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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal elever totalt 144   

Därav elever i förskoleklass 25   

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

5?   

Antal elever särskolan 2   

    

Personal 

Personal Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
12,6   

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

8   

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

53,3   

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

100   

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

   

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom elevhälsan Läsåret 15/16 
Antal elever/personalgrupp inom 
elevhälsan 

Studie- och yrkesvägledare 0  

Specialpedagoger 1  

Skolsköterskor 0  

Skolläkare   

Skolkuratorer   

Skolpsykologer   

Talpedagoger 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 2 0   

Biologi     

Engelska 5 80   

Fysik     

Hem- och 

konsumentkunskap 

1 0   

Idrott och hälsa 3 66,7   

Kemi     

Matematik 9 88,9   

Musik 2 0   

Naturorienterande ämnen 6 66,7   

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

6 83,3   
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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 2 0   

Svenska 10 70   

Svenska som andraspråk     

Teknik 1 100   

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 48292   

Åk 1-6 65063   

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 24,04   

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

17,83   

Kostnad per tillsynstimma -37,18   
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Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever deltar i grupplekar 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis men behöver utvecklas vidare inom verksamheten. 

Analys: 

Flertalet elver deltar i de planerade aktiviteterna men några få vill sällan eller aldrig vara med i organiserad lek. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätt med planerade aktiviteter för att få en tydlig struktur och ökad trygghet för alla elver. Anpassa vissa aktiviteter så att 

de bättre möter alla elevers behov. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
samspelar i grupplekar. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Uppdelning i två grupper. 
Ökad trygghet. Mer 

förebyggande samtal i 

grupp. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever upplever jämställdhet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Har en fugnerade verksamhet inom detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Inget prioriterat område för nästa år. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
leker lekar där både 

flickor och pojkar deltar. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Eleverna känner sig 

trygga i gruppen. Få 

möjlighet att prova olika 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

saker och att få höra att 

man klarar uppgifter. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna använder olika tekniska hjälpmedel för att söka fakta 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Elevernas användning av IKT har ökat under året. 

Analys: 

Både eleverna och pedagogernas kunskaper har ökat men har ett fortsatt behov av att utvecklas vidare. Andelen enheter är 

begränsat och tillgängligheten till dessa kan förenklas. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med att utveckla arbetet med IKT på fritids. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
använder IKT-verktyg för 

att hitta information. 

100 100 100 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet 

Begränsad tillgång till 

IKT-utrustning. Men vi 
använder allt mer det vi 

har så som, datorer, 

telefoner och det trådlösa 

nätverket. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Elevernas användande av IKT-verktyg för lärande och skapande ska öka. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Elevernas användning avIKT-verktyg har ökat och bidragit till motiverande lek. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt utveckling behövs, mer kunskap och lättare hantering kan bidra till större kunskaper. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
använder IKT-verktyg för 

lärande och skapande. 

100 % 100 % 100 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska utveckla hälsosamma mat och rörelsevanor. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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God 

Analys: 

Samtal och praktiska övningar genomförts i elevgruppen men elevernas hälsomedvetenhet har behov av att utvecklas vidare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Planera in rörelseaktiviteter som promenadslinga, röris osv. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
deltar i rörelselekar. 

95 100 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Alla elever är aktiva i 

olika omfattning. Både 

planerade och spontana 

aktiviteter förekommer 

dagligen. 

Bra utemiljö med stora 

möjligheter. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla pedagoger är väl förtrogna med elevhälsoplanen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Fortsatt arbete behövs för att alla ska vara väl förtrogna med elevhälsoplanen, alla nyanställda och vikariera behöver även dem 

en introduktion och en fortsatt handledning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatta diskussioner och handledning. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som känner sig förtrogna 

med kommunens 

elevhälsoplan 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Har inte haft detta mål 

tidigare. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Alla pedagoger har nu en 

förtrogenhet med 

kommunens 

elevhälsoplan. 

Övriga kommentarer: 

Fortsatt arbete behövs 

för att tydligare förankra 

och för att introducera 

nyanställda i planen. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever får det stöd de behöver för att utvecklas mot målen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis 

Analys: 

Behöver utvecklas för att alla elever ska få det stöd de behöver. Fortsatt stöttnign till pedagoggruppen kring organisation och 

specialpedagogiskkompetens. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tydligare arbetsledning 

Specialpedagogiska samtal med hela personalgruppen 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
på fritidshemmet får det 

stöd de behöver. 

