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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

Personal 

Personal Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

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 

40 85  

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

   

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom 
elevhälsan 

Läsåret 16/17 Antal elever/personal Läsåret 15/16 
Antal 
elever/personalgrupp 
inom elevhälsan 

Studie- och 
yrkesvägledare 

    

Specialpedagoger     

Skolsköterskor     

Skolläkare     

Skolkuratorer     

Skolpsykologer     

Talpedagoger     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

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 
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Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

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 

Idrott och hälsa      

Kemi      

Matematik      

Musik      

Naturorienterande 
ämnen 

     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

     

Slöjd      

Svenska      

Svenska som 
andraspråk 

     

Teknik      

Lärare 1-3      

Lärare 4-6      

Lärare 7-9      

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

Förskolan Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

9,69 4,22 5,88 

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

6,37 4,23 4,62 

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

29,51 32,41 32,35 

Kostnad per tillsynstimma 62,17 67,87 68,83 
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Fritidshem 

Fritidshem läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

Sammanfattning - förutsättningar 

Siffrorna för Åsalyckan är missvisande och detta beror på att det är svårt att få rätt underlag och 

delningstal när vi det är två verksamheter blandade delar av dagen. Förskola och fritidshem. 

Åsalyckan kräver mera personal än andra förskolor då man både har viss kökstjänstgöring samt 

en svårarbetad lokal och vi har dessutom under året haft barn i behov av extra resurs. 

Pga ovanstående faktorer känner jag mig osäker i dagsläget om resurstilldelningen räcker till 

under året. 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "Personalen tror på mitt 
barns förmåga" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi pedagoger ansvarar för att varje barns 
behov blir tillgodosedda genom att vara 
närvarande och aktiva pedagoger. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar i förskolan som 
uppger att "Dialogen mellan föräldrar och 
personal är bra 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Möjligt att någon förälder kommer 
under måltid när pedagogerna har 
svårt att kommunicera med föräldern. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Alla barn ska utveckla förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionsnedsättning. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

  

Analys: 

Analys (Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade 

resultatet?) 

Arbete med likabehandlingsplan och trivselregler i vårt dagliga arbete. 

Pedagoger som uppmuntrar till att barnen lyssnar och visar respekt för varandras åsikter. 

Uppmuntra barnen till att våga vara den dom är utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. 

Genom att vi kopplat plan mot diskriminering och kränkande behandling till vår 

utvecklingsplan så har det bidragit till att pedagoger, barn och föräldrar känner sig trygga och 

trivs med verksamheten. 

Genom att vi fått bra respons via föräldraenkäten ser vi att vårt arbete gett gott resultat. Den 

visar att de har förtroende för pedagogerna och  att vi ser deras barns förmågor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som utvecklat en 
förståelse för att människor har lika värde 
oberoende av social bakgrund och 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Arbete med likabehandlingsplan och 
trivselregler i vårt dagliga arbete. 

Pedagoger som uppmuntrar till att 
barnen lyssnar och visar respekt för 
varandras åsikter. Uppmuntra barnen 
till att våga vara den dom är utifrån  de 
olika diskrimineringsgrunderna. 
Genom att vi kopplat plan mot 
diskriminering och kränkande 
behandling till vår utvecklingsplan så 
har det  bidragit till att pedagoger, 
barn och föräldrar känner sig trygga 
och trivs med verksamheten. 

  

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen vårdnadshavare som 
uppger att deras barn är trygga på 
förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Alla barn ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Datorer och ipads finns tillgängliga i barnens vardag. Barnen dokumenterar själva sitt lärande 

med hjälp av ipad. Barnen inspirerar och hjälper varandra genom att göra filmer i imovie där de 

lägger till egna texter och reflektioner. Utifrån barnens egna dokumentationer kan vi pedagoger 

föra lärandet vidare. 

Att använda qr-koder med rim,  ramsor, sagor och sånger som används i den fria leken. Även 

att ta kort och göra pussel av kort de tagit på pusselappen är populärt. 

Programmering används ofta i våra aktiviteter både planerade och i den fria leken. Där  

instruerar barnen  en robot att gå en viss bana. Barnen instruerar även varandra att gå i olika 

banor som dom byggt själva. 

Smartboarden används flitigt av bamsebarnen då som bakgrund till musik och 

dansuppträdande. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med den positiva trend som påbörjats. 

Bli bättre på att använda smartboarden i olika sammanhang tex. sagor, rim ramsor. Barnen 

gör egna memory. Använda smartboarden tillsammans med ipad i dokumantationsyfte. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder modern 
teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

nytt mål 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Datorer och lärplattor används mer av 
barnen och är tillgängliga. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Alla barn ska få det stöd de behöver. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

  

Analys: 

Genom att vi får stöd i våra reflektioner från exmeplevis specialpedagog kan vi se vår 

verksamheten ur olika vinklar och på så vis bidra till högre måluppfyllnad. 

