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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 

   

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

1,28 100  

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) 

   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    
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Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 9,39 8 11,11 

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

13,38 13,92 13,63 

Kostnad per tillsynstimma 127,26 103,93 118,61 

Sammanfattning - förutsättningar 

När verksamheterna jobbar tätt sammans som man gör på Åsalyckan med såväl förskola som 

fritidshem är inte siffrorna lätta att särredovisa. 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Fritidshemmet skall erbjuda en verksamhet där allaelever 

känner att de har ett lika värde oberoende av social bakgrund 

och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

  

Analys: 

Elever o pedagoger har gemensamt arbetat med aktiviteter som är kopplade till de olika 

diskrimineringsgrunderna. Läst litteratur som vi diskuterat kring. Eleverna sökt fakta på nätet 

som vi diskuterat kring.Detta har gett eleverna ökad förståelse för allas lika värde och att alla 

ska få göra sin röst hörd och våga stå för den man är. Eleverna har blivit mer medvetena om att 

det är ok att se ut eller göra på ett visst sätt utan att få nedlåtande kommentarer, alla har rätt att 

vara den man är. 

Eleverna har själva tagit upp funderingar om olika familjekonstallationer och religionersom vi 

sedan pratat om, en familj kan se olika ut och inte alltid bestå av mamma, pappa och barn. 

Detta har varit aktuellt eftersom några elever har fått en förändrad familjesituation. 

Vi har diskuterat olika religioner och vad som hör till de olika religionerna. T.ex vad man äter/ 

inte äter. 
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Eleverna har varit intresserade och gått vidatre med att söka fakta, detta har vi kombinerat med 

vårt arbete med nosa på nätet. 

Elevenkäten visar att alla eleverna känner att de har lika värde och blir lyssnade på, detta är 

viktigt för oss pedagoger och vi lagt ner stora delar av vår verksamhet på detta. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Starta med värdefulla sagor eftersom det blir en ny grupp till hösten. 

Nya trivselregler som vi skriver tillsammans med eleverna då arbetet med trivselregler gav 

goda resultat under v¨åren. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som upplever att 
verksamheten utgår från 
diskrimineringsgrunderna. 

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: 

2.1.2 Varje elev respekterar sig själv och andras egenvärde, tankar 

och åsikter. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

  

Analys: 

Vi ser att vårt arbete med värdegrunden har gett resultat. Eleverna vågar stå för den dom är. 

Visar respekt och empati mot varandra genom att fråga om allt är ok, gör oss pedagoger 

uppmärksamma på om de ser att någon är ledsen. Eleverna kommer till oss vuxna och berättar 

hur de mår, de har blivit bättre på att sätta ord på hur de känner sig. De bjuder in varandra i 

leken, alla får inte alltid vara med men de har blivit uppmärksamma på att ingen behöver vara 

ensam mot sin vilja. 

Arbetet med " Nosa på nätet" har gett eleverna förståelse för att det inte är ok att skriva eller 
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lägga ut nedlåtande eller kränkandebilder på sociala medier.  Pratat om att man inte har koll på 

vart det man skriver hamnar och vilken spridning det har. Att man ska vara kritisk och se om 

det finns olika information eller om man kan kolla sanningen på andra sidor. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Känns viktigt att arbeta vidare med en kombination av ikt och värdegrundsarbete eftersom det 

kommit upp diskussioner om vad som skrivs i olika medier på nätet och i sms 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel av eleverna  som lyssnar mera 
på varandra och visar varandra intresse 
och empati. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar som uppger att 
deras barn trivs på fritidshemmet. 

 100 %  

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

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

Vi arbetar aktivt med elevernas trygghet 
och trivsel. Vi lyssnar på eleverna och 
föräldrarna för att skapa en bra, trygg och 
trivsam miljö. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Utveckla samverkan med skolan kring elevernas lärande och 

utveckling. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Mindre  god 

  

Analys: 

Tog kontakt med skolan under höstterminen,men beslutade att vänta då det bytte rektor sedan 

rann det ut i sanden. Positivt med specialpedagog som ser helheten då hon arbetar både i skola 

och fritids/ förskola. 
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Har haft kontakt per telefon då något hänt på fritids eller i skolan. Började med stöd i svenska 

men tiden räckte inte till då behovet låg på morgontiden. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kan vi bli duktigare på att använda infomentor till detta? 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som anger att 
samverkan mellan fritidshem och skola 
utvecklats. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det är inte ettvresultat som vi förväntat 
oss. 

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

Vi har kanske inte varit tydliga nog med 
vårt syfte med önskad samverkan. Vi 
upplever att det är positivt med 
specialpedagogens arbete att knyta 
samman våra olika verksamheter. Våra 
aktiviteter som vi arbetat med under året 
för att nå målet har inte varit tillräckliga 
och därför bör vi fortsätta arbeta vidare 
med målet. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Eleverna kan använda och ta del av många olika uttrycksformer 

såsom språk, bild, musik, drama och dans. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

  

Analys: Aktiviteter med färg o form, experiment, högläsning där vi diskuterar bokens innehåll 

erbjuds flera gånger i veckan. Eleverna är positiva till dessa och vill vara med. Vi har även 

samtal elever o pedagog där eleverna kommer med egna förslag på experiment, arbete med 

smartboard där de sjunger och dansar med filmer från yuotube som stöd. 