80 % 100 % 80 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever använder matematik i leken. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis 

Analys: 

När matemitktemat var aktuellt användes matematiska begrepp mer aktivt i leken. Behöver organiseras med återkommande 

fokus på matematik på olika sätt under fritidstid. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt organisation av matematiska lekar, tema ochundersökningsområden. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
använder matematik i sin 

lek. 

90 100 90 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

För få planerade 

aktiviteter med 

matematikfokus. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Stärka elevernas språkliga utveckling 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 
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Är ett område som kan utvecklas allt mer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätt med fokus på språk på olika sätt. 

Skriva sagor och berättelser, teater, film, rollekar, och spel på olika sätt. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
använder ett nyanserat 

och vårdat språk. 

95 100 95 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Färre konflikter i 

barngruppen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Tillgänglighet 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Föräldrarnas åsikter behöver tydligare samlas in struktureras. Informationen till föräldrana kanutvecklas och struktureras på ett 

bättre sätt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Användning av InfoMentor, Avdelningarnas telefoner ska vara nåbara även på morgon och förmiddagstid. Tydligare 

information i hallen vilka som jobbar osv. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar som 
uppger att 

tillgängligheten är god. 

80 % 100 % 80 % 

 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna att de har inflytande / kan påverka sin dag på fritids. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

ok 

Analys: 

Ett stort antal planerade aktiveteter har genomförts unde råret och in om flera har eleverna haft ett stort inflytande i val men 

inte inom alla. 

Elevernas delaktighet i planeringsfasen både på lång och kort sikt kan behöva utvecklas. 

Den stora personalomsättnignen har försvåratt planering och uppföljning av det som planerats. Många förändringa har behövts 

genomföras på kort tid. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Eleverna delaktiga i planering både på långoch kort sikt. 

Projekt för undersökning och redovisningar för gruppen. 

En mer strukturerad personalorganisation både när det gäller ansvarsområden och skriftlig dokumentation. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
känner att de har 

inflytande. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

? 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Samtal med eleverna om 

inköp och val av 

aktiviteter. Eleverna är 

delaktiga i både 

långsiktig och kortsiktig 

planering. 

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Under året har verksamheten delvis nått de uppsatta målen men ser ett behov av att arbeta vidare med flera av målen. Vi har 

påbörjat arbete med att jobba med IKT på fritids och alla elever har utvecklat sina kunskaper men det finns mycket kvar att 

upptäcka och utveckla. Verksamheten har en mycket god måluppfyllelse när det gäller genusperspektivet då alla elever aktivt 

leker och samarbetar i olika konstellationer. Det finns ett behov av att genomföra fler tillfällen där eleverna kan uttrycka sina 

åsikter och vara med och utveckla verksamheten. 

  

Sammanfattande analys 

Genom att ha två fritidsavdelningar har vi uppnått större trygghet och möjlighet till både fler planerade aktiviteter och fler fria 

aktiviteter. En större personalomsättning har bidragit till att vi inte kunnat ha den tydliga struktur och framåtsyftande 

planering som vi önskat och tänkt. Flera aktiviteter och målsättningar har vi delvis kunnat genomföra men har en målsättning 

att kunna utveckla verksamheten ytterliggare med tydligare organisation och ledarskap. Genom året har verksamheten 

omorganiserats till viss del och många detaljer behöver bli tydligare för alla. Behoven i barngruppen har förändrats under året 

och verksamheten har då vid upprepade tillfällen behövt omorganiseras. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Inför nästa läsår behövs en tydligare ansvarsfördelning och schemaorganisation bland personalen. En arbetslagsledare behövs 

på fritids som även kan vara en tydlig länk till verksamheten i skolan. 

En tydligare skriftlig planering och dokumentation behöver finnas tillgänglig i den dagliga verksamheten. 

Genom att regelbundet planera in arbete med Stratsys och avstämning mot målen finns bättre förutsättningar att vara delaktig 

och ta eget ansvar för utveckling av verksamheten. 

Fortsatt arbete med att utveckla de planerade aktiviteterna i barngruppen i olika temat. Där behöver även elevernas inflytande 

över innehållet utvecklas vidare. 

Utveckla arbete med det nya kapitlet i läroplanen som handlar om fritidsverksamheten i hela personalgruppen så att alla är väl 

förtrogna med den och vad den innebär för arbetet i fritidshemmet. 


