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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt  144  

Därav elever i förskoleklass  25  

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan  2  

Personal 

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

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 

75 100  

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 

  0  

Specialpedagoger   1  

Skolsköterskor   0  

Skolläkare     

Skolkuratorer     

Skolpsykologer     

Talpedagoger   0  

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  2 0   

Biologi      

Engelska  5 80   

Fysik      

Hem- och 
konsumentkunskap 

 1 0   
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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  3 66,7   

Kemi      

Matematik  9 88,9   

Musik  2 0   

Naturorienterande 
ämnen 

 6 66,7   

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

 6 83,3   

Slöjd  2 0   

Svenska  10 70   

Svenska som 
andraspråk 

     

Teknik  1 100   

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  48292  

Åk 1-6  65063  

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) 

5,61 5,1  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4,21 3,25  

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

32,3 29,45  

Kostnad per tillsynstimma 52,41 56,98  
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Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare  24,04  

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

 17,83  

Kostnad per tillsynstimma  -37,18  

Sammanfattning - förutsättningar 

Barnantalet i Länghem har ökat och vi har blivit tvungna under läsårets gång att ta in fler barn 

än vad som varit lämpligt.  Vi har dessutom varit utan personalutrymmen, förråd och kök 

vilket gjort att verksamheterna blivit lidande. Resurserna har inte räckt till för att täcka behovet. 

Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan har bidragit till bemanningen men trots detta 

har vi inte klarat budgetmålet. 

Flera barn i behov av särskilt stöd har också funnits i grupperna vilket självklart ökat 

belastningen. 

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" 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bamse: Sämre. 

Skutt: Samma 

Vargen: 88% av vårdnadshavarna anser 
att vi tror på barnens förmåga. 11% vet 
ej. 

  

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

Bamse: Vi har haft en stor barngrupp 
med flertal yngre barn i gruppen. 

Vargen: Vi tror att resultatet beror på att 
vi tar till vara på barnens intressen, 
tankar och funderingar samt att vi skapar 
nyfikenhet kring nya aktiviteter som gör 
att barnen vågar tro på sig själva och på 
sin egen förmåga. 

Övriga kommentarer: 

Bamse: Enligt föräldraenkäten känner 
föräldrarna att vi har en stor barngrupp 
och inte hinner med alla barn. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Har inte mätt detta på samma sätt 
tidigare år. 

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

Behovet att möta alla barn med olika 
behov kvarstår varje år. 

Övriga kommentarer: 

Behov av att utveckla arbetet på olika 
sätta. Att möte individernas behov av 
språkstöttnig, tydligare organisation och 
ansvar för alla elevers särskilda behov. 

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

   

 

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

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Skutt: Sämre 

  

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

Skutt: Förra året var det 16 av 16 som 
svarade och i år var det endast 4 av 18. 
Så resultatet är ganska så missvisande. 

Vi tar resultatet till oss och ska bli bättre 
på att föra informationen vidare. 

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: 

Medel. 

Analys: 

Vi anser att detta är något vi arbetar med kontinuerligt i barnens vardag på förskolan. Flertalet 

barn visar hänsyn och empati genom att exempelvis vänta på sin tur, lyssna på varandra och 

visa respekt. Oavsett bakgrund är alla barn en del av leken och verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Forstätt arbete med detta mål. 
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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. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det finns inget resultat från föregående 
år. 

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

- 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Alla barn på Vargen, Skalman och Bamse ska utveckla sin 

förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sin 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: God 

  

Analys: Vår organistion ändrades pga byggnation i huset och personalförändringar. Detta 

gjorde att två avdelningar blev en (Skalman/Bamse). Grupperna behövde jobba ihop sig, barn 

och vuxna. De uppdelade mindre grupperna gjorde att barnen fick en lugnare lärmiljö.  Vi 

vuxna var mer närvarande och tillgängliga för barnen i och med mindre grupper. Det blev 

lättare att nå barnen och deras intresse. 

