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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 

1,6   

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 16,47   

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

16,68   

Kostnad per tillsynstimma 39,64   
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Sammanfattning - förutsättningar 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Erbjuda barnen meningsfull fritid och möjlighet till rekreation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse:  

Alla barn känner trygghet och trivsel enligt enkät höst och vår. 

Analys:  

Barngruppen är lagom stor och personalen har varit intakt under året. Lagom med styrda och fria aktiviteter. Bra verksamhet 

som tar hänsyn till allas lika värde 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling:  

Tydliga regler. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
upplever en meningsfull 

fritid 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Enligt enkät ht 15 och vt 

16, svarar 100%, att de 

trivs och känner sig 

trygga på fritids. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Att barnen ska få lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Lite lägre än väntat 

Analys: 

Medvetandet om vad som är nyttigt eller inte har ökat. Barnen är positiva till att vara ute och deltar med glädje i aktiviteter där 

rörelse är i fokus. Pedagogerna märker att barnen blivit mer medvetna om vad hälsa innebär. De har via enkät svar visat på att 

hälsa har många olika delar, såsom rörelse, mat och välmående 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt pedagogerna 

utvecklat sin 
samarbetsförmåga 

80 % 90 % 88,89 % 

Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Personal ser att barnen 

samarbetar både i lek 

och planerad aktivitet. 

Analys: 

Medvetet arbete med att 

prata om varför/syftet 

med de olika aktiviteter 

vi gör. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska erbjudas modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla barn har fått prova på att använda dator, Ipad och smartboard. 

Analys: 

När tillfälle givits har vi plockat in datorer så att barnen har suttit två och två vid en dator. Det har tränat både 

samarbetförmågan, skriva och att kunna söka information på nätet. Några elever har även bekantat sig med vissa funktioner på 

smartboarden. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Att fler ska få möjlighet att använda smartboarden mer. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever 
som  upplever att de fått 

använda sig av IKT på 

mer än ett sätt. 
100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre resultat. 

Analys: 

Smartboard installerades 

ht 15 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla pedagoger ska ha kunskap om kommunens elevhälsoplan 2014 - 2018. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger 
som känner till 

kommunens 

elevhälsoplan 2014- 
2018. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

All personal är väl 

medveten om 

elevhälsoplanen 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Matematiklyftet 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

  

Analys: 

Eftersom ingen av pedagogerna på fritids deltagit i Matematikkyftet finns det inget resultat att redovisa. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling; 

Får vara delaktig i skolans satsningar på utbildning. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Stärka eleverna i att uttrycka sig i både tal och skrift. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vara mer som ett komplement till skolan så att det blir en röd tråd 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
utvecklat sitt berättande 

och skrivande. 

80 % 90 % 88,89 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Många av barnen vill 

berätta inför gruppen. 

Vid skrivande aktiviteter 

såsom sagor och 
berättelser i smågrupper 

ser vi att många barn har 

utvecklats. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska trivas på Villerkulla. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla barn har på enkäter höst och vår svarat att de trivs på Villerkulla. 

Analys: 

Vi jobbar målmedvetet med att diskutera trivselreglerna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta det goda arbetet med värdegrunden. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 

trivs på fritidshemmet. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt, 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Målmedvetet 

värdegrundsarbete. 

  

 Andel 
vårdnadshavare som 

upplever att deras barn 

trivs. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Lika 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn känner sig trygga på Villerkulla. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse : 

Alla barn har på enkäter höst och vår svarat att de är trygga på Villerkulla. 

Analys: 

Vi jobbar målmedvetet med att diskutera trivselreglerna. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta det goda arbetet med värdegrunden. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
känner sig trygga på 

fritidshemmet. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Målmedvetet 

värdegrundsarbete. 

  

 Andel 
vårdnadshavare som 

upplever att deras barn 

är tryggt. 

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?) 

Under året har det varit 

en mindre barngrupp och 
få personalbyten. 

Föräldrarna har också 

haft större möjlighet att 

få en inblick i 

verksamheten genom att 

vi varit mer tydliga med 

aktiviteternas syften. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Invånaren som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra service, 

snabb och korrekt handläggning. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska uppleva att de har inflytande över sin tid på fritids 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Enligt enkäter höst och vår anser ca 90 % att de har inflytande över sin tid på fritids. 

Analys: 

Vi har varit mer tydliga att tala om när barnen faktiskt har infytande, även försökt använda just ordet infytande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som 
upplever att de har 

inflytande över sin 

fritidstid 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Bättre. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Analys: 

Större medvetenhet hos 

barnen och även att vi 

pedagoger påvisar när 

barnen har inflytande. 

