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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 

67 60  

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) 

4,73 5,63 5,67 

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

3,72 4,17 4,52 

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

29,16 28,46 27,95 

Kostnad per tillsynstimma 80,49 67,06 57,04 

Siffrorna i år beror till stor del på att vi haft resurs för barn i behov av extra stöd. 
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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 

Den planerade byggstarten i Dalstorp blev framflyttad vilket gjorrde att vi var tvugna att öppna 

en extra avdelning på Dalstorpsskolan. Denna avdelning klarade inte att ta emot alla barn i kö 

vilket gjorde att även Ljungbacken fått ta emot barn från Dalstorp. På detta sätt har vi under 

året löst situationen och kunnat begränsa barngruppernas storlek. 

Detta är inte en optimal lösning då alla inte har möjlighet att ta sig till Ljungsarp. Detta drabbar 

framför allt asyl och putfamiljer som sällan har bil. 

Verksamheten för Dalstorpsbarnen blir också splittrad och kostnad för personal dyrare då man 

inte kan samverka fullt ut. 

  

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

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

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Alla som har svarat  (30 av  44) har 
angivit att de anser att personal tror på 
deras barns förmåga, dock i olika nivå 
(helt och hållet och ganska bra) Förra 
året hade vi vårdnadshavare som angivit 
"vet ej". Detta kan tyda på att 
vårdnadshavarna har upplevt bättre insyn 
i verksamheten under året. 

Övriga kommentarer: 

Vi anser att måttet genom denna fråga i 
föräldraenkäten är svår att mäta i 
förhållande till målet "Verksamheten ska 
stimulera och bidra till barns utveckling 
och lärande". Vi saknar ett mått på hur vi 
pedagoger aktivt arbetar för att nå målet. 

Genom vårt arbete med bl.a. den 
pedagogiska miljön visar vi att vi har en 
tilltro på barnens förmåga, ger barnen 
nya utmaningar utifrån intressen och 
behov. 

Nästa år behöver vi skapa egna mått 
inom detta målet och inte enbart mäta 
utifrån föräldraenkäten. 

Vi fortsätter att arbeta med den 
pedagogiska miljön och att ge barnen 
nya utmaningar utifrån barnens intressen 
och behov. 

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: 

Måttligt god 

Analys: 

Vi ar arbetat kontinuerligt med främjande insatser och tagit upp situationer på plats. 

Hallonet, med barnen i 5-6 års ålder har uppnåt 100% medan Blåbäret (1-3) och Lingonet (3-5) 

har inte uppnått lika högt resultat. Genom att det i hela förskolan finns ett aktivt och medvetet 

arbete med detta mål har barnen under åren utvecklat mer förståelse därav kan ett bättre 

resultat ses i högre åldrar. Hallonets barn träffar även äldre skolbarn som kan vara bra 

förebilder. 
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Vi har engagerat föräldrar i arbetet med likabehandling vid specifika situationer, genom bl.a. 

skriva brev och muntliga samtal. Detta har varit till hjälp i arbetet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att arbeta i samma riktning men behöver utveckla fler strategier för att ingen 

särbehanling förekommer bland barnen. 

Vi kommer att uppdatera vår tidsplan i planen mot diskriminering och likabehandling i 

förskolan samt ha återkommande reflektioner i arbetslagen.Vi behöver vara tydligare mot 

föräldrarna och involvera de inom förebyggande arbetet. Vi tänker att det kan även vara viktig 

att informera föräldrar om vad vi jobbar med då grunden läggs hemma. 

  

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? 

Resultatet är sämre. 

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

Förra året tänkte vi att alla barn hade 
utvecklats utifrån sina förutsättningar och 
utifrån vad verksamheten har erbjudit. I 
år mäter vi huruvida alla barn har 
utvecklat  förståelsen. Vi anser inte att 
alla barn har gjort det och därför inte kan 
sätta 100% i måluppfylelse. Det största 
delen av barnen har utvecklat förståelse. 