Pga av tidsaspekten och avståndet till skogen höll inte planeringen med att gå till skogen 

(Vargen). 

Barnen är medvetna om vilka växter och djur vi har i vår närhet. Detta visar de genom att 

benämna blommor och djur i vår närhet. Barnen är nyfikna och har visat intresse för 

aktiviterna. 

Barnen har ställt frågor och gjort hypoteser om vad de tror ska hända när vi exprimenterat. De 

tycker att det är spännande och barnen är nyfikna. Detta gör att barnen visar ett stort intresse 

för kemiska processer och fysikaliska fenomen. Barnen är delaktiga och får testa själva vilket vi 

tror påverkar intresset. 

Gruppen utvecklade andra intressen utifrån experimenten. Vi hörde också barnen använda 

H2O för vatten. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

I vardagen fortsätter vi att benämna växter och djur i vår närhet. 
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Utifån barnens intressen fortsätter vi att jobba med kemiska procsser och fysikaliska fenomen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Vargen, Skalman 
och Bamse som utvecklat sitt kunnande 
om växter och djur. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns inget tidigare resultat  

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Organisationen ändrades och alla 
barn har inte haft intresse.  

 Andelen barn på Vargen, Skalman 
och Bamse som förstår enklare kemiska 
och fysikaliska begrepp, 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns inget tidigare resultat. 

  

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

  

Övriga kommentarer: Stort intresse för 
aktiviteterna. Barnen har visat 
nyfikenhet. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Alla barn på Vargen, Skalman och Bamse ska utveckla sin 

förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 

teknik fungerar. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse:  

God. 

Analys: 

Vi vuxna har haft en stor påverkan på barnen genom att uppmuntrat barnen till att använda 

bestick, klä på/av sig själva osv. Barnen är mer självständiga och kan använda teknik i 

vardagen. Till en början tyckte barnen att det var svårt och jobbigt att vi uppmuntrade dem att 

försöka själva, men nu kan vi se att barnen har vuxit i sig själva att de faktiskt kan/lyckas 

(Skalman/Bamse). 

 

Av organisatoriska anledningar har vi inte kunnat utföra bygget av kojan. 

Skapandeaktiviteterna har fungerat bra för att barnen har tyckt det har varit väldigt roligt och 

det har fångat deras intresse. Det har även lett till andra aktiviteter. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Utveckla en samsyn kring vad teknik är för oss i arbetslaget. Vi fortsätter att uppmuntra barnen 

att använda enkel teknik i vardagen. 

Vargen fortsätter med sina skapandeaktiviteter och bygget av kojan. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Vargen, Skalman 
och Bamse som kan urskilja enkel teknik 
i vardagen. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns inget att jämföra med. 

  

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

  

Övriga kommentarer: Vi har sett en 
stor utveckling hos barnen under året. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Alla barn på på Brumma, Skutt och Minihopp ska utveckla sin 

förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sin 

kunnande om växter och djur 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi anser att målet inte är helt uppnått. 

Analys: 

Skutt: 

Vi känner att vi inte hinner uppmärksamma alla barn när vi går ut, på grund av för stora 

barngrupper. Med tanke på de stora barngrupperna har vi svårt för att uppmärksamma vad de 

mindre barnen finner intressant då de inte har det verbala språket där de kan göra sig hörda. 

De äldre barnen är enklare att uppmärksamma då de, genom det verbala språket kan utveckla 

sina tankar och därmed delge sitt intresse. 

I reflektionen har vi uppmärksammat att vi inte hinner ”se” varje barn då vi hela tiden måste 

hålla koll på de andra barnen runt omkring. Vi ser vad de gör men kan inte gå ner på deras nivå 

och föra diskussioner runt omkring för att förstå barnens egna tankar. Genom att gå ut i mindre 

grupper kan vi enklare se varje barnen och uppmärksamma det de finner intressant och föra 

diskussioner tillsammans med dem utan att behöva störas utav annat. 

