoser alla elevers behov 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 
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Ej mätbart 

Analys: 

Vi har många elever i vår verksamhet och vi har många elever med olika behov. Då pedagogerna på förskoleklass och åk 1 

arbetar på fritidshemmet så är det bara kända pedagoger på fritidshemmet, vilket gör att man har en stor bredd och kunskap 

om eleverna. 

De pedagoger som planerar verksamheten på fritids vet också vad för behov eleverna har. Det innebär att aktiviteterna 

anpassas utifrån olika pedagogiska perspektiv men också att det skall passa vår elevgrupp. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i vår fritidsverksamhet ska trivas 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi upplever utifrån utvecklingssamtalen att eleverna trivs på fritids. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till nästa läsår utarbetas en enkät som även gäller fritids. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
trivs i 

fritidsverksamheten 

0 % 0 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i vår fritidsverksamhet ska känna sig trygga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Utifrån utvecklingssamtalen och likabehandlingsplanens enkät upplever vi att de flesta eleverna känner sig trygga men inte 

alla. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

En enkät för fritids tas fram. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
känner sig trygga i 

fritidsverksamheten 
0 % 0 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Frågan mättes inte 

föregående år. 

  

Vad är de troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Tranängskolans Fritidshem Sjöängen har ca 60 inskrivna barn och Storfritids ca 50 barn. 

Verksamheten har under året varit indelade i aktivitetsrum. Varje eftermiddag samlas eleverna i två olika grupper för upprop 

och där de också får välja vilket aktivitetsrum som de vill vara i. Pedagogerna följer sedan med in i aktivitetsrummet. Just 

tryggheten att det finns en vuxen med ser vi som en viktig del i vår verksamhet. 

Planeringen för aktiviteten planeras av förskollärare och man har samma aktiviteter i rummen under en två veckors period. 

Dels för att barnen skall ha en möjlighet att vara i samtliga aktivitetsrum men också att det blir en trygghet att man har samma 

aktiviteter under en längre tid. Samma rutiner varje dag och aktiviteter som är pedagogiskt planerade för eleverna. 

Förskoleklassens verksamhet har ju genomgått en stor förändring till detta läsåret. Detta har blivit en stor och positiv effekt när 

det gäller elevernas kunskapsutveckling. 

Sammanfattande analys 

Vi har under läsåret utvecklat samarbetet och samverkan mellan pedagogerna i Förskoleklass/fritidshem vilket har varit en 

kvalitetshöjning för våra elever och våra pedagoger. Eleverna lär känna samtliga undervisande pedagoger i 

förskoleklass/fritidshem och pedagogerna jobbar med en del av en kunskapsutveckling med alla eleverna i mindre grupper. Det 

innebär att man blir duktig och utvecklar sin pedagogiska del som pedagog och att alla eleverna får en likvärdig utbildning. 

Pedagogen spar också på planeringstid då man fördjupar sin inom ett område lite mer. 

Planeringen för fritidshemmet utgår från att stimulera barnens olika sinnen i de olika rummen genom leken, men också vila är 

en viktig del efter en lång dags skolgång. 

När det gäller fritidshemmet så har vi haft en mycket hög beläggning med över hundra inskrivna barn med väldigt många 

tillsynstimmar. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Samtliga pedagoger på fritidshemmet skall ingå i samma årshjul när det gäller konferens som övriga pedagoger på 

Tranängskolan. Att känna delaktighet med övrig personal är viktigt och att man också kan lyfta fritidshemmets viktiga roll för 

kollegorna. Tidigare har de haft egen konferens, men vi ser ett stort värde att ha ett gemensamt konferensschema för alla 

pedagoger. 

Den pedagogiska planeringen för aktivitetsrummen planeras av förskollärare och en konferenskväll i månaden kommer att 

användas till fritidshemmets utveckling i samverkan med fritids för de äldre eleverna. 

Central utbildning kommer att genomföras. 