Hallonet, med barnen i 5-6 års ålder har 
uppnåt 100% medan Blåbäret (1-3) och 
Lingonet (3-5) har inte uppnått lika högt 
resultat. 

Genom att det i hela förskolan finns ett 
aktivt och medvetet arbete med detta mål 
har barnen under åren utvecklat mer 
förståelse därav kan ett bättre resultat 
ses i högre åldrar. Hallonets barn träffar 
även äldre skolbarn som kan vara bra 
förebilder. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Alla barn kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 
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Vi har andra mått i målet i år, detta kan påverka hur resultatet ser ut. Detta gör att resultatet 

inte kan jämföras. 

Lingonet och Blåbäret anser att vi har arbetat mer övergripande med målet kring användningen 

av tekniken för kommunikation, skapande och lärande, däremot behöver vi arbeta vidare med 

detta. 

Hallonet anser att utifrån det uppsatta målet har andelen barn som kan använda teknik varit 

minst 90%. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ser bättre förutsättning att kunna arbeta mot målet sedan vi har fått nya lärplattor, projektor, 

m.m. Även utifrån inspirationsdagar och kurser som personalen har fått. 

Blåbäret behöver arbeta mer systematisk för att försäkra att alla barn har möjllighet att pröva på 

tekniken. 

Personalen behöver blir mer aktiva i vårt val av appar (appanalys). 

Generellt vill vi vidareutveckla användningen av modern teknik. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Vi har andra mått i målet i år, detta kan 
påverka hur resultatet ser ut. Detta gör 
att resultatet inte kan jämföras. 

Lingonet och Blåbäret anser att  vi har 
arbetat mer övergripande med målet 
kring användningen av tekniken för 
kommunikation, skapande och lärande, 
däremot behöver vi arbeta vidare med 
detta.Blåbäret behöver arbeta mer 
systematisk för att försäkra att alla barn 
har möjllighet att pröva på tekniken. 

Hallonet anser att utifrån det uppsatta 
målet har andelen barn som kan använda 
teknik varit minst 90% 

Övriga kommentarer: 

Vi ser bättre förutsättning att kunna 
arbeta mot målet sedan vi har fått nya 
lärplattor, projektor, m.m. Även utifrån 
inspirationsdagar och kurser som 
personalen har fått. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Alla barn ska få det stöd de behöver. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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God 

Analys: 

  

Vi har organiserat våra dagar och arbetsuppgifter på ett sätt som möjligjort att alla barn får 

förutssättningar för att utvecklas i positivt riktning. Vi har delat in barnen i mindre grupper och 

på det sättet kunnat stöttat barnen bättre. 

Vikten av att kunna reflektera tillsammans med specialpedagog ser vi som en pusselbit i arbetet 

med att ge alla barn det stöd de behöver. Specialpedagogen är ett samtalsstöd och tillsammans 

lyfter vi situationer ur olika aspekter och får fundera över vad vi kan förändra för att 

verksamheten ska kunna bidra till att alla barn får det stöd de behöver. Här når vi inte ända 

fram. Vi ser skillnanden mellan höst och vår, då vi under hösten inte haft specialpedagog. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter arbeta i samma spår. Vi kan bli bättre på att använda dokumentationsunderlag för 

att påvisa behove av extra stöd. I detta arbetet tänker vi att arbeta mer systematiskt med 

dokumentationen i Infomentor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

70 % 100 % 70 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

  

. Vi har organiserat våra dagar och 
arbetsuppgifter på ett sätt som möjligjort 
att barnen får förutssättningar för att 
utvecklas i positivt riktning. Vi har delat in 
barnen i mindre grupper och på det sättet 
kunna stöttat barnen bättre. 

Hallonet anser att de inte kunnat ge 
tillräckligt stöd till barn med annat 
modersmål. 