I vår analys ser vi att eleverna tycker det är skönt att ha en gemensam aktivitet som start på 

fritids efter skolan. De gånger det inte förekommer någon planerad aktivitet frågar de varför 

och kommer då med förslag på vad vi kan göra. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Eftersom gemensamma aktiviteter har varit populära kommer vi att fortsätta med dem. Bli 

ännu bättre på att ta vara på elevernas intresse och nyfikenhet genom att planera aktiviteterna 

tillsammans. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som uppger att de 
fått ta del av och kan använda de olika 
uttrycksformerna . 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Lika 

  

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Barnen kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

  

Analys: 

Populär aktivitet där eleverna visat stort intresse. 

Dator och ipad finns tillgängliga i verksamheten och används flitigt av eleverna för att söka 

kunskap, skriva egna sagor, göra filmer och att filma vad vi gör i verksamheten som vi sedan 

reflekterar över. 

Eleverna har arbetat med programmering där de gör banor som "biet" ska följa. Har även 

programmerat en bil som ritar ett förutbestämt mönster. 

En del aktiviter görs av eleverna och en del görs tillsammans av elever och pedagoger. Ofta är 

det eleverna som visar och lär ut till pedagogerna, vi lär och utforskar tillsammans. 

Eleverna använder ibland våra digitala verktyg till att spela men övriga aktiviteter får ta allt 

större plats. 

Vi ser också att eleverna har lärt sig att vara kritiska till vilka källor som används i deras 



Åsalyckans fritidshem, Kvalitetsanalys 16/17 10(13) 

 

 

 

kunskapssökande,  vårt arbete med nosa på nätet har gett en ökad kunskap i detta. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Då flera elever har kommit långt i att använda digitala verktyg kommer vi att lära och utvecklas 

tillsammans genom att ta vara på varandras kunskaper. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som fått kunskap om 
och fått prova olika IKT-verktyg. 

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: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla elever ska få det stöd de behöver. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

  

Analys: 

Sammarbete med specialpedagog, skolkurator ger en sammansatt bild och goda förutsättningar 

för att ge eleverna bästa möjliga stöd 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

 Andelen elever som får det stöd de 
behöver 

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: 

2.1.7 Alla pedagoger skall ha kunskap om kommunens elevhälsoplan 

2014-2018 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som känner till 
kommunens elevhälsoplan 2014-2018 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

likvärdigt 

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

Genomgång vid gemensam APT leder till 
att alla får likvärdig information. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla elever är trygga på Åsalyckans fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 
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Analys: 

Elevenkäten visar på att eleverna känner sig trygga på fritids, och vi ser att vårt dagliga arbete 

med värdegrundsfrågor utifrån de olika diskrimineringsgrunderna, trivselregler och att samtala 

om vad som hänt och hur vi kunde gjort istället har gett goda redskap för eleverna att våga stå 

upp för den dom är och att acceptera varandra. Detta har bidragit till en ökad trygghet för 

eleverna. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som uppger att de är 
trygga på fritidshemmet. 

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: 

Dagligt arbete med 
värdegrundsfrågor, 
likabehandlingsplanen/ trivselregler 
och gemensamma lekar har gett ett 
gott resultat, vilket visade sig i 
elevernas enkätsvar 

 Andelen föräldrar som uppger att 
deras barn är trygga. 

 100 %  

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

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

  

Övriga kommentarer: 

2.2 Inflytande/delaktighet 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Åsalyckan har över lag en mycket god måluppfyllelseoch  vi känner att vi lyckats med de mål 

vi satt upp i allt utom samverkansmålet. 

Man har jobbat målmedvetet med normer och värden och detta kan vi också se i resultatet som 
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är mycket bra,  100%. Vi känna oss mycket nöjda och kan också se en positiv utveckling från 

tidigare år. 

De gemensamma aktiviteterna på Åsalyckan har lett till utveckling inom såväl språk som 

estetiska uttrycksformer. Eleverna är positiva och vill delta vilket självklart är grunden till 

utveckling. 

Digitaliseringen på Åsalyckan har fortsatt vara en naturlig del i verksamheten och eleverna har 

en god kunskap i användandet av redskapen. Även förståelse för nätetik har utvecklats. 

Målet med den ökade samverkan mellan fritidshem och skola är fortsatt ej uppnått. Här har vi 

svårigheter att få till former för samverkan och man känner att det är envägskommunikation. Vi 

måste fortsätta att jobba för en bättre kommunikation mellan skola och fritids. Samverkan med 

övriga fritidshem är dock fortsatt god. 

  

  

  

  

  

  

Sammanfattande analys 

En medveten planering och utformning av den pedagogiska verksaheten på fritidshemmet 

ligger till grund för det god a resultatet. Planering och reflektion går hand i hand. Här kan vi se 

en positiv effekt av samverkan med förskolan och arbetet med pedagogisk dokumentation  som 

smittat av sig på fritids. 

Elevernas delaktighet är också en framgångsfaktor som skapar lust och glädje i verksamheten 

och själklart leder till lärande och god måluppfyllelse. På Åsalyckan uttrycker elevrna själva att 

de gemensamma aktiviteterna är viktiga och de gånger det inte förekommer frågar man efter 

det. 

Användandet av digitala redskap är inarbetet och har verkligen blivit ett komplement till övrigt 

material och inte en spelkonsol. Vi ser hur det används till kunskapssökande och skapande. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

 Utveckla användandet av Infomentor som en samverkanskanal mellan fritids, 

vårdnadshavare och skola. 

 Utveckla arbetet med nät och källkritik. 


