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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 19   

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 

49,6% 39.2% 56.2% 

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) 

3,86 4.46 8.33 

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

7,24 5.7 5.85 

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

30,59 28.1 30.48 

Kostnad per tillsynstimma 65,87 51.72 46.67 
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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 

Det har under året varit stor personalomsättning och det är svårt att rekrytera behörig personal 

till de mindre förskolorna i ytterområdena. Detta är naturligtvis något som påverkar 

måluppfyllelsen. Vid höstens mätning hade andelen utbildade förskollärare ökat sedan förra 

året men är trots det fortfarande ganska låg. Efter årsskiftet sjönk det ytterligare om än 

tillfälligt, då en av förskollärarna gick på föräldraledighet. Det blev också under våren en 

period med bara tillfällig personal på en avdelning vilket inte skapat de bästa förutsättningarna 

för Björnens måluppfyllelse. För att skapa bättre stabilitet i personalgruppen har dock en duktig 

barnskötare fått en tillsvidareanställning under våren. 

Vi har under året haft statsbidrag för mindre barngrupper vilket medfört att vi kunnat dela 

barnen på två avdelningar under viss del av dagen. 

Jag ställer mig frågande till om antalet inskrivna barn/årsarbetare samt faktisk närvaro 

verkligen stämmer. Det är svårt att få rättvisande statistik när några i personalen arbetar på 

både förskola och fritidshem utan någon tydlig gränsdragning däremellan. 

  

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" 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Genom att synliggöra det som sker på 
förskolan, exempelvis på Infomentor och 
annan dokumentation ges föräldrarna 
ökade möjligheter till insyn i 
verksamheten. Genom att barnen delas i 
mindre grupper kommer också 
pedagogerna närmare barnen och kan 
lättare redogöra för vad varje enskilt barn 
gjort under dagen. Detta har säkert 
bidragit till det förbättrade resultatet. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Vi har ett gott samarbete med 
specialpedagogerna och väl 
genomarbetade rutiner kring hur vi möter 
upp barn i behov av särskilt stöd. 

Övriga kommentarer: 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma som föregående år. 

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

  

Övriga kommentarer: 

 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? 

Samma som föregående år. 

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

  

Övriga kommentarer: 

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

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Vi har blivit bättre på att ta oss tid för en 
god dialog mellan personal och 
vårdnadshavare. Detta är också något vi 
pratat om mycket på exempelvis 
personalmöten för att förbättra detta 
resultat. 

Det är fortfarande ganska mycket 
vikarier, men man försöker boka upp 
samma personer så långt det är möjligt 
för att även detta ska vara personer som 
är kända av barnen och föräldrarna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Verksamheten skall utveckla varje barns 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 ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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Målet är inte uppfyllt. 

Analys: 

Målet är ej uppfyllt så som vi önskat då vi behöver diskutera mer med barnen kring 

demokratiska värderingar, livsfrågor, människors olikheter, diskriminering, könsroller mm. Vi 

har sett en bra utveckling genom de aktiviteter vi har haft men dessa har mest kretsat kring hur 

man är en bra kompis och vi hade behövt utveckla dessa mer. 

Något som också påverkat att inte arbetet utvecklats så mycket är att det varit mycket 

personalbyten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta arbeta med värdegrunderna och gå mer in på olikheter. Vi kommer att 

se över fler och olika material att använda i aktiviteterna och synliggöra dessa för barnen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten utvecklar varje barns 
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. 79 % 100 % 79 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Vi tror att det beror på mycket 
personalbyten. Vi har missat endel 
diskussioner med barnen och därmed 
inte uppfyllt målet. Det är svårt att komma 
vidare i verksamheten när det inte finns 
någon stabilitet i personalgruppen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Verksamheten ska utveckla barnens intresse för skriftspråk 

samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt. 

Analys: 

Aktiviteterna kring språk har varit positiv och barnen tycker det är roligt att arbeta med. Vi har 

sett att stor del av barnen har ett utvecklat skriftspråk och känner igen bokstäver och både egna 

och andras namn. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Vi kommer fortsätta arbeta med språklig medvetenhet genom till exempel att arbeta med 

namnen, olika bilder med text, böcker, rimord. Vi kommer även att arbeta med symboler 

exempel vägmärken, loggor i olika miljöer. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
barnen utvecklat ett intresse för 
skriftspråk samt förståelse för symboler 
och deras kommunikativa funktioner. 

81 % 100 % 81 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Vi behöver arbeta mer med språk, mer 
med namnen med lilla björn och mycket 
språkmedvetenhet med främst de större 
barnen. 