De äldre barnen benämner och hänger med när vi pratar om vår närmiljö, medans de yngre 

barnen pekar och visar att de är intresserade. De yngre barnen som saknar det verbala språket 

visar genom kroppsspråket att de uppfattar vad vi pratar om. Barnen visar glädje när vi ska gå 
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ut och utforska vår närmiljö. Vi tycker att de flesta barnen har en god uppfattning om hur vår 

närmiljö ska behandlas. Några barn visar med handling, genom att tex plocka upp skräp från 

marken eller flytta på insekter från asfalten till gräsmattan. 

Brumma: Vi upplever att de yngsta barnen (1år) är svåra att bedöma hur de tillägnat sig delar 

av målet. 

Vi kan dock se att alla barn utom två trivs då vi går iväg på utflykt utanför gården. Väl vid 

naturrutan upplever vi att barnen är mycket intresserade av den aktivitet vi ska göra. Barnen är 

aktiva i görandet vid naturrutan, de frågar, känner, luktar och utforskar miljön. 

Vårdnadshavarna beskriver att barnen berättar mycket om vad vi har gjort vid naturrutan. Hos 

oss på Brumma kan vi också se att barnen pratar och benämner mer som rör våra aktiviteter. 

Barnen kommer även till oss och ber om att vi ska titta på t.ex. ekoxen i lärplattan. Insekter och 

fjärilar har barnen verkligen anammat, inom detta område har barnen verkligen utmanats och 

utvecklats språkligt. De har utökat sitt ordförråd mycket. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi påminner konternuerligt alla barn om att visa omsorg och hänsyn om vår närmiljö men vi 

upplever att detta är något vi behöver arbeta vidare med. Vi fortsätter att konternuerligt prata 

med barnen om vad som är rätt och fel och hur vi tillsammans tar hand om vår närmiljö.Vi 

behöver mer reflektionstid för att tillsammans kunna samtala med varandra och påvisa vad vi 

upptäckt barnen gjort och vad vi diskuterat. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Brumma, Minihopp 
och Skutt som utvecklat sitt kunnande om 
växter och djur. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Alla har inte deltagit i aktiviteterna. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn på Brumma, Skutt och 
Minihopp som visar omsorg om vår 
natur/närmiljö. 

80 % 100 % 80 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Alla barn ska utveckla förmågan att använda modern teknik som 

ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppnådd. 
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Analys: 

Svårt att fånga barnens intresse utifrån pedagogernas tanke med användandet. Ofta kan de 

mycket om hanteringen av t ex I pad och vill göra som man gör man hemma.  Ibland kan man 

uppleva att leken stannar när plattan kommer fram. I arbetslagen har vi inte alltid haft en 

samsyn runt det digitala användandet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skapa samsyn om användandet samt jobba aktivt med att få de digitala redskapen att bli en 

tillgång i den pedagogiska verksamheten.   

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Skalman, Bamse 
och Vargen som  kan använda modern 
teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns inget resultat från föregående 
år. 

  

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

  

Övriga kommentarer: Stort intresse 
hos barnen. 

 Andelen barn på Minihopp, Brumma 
och Skutt som kan använda modern 
teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande 

60 % 100 % 60 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Introducerat användandet av IKT i 
verksamheten. Ett konternuerligt arbete 
tillsammans med barnen skapar ett större 
intresse. 

Övriga kommentarer:  

Målet är för brett och innefattar för många 
delar, vilket gör det svårt att mäta. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla barn på Bikupan ska få det stöd och den stimulans de 

behöver. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Ej uppfylld 

Analys: 

Ibland har det funnits svårigheter att få till struktur och organisation och då har fokus hamnat 

fel, vilket har lett till att vi inte alltid fått syn på det stöd och den stimulans som 
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behövs.Omorganisation och sjukskrivning kan vara en bidragande orsak. 