Övriga kommentarer: 

Under våren har vår specialpedagog 
kommit tillbaka och därför kunnat stödja 
oss med rådgivning 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Alla barn 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: 
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Mycket god 

Analys: 

Vi har presenterat alla aktiviteter och barnen har uttryckt dem som roliga. Matematiken har 

kopplats till temat. Vi delade barngruppen i smågrupper vilket resulterade i att alla barnen fick 

möjlighet att pröva i sin takt och förmåga samt inspireras av varandra. I mindre grupper blev 

det lättare att möjliggöra att alla barnen uppmärksammades samt att barnen fick ta plats. 

Utifrån den strukturen vi skapade samt barnens nyfikenhet kunde vi fördjupa oss vidare i olika 

matematiska aktiviteter. 

En utmaning för oss pedagoger har varit när det finns annat modersmål i gruppen, då gäller det 

att alla ska få förståelse och mening med det vi gör. 

Utifrån de matematiska materiel som erbjudits/ funnits tillgängliga dagligen, samt våra 

planerade aktiviteter, har barnen börjat använda flera matematiska begrepp i andra situationer i 

sin vardag. Vi ser/hör att de undersöker och reflekterar, t.ex. kring likheter och skillnader, 

vikter och längder. En del barn har också visat hur de kan lösa olika problem, t.ex. ställa fram 

något att klättra på vid byggande av höga torn och samarbete vid lyft av tunga saker. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

En utmaning för oss pedagoger är att ge barn med annat modersmål i gruppen anpassade 

matematiska mål. 

Vi fortsätter att fördjupa oss inom samma mål och utmana barnen vidare. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Hallonet som 
utvecklar sin förmåga att använda 
matematik för att undersöka, reflektera 
över och pröva olika lösningar av egna 
och andras probelmställningar. 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

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

I verksamheten ser vi spår av vårt tema. 
Spontant benämner barnen exempelvis 
olika former, de kopplar former och andra 
begrepp till det som de upplever i sin 
vardag. En utmaning för oss pedagoger 
har varit när det finns annat modersmål i 
gruppen, då gäller det att alla ska få 
förståelse och mening med det vi gör. 

  

  

  

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Lingonet som 
utvecklar sin förmåga att använda 
matematik för att undersöka, reflektera 
över och pröva olika lösningar av egna 
och andras probelmställningar. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vet ej pga målet är nytt. 

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

Vi har presenterat alla aktiviteter och varit 
närvarande som pedagoger. Vi delade 
barnegruppen i smågrupper vilket 
resulterade i att alla barnen fick möjlighet 
att pröva i sin tackt samt inspireras av 
varandra. I mindre grupper blev det 
lättare att möjliggöra att alla barnen 
uppmärksammades samt att barnen fick 
ta plats. 

Utifrån de planerade aktiviteter har 
barnen börjat använda matematiska 
begrepp i andra situationer. 

Utifrån den strukturen vi skapade samt 
barnens nyfikenhet  kunde vi fördjupa oss 
vidare i olika matematiska aktiviteter. 

Vi har erbjudit matematiska aktiviteter 
som barnen har uttryckt som roliga. detta 
har påverkat barnens syn på matematik 
och att de använder matematiskabegrepp 
i andra sammanhang. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn på Blåbäret som 
utvecklar sin förmåga att använda 
matematik för att undersöka, reflektera 
över och pröva olika lösningar av egna 
och andras probelmställningar. 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Målet är nytt. 

  

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

Matematiskt materiel och planerade 
aktiviteter har fångat barnens 
uppmärksamhet och intresse i stor mån. 

Utifrån de matematiska materiel som 
erbjudits/ funnits tillgänliga dagligen, 
samt våra planerade aktiviteter, har 
barnen börjat använda flera matematiska 
begrepp i andra situationer i sin vardag.  
Vi ser/hör att de undersöker och 
reflekterar, t.ex. kring likheter och 
skillnader, vikter och längder. En del barn 
har också visat hur de kan lösa olika 
problem, t.ex. ställa fram något att klättra 
på vid byggande av höga torn och 
samarbete vid lyft av tunga saker. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Alla barn ska utveckla ett nyanserat talspråk samt utveckla sitt 

ord- och begreppsförråd. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 
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Analys: 

Vi varierar vårt utbud av språkmaterial, bl.a. att vi går till bokbussen. 