Personalbyten påverkar även här. Stora 
Björn påbörjade ett tema runt Alfons 
Åberg-böckerna men detta upphörde då 
de pedagoger som startade upp det 
slutade. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Verksamheten ska utveckla varje barns utveckling till ett 

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: 

Vi har delvis uppfyllt målet. 

Analys: 

Barnen på både lilla björn och stora björn har visat intresse för språk och man har arbetat med 

rim och ramsor, böcker mm. Lilla björn har använt sig mycket av Babblarna medan Stora Björn 

under hösten och delar av våren använde sig av Alfons-Åberg böckerna i sitt arbete med 

språkutveckling. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att arbeta vidare med språk på det sättet vi har gjort men fokusera på en aktivitet åt 

gången och upprepa denna några gånger i veckan för att få en djupare förståelse hos barnen, för 

att sen utveckla ordförrådet vidare. 

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

 Andelen barn som visar språklig 
utveckling. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Arbetat med Babblarna med de minsta 
och de största har viss tid arbetat med 
Alfons Åberg-böckerna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Verksamheten skall utveckla varje barns nyfikenhet och lust 

samt förmåga att leka och lära. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Inte uppfyllt. 

Analys: 

Lokalerna fick efter sommaren en uppfräschning med lite ny färg och lite nya möbler vilket 

gjort att de båda avdelningarna blivit mer anpassade för förskola. Dock finns det endel kvar att 

göra, det finns gott om rum, men det är en gammal sliten skolbyggnad som inte direkt utmanar 

barnen i sin lust att leka och lära. 

Genom den personalomsättning som varit har det inte skapats så goda förutsättningar att ta 

tillvara och utgå från barnens tankar och nyfikenhet. För att detta ska vara möjligt behöver 

personalen lära känna både barnen, lokalerna samt vilket material som finns. 

Genom att barnen är uppdelade på Lilla respektive Stora Björn så skapas ändå möjlighet att 

komma nära barnen då gruppen blir mindre vilket gynnar detta mål. 

Användandet av IKT som pedagogiskt verktyg är något som vi inte nått ända fram till. Det 

material vi har ger oss inte rätt förutsättningar för att lyckas uppnå målet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver jobba på att skapa rum i rummet och skapa lärande miljöer. 

Materialet är på gång att förbättras så att vi kan använda detta som verktyg. Vi kommer att 

diskutera hur vi kommer att använda IKT i våra aktiviteter. 

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

 Andelen pedagoger som upplever att 
varje barn utvecklar sin nyfikenhet och 
lust samt förmåga att leka och lära. 

71 % 100 % 71 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

sämre. 

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

Några av målen känner vi inte att vi 
hunnit med att ta med barnen då vi haft 
många personalombyten. Vi har inte 
kommit ikapp med användandet av IKT 
som vi önskat. Vi har inte jobbat med 
andra modersmål. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Verksamheten skall utveckla varje barns intresse bilder, texter 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är inte uppfyllt. 

Analys: 

Vi har varit bra på att arbeta med barnen med bilder och text men inte med digitala verktyg 

såsom Ipad och tavlan. I och med att vi är begränsade med ipads var det svårt för barnen att ta 

initativ till IKT. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att få bättre material och därmed kunna arbeta vidare med IKT med barnen och 

kunna använda ipad och tavlan till både appar, fotografier, läsning mm. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som utvecklat ett 
intresse bilder, texter och olika medier 
samt sin förmåga att använda sig av, 
tolka och samtala om dessa. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Våra ipads som vi har är låsta för nya 
appar och tyvärr kan vi inte jobba med 
dem så mycket för tillfället. Detta har 
begränsat även barnen att kunna ta 
initiativ. Men vi är på gång med detta 
arbete. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Vi har haft kompetensutvecklingsdag med IKT, samt även gemensamt APT och 

utvecklingsgruppen. Alla pedagoger känner att de utvecklat sina kunskaper inom IKT. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi känner att vi behöver större kunskaper inom IKT och upprepa så att vi befäster lärandet tills 

det kommer bli en naturlig del i det pedagogiska arbetet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
de fått ökad kunskap och utvecklats inom 
IKT. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre är förra året. 

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

Vi har fått bra och givande 
kompetensutveckling inom IKT men vi 
har tyvärr inte tekniken för att hålla det 
vid liv, men vi hoppas snart att kunna 
komma igång med det. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Pedagogen ansvarar för att varje barn får sina behov 

respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Utifrån de förutsättningar vi har tillgodoser vi barnens behov i största möjliga mån. Där vi 

känner att det brister är våra spridda lokaler och att lokalerna är inte fullt anpassade. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer jobba mer med planering för lärmiljön så att vi kan använda lokalerna på bästa 
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möjliga sätt. Vi kommer att dela upp grupperna mer i mindre grupper och mer organisation 

kring val av aktiviteter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten respekterar och tillgodoser 
varje barns behov. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre än föregående år. 

