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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 

   

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 288476 270638  

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    

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    
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Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska erbjuda lokaler som är  tillgängliga för alla oavsett funktionshinder. Personalgruppen ska ha bred 

kompetens och genuint intresse för elever med särskilda behov. Verksamheten ska erbjuda individanpassad 

undervisning samt ha god kommunikation med vårdnadshavare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska utveckla sin förmåga att förstå undervisningen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

Arbetslaget har fått ny energi att bemöta eleverna i undervisningen. De pedagogiska diskussionerna har ökat och vi har bättre 

underlag för enförståelig undervisning då vi fått samma information. Vi överför också undervisningsmetoden i de 

gemensamma aktiviteterna, inte bara i "en till en" undervisningen. 

Tyvärr har två ur personalgruppen varit långtidssjukskrivna och vi har tagit in vikarier som inte fått denna utbildning. Det har 

minskat några elevers chans till snabbare utveckling genom IBT. 

Två personer ur personalgruppen slutar i juni. Nästa läsår kommer ny personal utan kunskap om IBT. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att få handledning av psykolog Lisa Andersson under en kompetensdag i augusti för att ge de nya i 

personalgruppen en god start  och hela laget goda förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete runt elevernas utveckling. Vi 

ska även önska fortsatt handledning av Lisa för att utveckla vår kunskap i arbetet att " lära eleverna lära". 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska utveckla sin förmåga att generalisera inlärda beteenden till andra situationer, tidpunkter och platser. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

Träningselever har ofta svårt att generalisera. Därför är det viktigt för personalen att alltid tänka på att de moment som 

tränats in vid "bordet" ska överföras till annan plats och med annan personal.  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att hjälpa eleverna med generalisering på samma sätt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
utvecklat sin förmåga att 

generalisera ett beteende 

från enskilt arbete till en 

gemensam aktivitet. 

5 6 83,33 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Det är första året vi 
mäter detta. 

  

Analys (Vad är de 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Kommunikation: Eleverna ska utveckla sin kommunikativa förmåga. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

4 av 6 elever nådde målet 

Analys: 

En av eleverna har börjat förstå bilder, men har inte kunnat överföra det till iPaden ännu. En elev har inte fått möjlighet att 

använda bilder i iPaden p.g.a att hon haft vikarie utan denna kunskap och övrig personal inte prioriterat detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
utvecklat sin 

kommunikativa förmåga 

4 % 6 % 66,67 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Det är första året vi 

mäter detta. 

Analys (Vad är de 

troliga 
förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Personalen är på gång 

att använda widgit-go 

i iPaden mer och mer. 

Vi behöver jobba mer 

aktivt med detta. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Motorik: Eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

Eleverna har börjat ha rörelse i det nya motorik-rummet, men följt det gamla rörelse-programmet. Därmed har de snabbt 

accepterat att vara där inne. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Eleverna behöver träna olika saker, så enskilda program ska upprättas. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
utökat sin kroppsliga 

träning    

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Det är första gången vi 

mäter detta. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Mycket tid har gått åt 

till att ställa iordning 
de nya lokalerna och 

hjälpa eleverna att 

komma till rätta. Nya 

individanpassade 

rörelseprogram har 

inte utvecklats fullt ut 

ännu. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Estetisk verksamhet: Eleverna ska utveckla sin estetiska förmåga. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Verksamhetens resultatmål: 
Verklighetsuppfattning: Eleverna ska utveckla sin förmåga att förstå "orsak verkan". 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

En av eleverna har börjat förstå bilder, men har inte kunnat överföra det till iPaden ännu. En elev har inte fått möjlighet att 

använda bilder i iPaden p.g.a att hon haft vikarie utan denna kunskap och övrig personal inte prioriterat detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Specialpedagogen ska se till att alla elever får passande upplägg i sin iPad! 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
kan göra ett val med 

hjälp av sitt 

kommunikationshjälpmed

el i iPaden. 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Det är första gången vi 

mäter detta. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Personalen är på gång att 

använda iPaden som 

kommunikationshjälpmed

el med eleverna mer. Det 

behöver utvecklas och 

arbetas mer med. 

Personalen har haft ont 
om planeringstid då det 

ofta fattats personal 

p.g.a sjukskrivningar 

m.m. Dessutom skickas 

iPadsen hem med 

eleverna varje dag. Tid 

att göra 

kommunikationsupplägg 

blir svår att få. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Vardagsaktiviteter: Eleverna ska utveckla sin förmåga att självständigt klara vardagsrutiner. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Verksamhetens resultatmål: 
detta vill vi koppla till "Kommunikation" 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn/elever ska få det stöd de behöver för att nå målen i läroplanen.(Utvecklad elevhälsa  ) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Verksamhetens resultatmål: 
Koppla till kommunikation 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska känna sig nöjda och trivas i träningsskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska känna sig trygga i träningsskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

Övergången till nya lokaler fungerade mycket bra. Eleverna anpassade sig snabbt och hittade nya favoritställen. Vi tror att 

relationerna till personalen, samt inlärda rutiner hjälpt eleverna att göra övergången trygg. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
anpassat sig till skolans 

nya lokaler utan att visa 

tecken på oro. 

   

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Personalen har med 

lugn och tydlighet 

förberett eleverna väl 

vid förändringar. 

Bilder, scheman och 

ett tydligt 

kroppsspråk. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna och deras vårdnadshavare ska få ett gott bemötande av skolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

Vi har flera sätt för kontakt med vårdnadshavare. Kontaktbok, digital dagbok, sms, samtal och mail. Vi upplever att föräldrarna 

är nöjda och tar kontakt vid behov. Ett förtroende mellan vårdnadshavare och personal är mycket viktig.Det upprättar vi 

genom lyhördhet och ett öppet förhållningssätt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska uppleva att deras vilja beaktas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

Vi märker att vi arbetar mycket för att förstå viljan hos de elever som agerar utåt. Vi behöver öka vårt arbete med de elever som 

blir inaktiva. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Personalen ska aktivt söka information om elevernas intressen från hemmet. Upplägg med alternativ på aktiviteter m.m. ska 

göras i iPaden. Eleven ska få stöd att lära sig välja aktivitet och uppmuntras då val görs. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

I träningskolan så utvärderar vi ämensområden ex. kommunikation som är det största området. Det har vi satsat mest på. Alla 

eleverna har fått en egen Ipad. Vi satsar också på biler och kommunikationsbilder i Ipad. 

Vi mäter mål och andelen elever som ökar sin kommunikationsförmåga. 

Av totalt 6 elever så är det 4 elever som visat att de har ökat sin förmåga att kommunicera bättre. 

Vi är inte nöjda med att samtliga inte har gjort förbättringar vad beträffar kommunikation. 

Vi fortsätter att arbeta vidare med att alla eleverna ska öka sin kommunikationsförmåga. 

Sammanfattande analys 

Vi tror att anledningen till det lite sämre resultatet när det gäller kommunikation kan bero på att flera av de ordinare 

pedagogerna blev sjukskrivna. Därmed så tog vi in vikarier och det är svårt för eleverna att byta personal. 

Anledningen till det bättre resultatet tror vi det beror på en mycket god lärande miljö och samarbete med grundsärskolan. 

För att ytterligare höja resultatet så menar skolinspektionen att enheten måste bli bättre på dokumenterade uppföljning, 

analyser och planerade åtgärder. 
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Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Handledning i IBT (individuell beteende terapi) dvs eleverna lär sig att lära. 

2. Fortsatt arbete med integrering i grundsärskolan. 

3. Mer arbetslagstid för att kunna jobba med IBT. 