Barngenomgångar är ett mycket bra sätt att tillsammans sitta ner och reflektera runt gruppen 

och verksamheten. 

  

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Viktigt med fortsatt kontakt med specialpedagog, BVC och diabetessköterska för att få stöd. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som fått det stöd de 
har rätt till. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

  

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Alla barn ska utveckla ett  nyanserat talspråk samt utveckla sitt  

ord- och begreppsförråd. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

  

  

Analys: 

Bilder såsom foton och skapande bilder gjorda av barnen  finns dokumenterade och  inspirerar 

till samtal mellan barn-barn, barn- vuxna, vuxna-vuxna. I samtalen ser vi att deras ordförråd 

och språkmedvetenhet ökar. 

Språklådor finns tillgängliga för barn, pedagoger och föräldrar som leder till konversation. 

Vissa språklådor finns till utlåning i förskolans tambur. 

Leklådor har förflyttatts ut till den gemensamma hallen så alla barn på förskolan kan ta del av 

dom och vet var dom är. Dom används flitigt av barnen. 

Genom att tillföra fler babblare har barnen använt dessa i sina lekar som utvecklar fantasi , 

samspel och samtal. Babbelappen används flitigt av barnen.  Även pussel av babblarna på 

platta och kapplastavar vilket leder till bra samtal. 

Rim och ramsor, flanobilder, sagor och sång används tillsammans med barnen. Intresset är stort 

och barnen frågar efter vårt material som används i fria leken. Barn lär av varandra. 

Genom drama tränas tillit, fantasi, språk och inlevelseförmåga. Barnen har inspirerats vilket 

leder till att utklädningskäderna används flitigt i barnens lekar. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Synliggöra mer för föräldrarna att det finns språklådor att låna hem. Tex att informera på 

månadsblad i infomentor. 

Babblarna knyts mer till läroplanen då vi gör babbellådor innehållande  matematik, 

naturkunskap, skapande,språk m.m. för vår fortsatta utveckling. 

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som utvecklar sitt 
begrepps och ordförråd 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Lika 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Barnen har inspirerats av miljöer med 
bilder och konkret material då vi ser 
att barnen samtalar kring dessa. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Alla barn som har ett annat modersmål än svenska ska utveckla 

sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 
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Analys: 

Genom att vi är lyhörda, läser av kroppspråket och känner efter vad barnen vill kan vi ge  

barnen  möjlighet att påverka sin situation. Uppmuntrar barnen att uttrycka sina åsikter och 

att dom får respekt för dom. 

Eftersom vi får gensvar från föräldrarna så får vi bekräftat att de utvecklat ett nytt språk även 

hemma. 

Genom användnig och samtal om bilder, texter och olika medier får barnen en visuell 

kommunikation. Genom att använda tecken som stöd utvecklas förståelse för språket. 

Babblarna är ett konkret material som utvecklar tal och språkmedvetenhet hos alla våra barn 

oavsett modersmål. 

Vi har gått med i babbelgruppen på facebook och det har inspirerat till nya 

babbelaktiviteter. Aktiviteterna har lett till mer rollek och spel mellan barnen och till 

samarbete och samtal oavsett modersmål.  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med samma arbete. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Skutt: andelen barn med annat 
modersmål än svenska som utvecklat sin 
förmåga att kommunicera såväl på 
svenska som på sitt modersmål. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

nytt mål 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Bamse: andelen barn med annat 
modersmål än svenska som utvecklat sin 
förmåga att kommunicera såväl på 
svenska som på sitt modersmål. 

82 % 100 % 82 % 

 

 Andelen föräldrar med annat 
modersmål än svenska som upplever att 
deras barn utvecklat sin förmåga att 
kommunicera såväl på svenska som på 
sitt modersmål. 

 100 %  

 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla barn på Åsalyckans förskola ska trivas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

God 

  

Analys: 

Vi ser genom enkäten att föräldrarna känner förtroende för pedagogerna.  

Vi för fortlöpande samtal om barns trivsel och utveckling med föräldrarna. 

Genom att vi respekterar och tillgodoser barnen behov får dom uppleva ett eget värde. Vi 

arbetar kontinuerligt med vår likabehandlingsplan. Vi har gjort trivselregler tillsammans 

med barnen som fins väl synliga med bilder som stöd. Händer något i verksamheten 

samtalar vi kring dessa regler. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med normer och värden. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "Mitt barn trivs i 
förskolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Föräldrarna har förtroende för oss. Vi 
för fortlöpande samtal om barnens 
trivsel och utveckling. 