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

Utifrån våra förutsättningar anpassar vi 
verksamheten bra även om det finns en 
del saker vi klart kan förbättra. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Andelen pedagoger som är insatta i kommunens elevhälsoplan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt. 

Analys: 

Alla pedagoger har läst elevhälsoplanen och vet vart man hittar den. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att arbeta mer med att diskutera varje barn enskilt och utvärdera varje barn så att vi 

kan bättre tillgodose varje barns behov. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som är insatta i 
kommunens elevhälsoplan 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma. 

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

Alla pedagoger har läst elevhölsoplanen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Verksamheten skall ge stimulans och särskilt stöd till de barn 

som befinner sig i svårigheter av olika slag. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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Målet delvis uppfyllt. 

Analys: 

Vi har arbetat för att alla barn ska få det stöd de behöver. Vi har kontinuerliga diskussioner 

kring hur vi möter varje enskilt barn. Alla pedagoger har sina ansvarsbarn och ansvarar för 

kontakten kring dessa. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta vårt arbete i samarbete med vår specialpedagog. 

Vi behöver arbeta mer med våra rutiner för att få en tydligare struktur på dagen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten ger stimulans och särskilt 
stöd till de barn som befinner sig i 
svårigheter av olika slag. 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Vi behöver bli bättre på att kontenuerligt 
dokumentera och följa upp barn med 
särskilt stöd. 

Vi behöver få en bättre struktur över 
dagen med tydliga rutiner. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Verksamheten ska utveckla varje barns förståelse för rum, form, 

läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, 

antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt. 

Analys: 

Både Lilla björn och Stora björn har visat intresse för matematik och utvecklats. Vi har arbetat 

med geometri, antal, siffror, längd osv. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att arbeta vidare med matematik men ändra lite aktiviteter för ett mer utvecklande 
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lärande. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som utvecklar sin 
förståelse för rum, form, läge, riktning och 
mätning 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

inget att jämföra med. 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som utvecklar sin 
förståelse för tid och förändring, 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget att jämföra med. 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som utvecklar sin 
förståelse för grundläggande egenskaper 
hos mängder, antal, ordning och 
talbegrepp. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget att jämföra med. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till 

vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt. 

Analys: 

Våra barn älskar musik och rytmik och vi arbetar främst med detta genom sångsamlingar på 

fredagar men vi har sång i våra samlingar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer fortsätta ha gemensamma sångsamlingar och använda rim och ramsor i den dagliga 

verksamheten. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som lär sig sångerna 
och rim och ramsorna. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Alla barn skall trivas på Björnen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt. 

Analys: 

Alla barnen trivs på förskolan och även genom föräldraenkäten framkom att alla barnen trivs. 

Vi har arbetat mycket med trivselregler och pratar regelbundet om hur man är en bra kompis. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta jobba med trivselregler och aktiviteter kring hur man är bra kompisar 

och hur man samarbetar och hur man kan lösa konflikter. Vi kommer använda oss av exempel 

media för att prata om konflikter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt 
pedagogerna trivs på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma som föregående år. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 Såväl barn som personal skall visa öppenhet, respekt, 

solidaritet och ansvar. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt. 

Analys: 
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Alla barnen känner sig trygga på förskolan och detta har även framkommit genom 

föräldraenkäten. Vi har en uppdaterad diskrimineringsplan som alla pedagoger känner till, den 

finns även tillgänglig för föräldrarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att arbeta vidare med rutiner och reflektera över dessa regelbundet. Pedagoger som 

inte deltar i aktiviterna behöver bli bättre på att respektera aktiviteter som pågår. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt 
pedagogerna känner sig trygga på 
Björnens förskola 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

samma som föregående år. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.14 Alla vårdnadshavare skall vara nöjda med vår verksamhet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Till stor del uppfyllt. 

Analys: 

Föräldrarna är nöjda med bemötandet av oss pedagoger och verksamheten och känner sig 

trygga. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter fokusera på att skapa god stämnnig mellan både pedagoger och föräldrar och barn 

och även mellan oss pedagoger. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
föräldrarna är nöjda med vår verksamhet. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget att jämföra med. 

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

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.15 Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både 

i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst 

en gång varje år, 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt. 