  

 Andel 
vårdnadshavare som 

upplever att deras barn 

har inflytande på 

verksamheten. 

   

 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Barnen trivs mycket bra och är trygga på Villerkulla fritidshem. Även föräldrarna upplever att deras barn är trygga på fritids. 

Vi jobbar också att: 

 Barnen skall känna sig trygga hos oss. 

 Vi skall medverka till att elevens självförtroende stärks och att de blir självständiga individer. 

 Lära barnen att ta ansvar. 

 Hjälpa till att utveckla barnens fantasi, genom att ge stort utrymme för fri lek samt uppmuntra dem till skapande 

aktiviteter. 

 Samarbeta i grupp. 

 Utveckla den utomhuspedagogiska verksamheten 

  

IKT-arbetet har också kommit igång, dvs eleverna arbetar med pedagogiska appar på iPaden. En Smartboard har installerats 

och har börjats användas. 

Sammanfattande analys 

Det har varit ett bra läsår med mer stabil personalsituation. 

Hur vi ska uppnå våra mål 

 Då läroplanen säger att vår verksamhet ska vila på demokratins grund är det viktigt för oss att vi har bra samlingar på 

fritidshemmet, där barnen demokratiskt får komma fram till vad de ska leka för något. För att de ska bli rättvisst för 

alla och alla ska få komma till tals kommer vi se till att alla barnen lär sig att räcka upp handen och lyssna på varandra. 

Detta ska vi uppnå genom att samtala med barnen om vikten av att alla får komma till tals och om hur demokratiska 

möten fungerar. På detta sätt tränar sig eleverna även i att ta ansvar för sitt eget uppträdande i en mötessituation. 

 Vi ser det som vårt mest grundläggande ansvar att se till att alla våra elever är trygga. Saker som kan hota elevernas 

trygghet är kränkningar, olyckor och obehöriga utifrån. För att skydda eleverna ska vi ha en personal som omedelbart 

ingriper om någon elev blir utsatt för någon form av kränkning eller skadas/riskerar att skadas, personalen ska även 

vara medveten om hur den ska bemöta obehöriga personer på fritids område. 

 Vi ska erbjuda barnen olika alternativ med skapande aktivitet eftersom detta är något som läroplanen lägger vikt på 

och som vi ser som centralt för det informella lärandet. 

 

 Uppmuntra barnen i deras lek och genom samtal med barnen försöka få dem att utveckla leken och inse vikten av att 

alla får vara med och att alla ska känna sig delaktiga. Genom stimulerande miljöer utomhus och inomhus och tips och 

idéer från oss pedagoger vill vi även utveckla elevernas fantasi och kreativitet genom leken. Den fria leken utvecklar 

även barnens initiativförmåga och självständighet. 

I allmänna råd och kommentarer så betonas barns behov av regelbunden fysisk aktivitet. Vi vill möta detta på många olika sätt 

bland annat genom aktiviteter i idrottshallen. En mycket viktig faktor för att möta barnens behov är även att ha en väl utvecklad 

utomhusmiljö som ger rika möjligheter till kreativa och rörliga lekar. I tidigare uppföljningar har det även uttryckts önskemål 

om en förbättrad utomhusmiljö.  Vi har även skogen som angränsar till vår verksamhet. Detta kommer vi att ta fasta och jobba 

efter. 
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Personalen arbetar genomtänkt med aktiviteter som har tydlig koppling till gällande styrdokument, vilket förmedlas till elever 

och föräldrar genom anslag och informationsbrev. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Göra eleverna mer medvetna om vad de lär sig på fritidshemmet genom att regelbundet samla eleverna efter 

aktiviteten/dagen/veckan och prata om vad de har lärt sig. 

2. Göra eleverna mer medvetna om hur och när de påverkar sin vardag på fritidshemmet genom att prata mer med eleverna om 

när de har varit med och påverkat och tydliggöra när de har inflytande. 

3. Arbeta mer genomtänkt med IKT-verktyg genom att planera in aktiviteter med t ex Smartboard och lärplatta.. 

4. Fortsätta med att utvecka utomhuspedagogiken och ta vara på närmiljön fördelar. Låta barnen på ett lustfyllt sätt upptcka sin 

närmiljö. Använda alla sinnen. Utomhuspedagogik ger även goda möjligheter att utveckla elevernas förmåga att samarbeta 

med varandra. Vi tror även att den kravlösa fysiska aktivitet som ofta uppkommer inom utomhuspedagogisk verksamhet är 

mycket positiv för elevernas självförtroende. Fritids kommer att ta hjälp av navet och få fortbildning i utomhuspedagogik. 