Vi har observerat att tecknen varit ett bra stöd för dem som haft svårt att uttrycka sig verbalt. 

Under våren har vi inte arbetat lika mycket med veckans tecken, men istället har vi lagt extra 

fokus på att presentera dagens lunch med tecken för olika livsmedel. 

Barnen använder sig av tecken spontant och visar intresse till att lära sig nya tecken. Barnen 

känner igen symbolerna vi använder i vardagen, samt vilken färg vi har för varje veckodag. Del 

av personalen har fått gå kurs eller workshops i Inprint och bilderna skapas och användas 

utifrån behovet i gruppen. 

Vi har haft många samtal, diskussioner barn/barn, barn/pedagoger. Högläsning från 

faktaböcker, tittat på fakta filmer, intervjuer, sånger och använt skriftspråket. 

Vi använder Praxisalfabetet och munmotorik i vardagen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Genom att t.ex. utveckla vår användning av Babblarna skulle vi kunna göra ännu tydligare 

aktivitetszoner där språket stimuleras inom olika ämnesområden. 

Introducera en Babblare i taget kan ge de olika zonerna större fokus periodvis. 

Vi kommer att arbeta mer aktivt i själva valet av litteratur (barnböcker m.m.) som tas in på 

avdelningarna 

Fortsätta att arbeta med munmotorik 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på förskolan som visar 
att de utvecklar sitt språk (kroppsspråk, 
tecken och/eller ord) utifrån sina 
förutsättningar. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdig. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Lingonet och Blåbäret har under året 
använt bildstöd och tecken som stöd 
vilket har gett en positivt effekt i barnens 
kommunikation. 

  

 Andelen barn på förskolan som visar 
att de förstår enkla instruktioner. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdig. 

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

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 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: 

Måttligt god 

Analys: 

  

Barnen visar att de lär sig nya svenska ord och använder de i rätt situation. Barnen kan uttrycka 

sina behov i tal- och kroppsspråk samt utvecklat meningsbyggnad och ordförråd. 

Vi har arbetat med återkommande aktiviteter och rutiner med bildstöd, sånger och att 

pedagogerna sätter ord i alla situationer. Några av barnen kan räkna eller berättar hur man 

säger vissa ord på sitt modersmål. 

Hallonet har inte använt sig av bildstöd i den utsträckning det hade behövts. 

Vi har kunnat använda läraren under hösten som tolk i olika situationer. Läraren har varit med 

i våra aktiviteter och översatt till modersmålet. Läraren och barnen har jobbat tillsammans med 

lärplattan. Under vårterminen har detta inte varit möjligt då vi inte haft tillgång till 

modersmålstöd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Fortsätta att använda oss mer av bilder/bildstöd. Göra bilder t.ex djur leksaker frukt med både 

svenska och andra språk. Vi behöver arbeta med detta för att de svenska orden ska komma. 

Vi fortsätter med veckoschema där vi sätter upp bilder på de olika aktiviteter som sker under 

dagen. barnen känner igen symbolerna/bilderna 

Använda oss av tekniken i arbetet med språk. (bl.a. appen Say Hi, Ur) 

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

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vet ej då målet inte funnits med tidigare. 

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

Barnen visar att de lär sig nya svenska 
ord och använder de i rätt situation. 
Barnen kan uttrycka sina behov i tal- och 
kroppsspråk. 

Vi har arbetat med återkommande 
aktiviteter och rutiner med bildstöd, 
sånger och att pedagogerna benämner i 
situationerna . Några av barnen kan 
räkna eller berättar hur man säger vissa 
ord på sitt modersmål. 

Berörda barnen har utvecklat 
meningsbygnad och ordförråd. 

Alla barnen har utvecklat medvetenheten 
om olika språk. 

  

  

Övriga kommentarer: 

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

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål för i år. 