Analys: 

Alla barnen får utvecklingssamtal en gång per år runt deras födelsedag. De som börjar skolan 

erbjuds överskolnnigssamtal och nya barn erbjuds uppföljningssamtal. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer fortsätta med regelbundna samtal. 

Något som dock behöver förbättras är vårdnadshavarnas syn på om de blir bemötta på ett 

positivt och professionellt sätt. Detta resultat var förbättrat sedan förra året men ligger 

fortfarande bara på 77 %. Här måste vi bli bättre på hur vi bemöter föräldrarna och hur/vad vi 

pratar om. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som får 
utvecklingssamtal och därmed god insyn 
i verksamheten. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

samma som föregående år, alla barn 
erbjuds utvecklingssamtal och 
överskolningssamtal. 

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

  

Övriga kommentarer: 
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2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Verksamheten ska ge förutsättningar för barns sociala 

utveckling så att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Vi har inte suttit ner med barnen enskilt så mycket som vi velat och kunnat diskutera en och en. 

och därmed kunna vara aktivt delaktig i verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver bli bättre på att ge barnen mer ansvar, och även mer regelbundet gå igenom 

ansvaret för sina egna handlingar. Vi kommer att dela grupperna mer och därmed kunna 

diskutera i smågrupper. För att kunna uppnå detta behöver vi se över våra rutiner. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som upplever att 
verksamheten ger förutsättningar för 
barns sociala utveckling så att de alltefter 
förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och miljön i förskolan. De 
behov och intressen som barnen själva 
på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 
grund för utformningen av miljön och 
verksamheten, 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Vi behöver bli bättre på att få barnen mer 
delaktiga. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.2 Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas 

rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför 

ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Infomentor fungerar bra men vi upplever att det inte används kontinuerlig av föräldrarna. 

Förtroendet för personalen har ökat från 44% till 84% vilket är mycket glädjande, vi måste dock 

fortsätta arbeta på detta för att stärka förtroendet ytterligare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver uppmuntra föräldrarna att gå in på infomentor samt även fråga på 

utvecklingssamtalen om de går in på infomentor. Här har även vi pedagoger en viktig roll i att 

kontinuerligt göra uppdateringar på både tidslinje men också i barnens portfolio. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
förskolan kompletterar hemmet genom 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
att varje barn ska kunna utvecklas rikt 
och mångsidigt, samt anser att förskolans 
arbete med barnen sker i ett nära och 
förtroendefullt samarbete med hemmen. 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Lite sämre än förra året men nästan 
samma. 

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

Nästan samma resultat men vi behöver 
diskutera mer hur vi får föräldrarna mer 
inkluderade i verksamheten. 

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 Utveckla ett väl fungerade systematiskt brandskyddsarbete 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt. 

Analys: 

Alla pedagoger känner till utrymningsplanen och går en brandskyddsutbildning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

De lokalerna vi har är stora och det är svårt att ha överblick. Eftersom lokalerna inte är 

överskådliga så behöver vi se över våra rutiner. Vi kommer att se över utrymningsplanen och 

även rutiner vid brand. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Alla pedagoger, kökspersonal och 
förskolebarn känner till utrymningsplanen 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

nytt, ingen jämförelse. 

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

  

Övriga kommentarer: 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Årets resultat är på de allra flesta områden sämre än förra årets och det är på många områden 

som vi inte når upp till de resultat som vi önskat. 

Ett område som förbättrats är barns förståelse för matematik. Ytterligare ett område är dialogen 

mellan föräldrar och pedagoger där vi överlag ser en förbättring på den bedömning som 

vårdnadshavarna gör av verksamheten. 

Områden som vi behöver jobba vidare på är framförallt att utveckla barns nyfikenhet och lust 

samt förmåga att leka och lära och förståelse för alla människors lika värde. Men vi behöver 

också fortsätta arbetet med IKT- barnens intresse och förmåga att använda bilder, texter och 

olika media samt barnens intresse för skriftspråket där resultaten är sämre än vad vi önskar. 

Under året har det satsats på kompetensutveckling kring IKT för personalen vilket upplevts 

som givande och lärorikt. Det har också blivit fler lärplattor att använda i verksamheten. Trots 

detta upplever man att man är begränsade i arbetet med IKT tillsammans med barnen. 

  

Sammanfattande analys 

En bidragande orsak till det överlag försämrade resultatet kan vara att det i år är helt ny 

personal som utvärderat och skattat verksamheten jämfört med förra året. Möjligtvis skattar 

man sig hårdare än föregående år och man är inte lika van att använda sig av Stratsys för att 

synliggöra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Detta är något vi får arbeta vidare med 

tillsammans för att få utvecklingsplanen till att användas som en naturlig del i planering, 

utvärdering och analys av verksamheten. 