Vi ser att när det finns tydlig struktur för att se alla barns behov så resultarera det i att alla barn 

få det stöd och den stimulans de behöver. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt prioriterat mål. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som  får sina behov 
tillgodosedda. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Vi har börjat reflektera och fått en djupare 
förståelse för resultat och målskrivning. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Alla pedagoger på Bikupan är förtrogna med lärandesektionens 

elevhälsoplan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Uppnått. 

Analys: 

Alla är medvetna om elevhälsoplanen och är introducerade om den. Tack vare påstöttning av 

förskolechefen är målet uppnått. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som känner sig 
förtrogna med elevhälsoplanen. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

  

Tack vare påstöttning att läsa alla 
dokument. 

  

Övriga kommentarer: 



Bikupans förskola, Kvalitetsanalys 16/17 13(20) 

 

 

 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla barn på Vargen, Bamse och Skalman ska utveckla sin 

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras 

problemställningar. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Barnen har utvecklat ett stort intresse för matematik genom att vi använt oss av uppdragskort 

och läst böckerna om Numbert (vargen). Vi använder oss av matematiska begrepp i vardagen 

och olika former av problemlösning. 

Barnen har på lekfulla sätt fått en större förståelse för matematik i sin vardag. Vi vuxna har 

funnits med som ett stöd för barnen att kunna utveckla sina tankeställningar med utmanande 

frågor. 

Barnen har börjat använda fler matematiska begrepp i sin lek med varandra och är mer 

medvetna om matematiken som finns i deras närmiljö. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att ställa utmanande frågor och finnas närvarande som pedagoger. Vi kommer att 

fortsätta att använda oss av uppdragskort och läsa Numbert med de äldsta barnen på förskolan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Vargen, Bamse och 
Skalman som utvecklar sin förmåga att 
använda matematik för att undersöka, 
reflektera över och pröva olika lösningar 
av egna och andras problemställningar. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns inga tidigare resultat. 

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

  

Övriga kommentarer: Barnen 
använder matematiken i leken för att 
lösa problem. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Alla barn på Skalman, Vargen och  Bamse ska utveckla ett rikt 

och nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga 

att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Medel. 

Analys: 

Alla barn befinner sig på olika nivåer språkligt men många barn behöver särskilt stöd med 

tecken som stöd, bildstöd samt praxisalfabetet. Aktiviteter som vi har planerat har inte kunnat 

genomföras fullt ut pga att vi har fått fokusera på andra prioriterade aktiviteter. Vi hör barnen 

återberätta saker som  vi gör, pratar om och berättar om på förskolan både hemma och för sina 

kompisar. Vi (Skalman/Bamse) har inte aktivt arbetat med rim och ramsor men 

uppmärksammar ändå att barnen nonsensrimmar. Vi upplever att uppdelningen av barnen i 

mindre grupper har gjort att vi är mer närvarande och kan stötta barnen mer att hantera 

eventuella konflikter med språket. 

Vargen: Vi upplever att barnen har ett stort intresse för rim och ramsor och rimmar och ramsar 

gärna tillsammans med kompisar. När vi läser böcker på rim fyller barnen gärna själva i 

rimmen. Vi har använt oss en del av praxisalfabetet vilket vi tycker har gjort att barnen har 

blivit mer medvetna om hur ljuden låter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att arbeta med tecken som stöd, bildstöd och praxisalfabetet. Vi fortsätter även att 

arbeta med rim och ramsor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Bamse, Skalman 
och Vargen som leker med ord, berättar, 
uttrycker tankar, ställer frågor och 
argumenterar. 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

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

Jobbat i mindre grupper. Vi har arbetat 
aktivt med målet. Närvarande pedagoger. 

Övriga kommentarer:  

Vi vill fortsatt ha målet som prioriterat. Vi 
behöver fortsätta med att lösa konflikter 
genom språket. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Alla barn på Brumma, Skutt och Mini-hopp ska utveckla ett 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 

leka med ord. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har uppnätt målet. 