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

Vi har inte använt oss av bildstöd i den 
utsträckning det hade behövts. 

Övriga kommentarer: 

 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: 

2.1.7 Alla barn trivs på Björkhagens förskola. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Barnen på förskolan uttrycker spontant till oss att de trivs på förskolan, att det är kul. Vi märker 

även att de trivs genom deras lek och sammarbete. 

Genom observationer, samtal, intevjuer och samarbetsövningar har vi säkerställt att barnen 

trivs mycket bra. 

Vi har en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare kring deras barns trivsel. 



Björkhagens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 15(18) 

 

 

 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

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? 

Likvärdigt 

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

  

Övriga kommentarer: 

30 av 44 har svarat antingen att "det 
stämmer helt och hållet" eller "stämmer 
ganska bra". 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla barn är trygga på Björkhagens förskola. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Vi pedagoger finns i närheten och hjälper till om något barn inte får vara med eller har svårt att 

komma igång att leka. 

Vi har gjort ändringarna utifrån vad vi har observerat i barngruppen, vad barnen har visat för 

intressen och behov. Miljön är i ständigt förändring och med detta arbetar vi kontinuerligt. 

Utifrån intervjuer och/eller observationer som gjorts med/av barnen har barnen visat att de 

känner sig trygga och trivs på förskolan. Vi lyfter dagligen situationer som berör barnens 

trygghet och samtalar med barnen så att alla mår bra och känner sig trygga. 

Blåbäret fick byta från kompisböckerna till Babblarmaterial om olika känslor. Utifrån dessa 

bilder på t.ex. arg, ledsen och glad, blev det spontana samtal om t.ex. när någon blir arg, ledsen 

och glad. Vi satte även upp tecknen för dessa känslor, så att barn som inte hade talet fick ett 

stöd för att uttrycka känslor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver hitta ett mer anpassat material för de yngre åldrarna. Det finns t.ex. kompisböcker 

för de allra yngsta i förskolan. Vi kan också fördjupa oss mer genom Babblaren Doddo, som 

symboliserar empati och kompisskap. 

Fortsätta med barnintervjuer och observationer, trivselregler och bra dialog med hemmet. 



Björkhagens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 16(18) 

 

 

 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

De som svarat  (30 av 44)  har angett att 
"det stämmer helt och hållet" eller 
"stämmer ganska bra" medan förra året 
hade inte alla vårdnadshavare upplevt att 
sitt barn kände sig trygg i förskolan. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Alla vårdnadshavare ska i kontakten med förskolan skall få 

känna att vi tar oss tid och lyssnar på deras åsikter och frågor. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måttligt god 

Analys: 

Alla föräldrar har erbjudits utvecklingssamtal och extra samtal vid särskilda behov. 

I samband med lämning och hämtning kan det vara svårare att prata med föräldrarna men vi 

försöker hinna med samt komplettera med telefonsamtal, sms, mejl. Delvis sker lämning och 

hämtning på Grankotten för Hallonets barn. 

Vi hade önskat mer skriftliga kommentarer med feedback på Infomentor på det vi gör både på 

tidslinjen och portfolion. Detta för att få en dialog och samspel med hemmen. Då kan 

föräldrarna tala om vad deras barn visar intresse för. Däremot när vi skickat brev/mejl via 

infomentor har vi fått bekräftat av föräldrarna att de har läst. 

Vi har skrivit till föräldrarna att de är välkomna in för att se på dokumentation men de har inte 

visat så stort intresse 

Våra föräldrar verkar nöjda och vi får höra att vi gör mycket med deras barn. Vi försöker 

berätta något varje dag som barnet har gjort under dagen vilket verkar vara uppskattat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försäkra att alla vårdnadshavare får information och att Infomentor används mer flitigt av både 

pedagoger och vårdnadshavare. 