Något som också kan förklara årets resultat är den personalomsättning som varit. Det är svårt 

att utveckla verksamheten när det ständigt blir förändringar i personalgruppen. Detta påverkar 

alla områden i verksamheten både det rent organisatoriska med rutiner och strategier men 

också de utvecklande kring exempelvis språk och IKT. 

När personalgruppen inte är helt samstämmig så påverkar naturligtvis detta också arbetet med 

barnen och barngruppen på ett negativt sätt. Istället för att hålla fokus på de mål som finns och 

arbeta mot dessa tillsammans med barnen så läggs mycket tid och energi på att diskutera 
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rutiner etc. Detta gör att man tappar fart och att även barnens utveckling och lärande påverkas. 

Vi har under året haft återkommande samtal o möten i arbetslaget i syfte att förbättra 

kommunikationen och försöka få till en samsyn med fungerande rutiner. Detta arbete kommer 

under hösten att fortsätta och förstärkas med hjälp av handledning för personalen som 

specialpedagogerna kommer att hålla i. 

När det gäller IKT måste vi jobba vidare på att det ska vara ett naturligt verktyg i verksamheten 

och att vi ska använda det som producenter istället för konsumenter. Det har varit en del 

motstånd mot IKT från vårdnadshavare där det funnits rädsla för strålning och detta har 

påverkat användandet till viss del. Här får vi jobba för att informera vårdnadshavarna om 

syftet, vad vi gör och hur vi använder verktygen för att skapa en trygghet hos pedagogerna och 

samtidigt minska rädslan hos föräldrarna. 

Matematiken har man fått in som naturliga delar i verksamheten vilket gjort att man upplever 

att barnen fått ökat intresse för detta. Här ska vi fortsätta arbeta för att dela barnen i mindre 

grupper och därmed komma närmare dem. Vi kan då lättare föra diskussioner med barnen 

vilket bidrar till att man kan se vad barnen är nyfikna på och vad som behöver utvecklas. 

Dialogen mellan vårdnadshavarna och pedagogerna har blivit bättre men det finns fortfarande 

en del att jobba på för att förbättra resultatet ytterligare. Här handlar det mycket om 

professionalitet, vad och hur information kommer fram till föräldrarna. Vad är det vi visar och 

informerar föräldrarna om när dom hämtar sina barn. Kommunikationen här emellan har inte 

alltid varit så bra, ibland missas information etc vilket vi måste jobba på för att förbättra 

ytterligare. 

Förskolan ligger i en gammal skola och lokalerna är inte helt anpassade till denna verksamhet. 

Viss upprustning är gjord invändigt och vi har fått staket runt gården. Lilla Björn har ett rum 

längst ner där man har sin verksamhet och där har man skapat rum i rummet på ett sätt som 

gör att det bjuds in till olika lekar. På Stora Björn har det varit svårare ett skapa lekmiljöer som 

utmanar barnen. Det är här den huvudsakliga personalomsättningen har varit, men det är också 

här man samlas om alla barn på Björnen är tillsammans. Det blir då ett åldersspann från de allra 

yngsta upp till fritidsbarn vilket gör det svårt att anpassa material och miljö. Detta är något vi 

behöver arbeta med och utveckla vidare för att alla barn ska få de utmaningar de behöver. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Vi har stora förhoppningar på att det blir mer stabilt kommande år tack vare de rekryteringar 

som gjorts under året och att vi då också kan lägga kraft på de utvecklingsområden vi har. 

Vi kommer också under hösten att få hjälp av specialpedagogerna för handledning i 

personalgruppen för att förbättra vårt arbete kring Kommunikation, Ansvar & Professionalitet. 

Detta för att få en samsyn i personalgruppen vilket på sikt även kommer att spegla hela 

verksamheten. 

Våra prioriterade områden för lå17/18 är 
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1. Utifrån barnens intresse skapa utmanande miljöer för lärande och lek där också de digitala 

verktygen blir en naturlig del. 

2. Fortsätta utvecklingsarbetet med IKT och Infomentor, samt arbeta för att barnen ska bli 

medvetna producenter. 

3. Dela in barnen i mindre grupper utifrån mognad och behov för att lättare kunna stimulera 

och ge det stöd de behöver. 

4. Fördjupa arbetet kring värdegrunden och förståelsen för allas lika värde där vi också lägger 

stort fokus på en god dialog och ett professionellt bemötande av vårdnadshavarna. 