Analys: 

Skutt: 

Vi ser att barnen låtsaslekar med språket, tex genom att sjunga själva spontant. Även de barn 

som inte har det verbala språket testar sin röst genom att ”låta” i olika tonlägen. För att nå 

målet har vi tagit hjälp av tex, babblarna och lärplattan. Vi tar hjälp av olika appar som redskap 

för barnens språkutveckling.Vi bygger om vår innemiljö utifrån barnens intressen och för att 

utmana barnen i deras språkutveckling. 

Vi arbetade mycket med babblarna under HT, men då vi tyckte att vi blivit ”mätta” på 

materialet slutade vi skapa nytt material och lät barnen utforska det redan skapade materialet 

under VT. 

  

Brumma: Vi ser en utveckling hos alla barn. De har alla utvecklat sitt sätt att kommunicera med 

varandra. 

Vi har anpassat innemiljöerna och materialet för att kunna utmana barnen i deras 

språkutveckling. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att utmana våra miljöer för att skapa språkstimulerande miljöer för barnen. Vi ser 

till den nuvarande barngruppen och deras intressen och behov. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Brumma, Skutt och 
Minihopp som utvecklat sitt ordförråd och 
begrepp samt leker med sina ord. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Troligtvis samma. 

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

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Alla barn på Bikupans förskola ska trivas. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Året har varit lite turbulent med tanke på bygget. Vi har velat skapa bra miljöer men har inte 

alltid lyckats utan fått göra om igen. Detta har självklart skapat en viss oreda. 

Vi upplever trots allt att arbetet med värdegrundsfrågorna har gett resultat och att barnen vet 

att ma nkan säga stopp. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare som uttrycker 
att deras barn trivs i förskolan. 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Stora förändringar i verksamheten samt 
stora barngrupper pga. byggnation. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Alla barn på Bikupans förskola ska vara trygga. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppnått 

Analys: 

Trots att vi inte är helt nöjda med resultatet kan vi se en positiv utveckling. Orsaker till detta 

kan vara att vi fokuserat mera på hur vi organiserat oss på de olika avdelningarna utifrån 

barnens olika behov 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

90,5 % 100 % 90,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Ändrat arbetssätt. Ge enskilda barn mer 
stöd. 

Vargen: Har fått en större lokal därmed 
lugnare miljö. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 Vårdnadshavarna på Bikupans förskola upplever att de har en 

bra dialog med personalen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppnådd. 

Analys: 

En del i att vårdnadshavares upplever att dialogen inte alltid är så bra kan bero på att vi 

pedagoger och vårdnadshavare missar dialogen kring hur de vill att vi ska möta dem på 

morgonen och vid hämtning. Ibland kan det vara svårt att läsa av hur föräldrarna vill att det 

ska vara, någon vill ha extra tid i hallen för sig själva, någon vill lämna av och vinka osv. Här är 

det viktigt att vi pedagoger har en dialog med föräldrarna för att veta hur de vill ha det. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Samtala med vårdnadshavare om hur de vill ha det vid lämning/hämtning. Vid inskolning ha 

dialogen med föräldrarna hur man vill ha det. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
uppger att dialogen med personalen är 
god. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Efter förra årets resultat har vi fått större 
fokus på frågan. 

Övriga kommentarer: 
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2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Vårdnadshavarna på Bikupans förskola upplever att de har en 

bra dialog med personalen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppnådd. 

Analys: 

En del i att vårdnadshavares upplever att dialogen inte alltid är så bra kan bero på att vi 

pedagoger och vårdnadshavare missar dialogen kring hur de vill att vi ska möta dem på 

morgonen och vid hämtning. Ibland kan det vara svårt att läsa av hur föräldrarna vill att det 

ska vara, någon vill ha extra tid i hallen för sig själva, någon vill lämna av och vinka osv. Här är 

det viktigt att vi pedagoger har en dialog med föräldrarna för att veta hur de vill ha det. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Samtala med vårdnadshavare om hur de vill ha det vid lämning/hämtning. Vid inskolning ha 

dialogen med föräldrarna hur man vill ha det. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
uppger att dialogen med personalen är 
god. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Efter förra årets resultat har vi fått större 
fokus på frågan. 