Fortsätta med dagliga samtal med vårdnadshavare. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

86,7 % 100 % 86,7 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdig 

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

  

Övriga kommentarer: 

På Hallonet har de begränsade 
öppningstiderna påpekats som en 
anledning på att dialogen mellan 
vårdnadshavaren och pedagoger blivit 
lidande. Allt får gå via Grankotten. 

Det har även påpekats att det har funnits 
många vikarier och personalbyte på 
Blåbäret. 

2.2 Inflytande/delaktighet 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Över lag har Björkhagen en god måluppfyllelse. Man arbetar med att se och möta barnen 

utifrån deras förutsättningar och behov,och har ett tydligt arbete mot uppsatta mål.Vi ser att det 

för områdets gemensanna utvecklingsområde runt pedagogisk dokumnetation har fallit väl ut 

på Björkhagen. Här ställer pedagogerna sig frågor runt verksamhetens bidrag till barns 

utveckling och lärande. 

Resultatet runt normer och värden är fortsatt högt.  Medvetenhet i arbetslagen finns och är en 

självklar del av vardagen. Arbete med målet runt att alla barn ska utveckla förståelse för 

männiuskors lika värde är svårt att mäta och är lättare att bedöma bland de äldre barnen än de 

yngre och målet är lite omformulerat sedan förra året vilket gett ett något lägre resultat. 

Under utveckling och lärande har fokus legat på att utveckla barnens tal, ord och 

begreppsförråd samt utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem. Björkhagen har en 

fortsatt god måluppfyllelse inom dessa områden. Ett prioområde var att jobba mera med barn 

med annat modersmål och här når man inte ända fram. Arbete med stöd av modersmålslärare 

fungarer dåligt då det inte finns tillgänglig personal i förskolan. 

Arbetet med modern teknik har främst utvecklats på så sätt att vi ser att barnen använder 

tekniken och har fått en större kunskap i hur man använder redskapen. Här finns anledning att 

jobba vidare. 
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Dialogen mellan förskola och hem samt föräldrars delaktighet har förbättrats. 

Sammanfattande analys 

Väl genomtänkt organisation och struktur, utvecklande lärmiljöer och pedagoger som ser 

barnens behov och finns med barnen samt fångar upp deras behov och intressen är de faktorer 

som leder till hög måluppfyllelse. Även det medvetna arbetet mot uppsatta mål är en 

bidragande orsak till det goda resultatet. 

På Björkhagen har områdets utvecklingsfokus på lärmiljöer och pedagogisk dokumentation gett 

tydliga avtryck. Tecken som stöd har bidragit till ökad måluppfyllelse inom språkområdet. 

Bristen på såväl specialpedagog som modersmålsstödjare kan ha påverkat resultatet runt att 

alla barn får det stöd de behöver samt att barn med annata modersmål får möjlighet att utveckla 

sitt språk. Det är dock viktigt att vi inte slutar reflektera och fundera över vad det är vi själva 

bidrar med för att barnen ska utvecklas. Att vi ställer oss frågor som: vad, hur och varför det 

blir som det blir? 

Pedagogernas förmåga att dela barngruppen har bidragit till att vi kan känna oss relativt nöjda. 

En svårighet att nå fram i dialogen med hemmen har varit att vissa barn har haft 

lämning/hämtning på fritidshemmet då samverkan varit nödvändig för den tillfälliga 

avdelningen på skolan. I övrigt har man aktivt jobbat med att hitta nya vägar till delaktighet 

och kommunikation. Trots ansträngningar nådde vi inte målet 100%. 

Den digitala utvecklingen på förskolan går framåt, men är svår. Vi bör avdramatisera begreppet 

digitalisering och lägga fokus på samspel och kommunikation och ställa oss frågorna vad, hur, 

varför och för vem? 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

 Utveckla digitala miljöer för barnens lek och lärande samt skapande med digitala 

verktyg. 

 Fortsätta utvecklingen av pedagogisk dokumentation där digitala verktyg är ett 

redskap. 

 Utveckla arbetet runt  barn med annat modersmål. 

 Utbildning i tecken som stöd samt bildstöd. 

  

  