  

  

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Alla barn är trygga på Åsalyckans förskola. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelse 

Analys: 

I enkäten uppger föräldrarna att deras barn är trygga på förskolan. 
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Genom konkreta händelser arbetar vi med normer och värden genom att visa respekt för 

varandra och att alla är lika värda oberonde social bakgrund utifrån vår plan mot 

diskriminering och kränkande behandling.  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta aktivt med normer och värden. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som uppger att 
deras barn känner sig trygga på 
förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Föräldrarna känner förtroende för oss 
vilket speglar av sig i barngruppen. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "Mitt barn känner sig 
trygg i förskolan" 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi har ett bra sammarbete och en god 
kommunikation med föräldrarna. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 I kontakten med förskolan skall alla föräldrar få känna att vi tar 

oss tid och lyssnar på deras åsikter och frågor. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

  

Analys: 

Föräldrarenkäten visa på ett bra resultat, någon upplever att vi har mindre tid att lyssna. Kan 

bero på att dessa föräldrar lämnar under frukosten. 

Vi bemöter föräldrarna i tamburen och tar emot och ger information. 



Åsalyckans förskola, Kvalitetsanalys 16/17 14(15) 

 

 

 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att bemöta föräldrar och barn i tamburen. Tänka på att barn inte bör lämnas 

eller hämtas under måltider. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar i förskolan som 
uppger att "Dialogen mellan föräldrar och 
personal är bra 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi funderar över om föregående års 
resultat har lett till att vi har reflekterat 
kring vilken dialog vi har med 
föräldrarna? 

Övriga kommentarer: 

2.2 Inflytande/delaktighet 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Genom fokus på delaktighet, bland såväl pedagoger som barn, i arbetet runt normer och värden 

har Åsalyckan nått en god måluppfyllelse. 95%. Planen mot diskriminering har blivit ett 

självklart redskap och del i det systematiska kvalitetsarbetet vilket kan avläsas i resultatet. Detta 

har även bidragit till att barn och föräldrar känner sig trygga och trivs med verksamheten och 

att barn i behov av extra stöd får det. Här kan vi känna oss nöjda, men det goda arbetet ska 

självklart fortsätta. 

På förskolan har arbetet med språk  ett bra resultat 95% där de digitala verktygen varit ett 

redskap för måluppfyllelse. I arbetet med modersmålsstöd känner vi oss inte lika nöjda 85% 

utan behöver utvecka andra former för detta. 

Formerna för föräldrasamverkan har man jobbat extra med och känner att det har 

utvecklats.Infomentor är idag den informationskanal mellan förskola och hem som den är tänkt 

att vara. 

Sammanfattande analys 

Måluppfyllelsen på Åsalyckan är fortfarande god, men detta året har Åsalyckan drabbats av 

stora personalförändringar som påverkat arbetsformer och invand samverkan. Den 
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pedagogiska dokumentationen hat fortsatt vara en grund för arbetet mot målen.Barnen är 

delaktiga i sitt eget lärande genom att t.ex de själva dokumentera och hjälper varandra ex. 

genom filmer. Detta synliggör för pedagogerna vilka vägval man ska ta mot ökad 

måluppfyllelse. Barnens delaktighet ger ett ökat engagemang hos föräldrarna, vilket skapar 

öppenhet och god samverkan. 

Medvetenhet runt arbetet med att omsätta planen mot diskriminering och likabehandling i 

arbetet finns fortfarande och avspeglar sig i resultatet. 

Valet av arbetsmetoder utifrån barnens intresse har gynnat utvecklingen. Här kan vi se hur de 

digitala redskapen blivit ett komplement i verksamheten. Genom att följa de processer som 

pågår kan pedagogerna följa barnen, men även se vad man behöver utveckla och tillföra för att 

barnen ska få möjlighet till allsidig utbildning. 

Den digitala plattformen Infomentor har blivit den brygga mellan förskola och hem som det var 

tänkt. Genom fler lärplattor i verksamheten underlättar det även dokumentationen som 

används i reflektionsarbetet.                                                                                                                          

Arbetslaget har under året jobbat med att hitta former för at utveckla arbetet med 

modersmålsstödet. Detta har varit svårt framför allt bland de äldre barnen. Man har trots det 

vågat prova och mot slutet av terminen funnit några vägar att jobba vidare med. Här behöver vi 

fundera över vad vi själva kan utveckla och behöver mer kunskap om för att verksamheten ska 

kunna ge barn med annat modersmål, men även övriga barn, den utmaning de behöver 

språkligt. 

Åsalyckans dåligt anpassade lokaler kräver ständig reflektion kring lärande miljöer. 

Pedagogerna är lyhörda för vad som behövs just nu och miljön är i ständig förändring. Detta är 

självklart jobbigt för pedagogerna men har gett god effekt på verksamheten. Trycket på 

förskoleplatser på Åsalyckan är högt och med tanke på att man delar lokal med fritidshemmet 

blir antalet barn för stort för lokalen. Detta gör också att det är svårt att rekrytera förskollärare 

till Åsalyckan som under året gått från 85% förskollärare till i år endast 40%. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

 Utveckla modersmålsstödet genom andra arbetsformer. Arbetslaget behöver reflektera 

kring hur, vad och varför. 

 Utveckla lärmiljöerna 

 Fortsatt utveckling av pedagogisk dokumentation. 