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

På Bikupans förskola råder en positiv och utvecklingsbenägen stämning. Förskolan har haft ett 

turbulent år vad gäller förändringar i såväl miljö, arbetslag som ledning. 

Arbetet med normer och värden har har både förbättrats och försämrats. Den viktiga biten med 

trygghet har förbättrats markant 75% till över 90 %. Under målet för trivsel når vi inte ända 

fram utan stannar på 94%. Barnen är omtänksamma och visar empati mot såväl vuxna som 
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barn. Arbetet med normer och värden får fortsätta att vara prioriterat mål då vi inte kan vara 

nöjda förrän vi når 100%. 

I dialogen med hemmen ser vi en förbättring vilket vi känner oss nöjda med då detta har varit 

en fokusfråga under flera år. Trots det positiva resultatet kommer vi att jobba vidare med detta. 

Målen under utv. och lärande har också mera att jobba med inför kommande år. 

Språkmålet har bland de yngre nått 100% och de äldre hamnade på 93%. 

Nomålet   når vi 100% bland de äldre och här är det de yngre som landar på en något lägre nivå. 

I Arbetet med matematik har vi god måluppfyllelse men behöver utveckla arbetet runt 

användandet av modern teknik. Plattformen Infomentor har börjat att vara det redskapet för 

dokumentation, kommunikation och uppföljning av verksamheten som var tänkt men vi 

behöver utveckla detta än mera. 

Arbetet runt barn i behov av särskilt stöd har under detta året varit en stor och svår fråga i såväl 

organisation som i den pedagogiska verksamheten. Vi har jobbat mycket med detta men inte 

hunnit ända fram. Detta fortsätter att vara fokus på under kommande läsår. 

  

  

Sammanfattande analys 

Arbetet på Bikupan genomsyras av glädje och en vilja att göra ett gott arbete men samtidigt tror 

inte pedagogerna på sig själva och sin förmågan vilket är synd då kunskaperna finns. Att ha fått 

tid till samtal och stöttning i organistoriska och pedagogiska frågor har utvecklat verksamheten 

och även pedagogernas tro på sig själva. 

Organistaionen detta år då man sökte statsidrag och gjorde om de tre avdelningarna till fem 

gav dåliga förutsättningar för pedagogerna att bedriva god verksamhet eftersom det varit 

alldeles för många barn inskrivna i förhållande till yta. Även den påbörjade byggnationen har 

försvårat arbetet. 

Satsningen på kompetenshöjning runt utformandet av lärmiljöerna har påbörjat processer hos 

pedagogerna vilket avspeglats i verksamheten. 

Ökad delaktighet i kvalitetsarbetet har också stärkt pedagogerna och lett till ett mera kritiskt 

tänkande runt vad man gör och varför. Detta i sin tur har lett till ett mera kritiskt 

förhållningssätt till den egna verksamheten och en återhållsamhet vid utvärdering av 

målen.Man kan också se en bristande samsyn i vad målen står för och vad lärande betyde 

Arbetet med digitaliseringen i förskolan är ett svårt område och här har heller inte funnits 

samsyn och en tydlig plan för användandet vilket vi får jobba mycket med till nästa år. Ett sätt 

är att inte ha ett eget IKT mål utan att det blir en del av övriga mål och aktiviteter för att nå 

bättre måluppfyllelse. I 
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Trots ovanstående  har man arbetat på och nått ett förhållandevis gott resultat. 

Att få en ny ledare med ny syn på verksamheten kan vara nog så jobbigt och detta kan vi inte 

bortse ifrån. 

  

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

 Utveckla lärmiljöerna i samband med att vi får två nya avdelningar och matsal. 

 Skapa förutsättning för reflektion i arbetslagen för att utveckla samsynen runt 

uppdraget. 

 Utveckla användandet av digitala verktyg inkl. Infomentor. 

 Utveckla språkarbetet med bl a teckenstöd och bildstöd. 


