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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 22   

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

   

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

   

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

1,23 (20%) 39.2% 56.2% 

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom 
elevhälsan 

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

Studie- och 
yrkesvägledare 

    

Specialpedagoger     

Skolsköterskor     

Skolläkare     

Skolkuratorer     

Skolpsykologer     

Talpedagoger     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Bild      

Biologi      

Engelska      

Fysik      

Hem- och 
konsumentkunskap 
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Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Idrott och hälsa      

Kemi      

Matematik      

Musik      

Naturorienterande 
ämnen 

     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

     

Slöjd      

Svenska      

Svenska som 
andraspråk 

     

Teknik      

Lärare 1-3      

Lärare 4-6      

Lärare 7-9      

Ekonomi 

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

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

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

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    
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Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 17,92 6.5 10.41 

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

15,10 16.15 16.6 

Kostnad per tillsynstimma 36,57 53.14 92.26 

Sammanfattning - förutsättningar 

Antal pedagogisk personal i fritidshemmet är väldigt låg men ändå inte helt rättvisande. Enligt 

statistiken är det 1,23 men då görs en genomsnittlig uträkning där även förskolan och dess 

personal räknas in. Det är svårt att göra en tydlig gränsdragning då både förskola och 

fritidshem är i samma lokaler. Under detta läsår har två pedagoger haft huvudansvar för 

fritidshemmet, ingen av dem är utbildade förskollärare eller fritidspedagog en av dem är dock 

fritidsledare. 

Pedagogerna har påbörjat en kompetensutveckling för att öka den pedagogiska kvaliteten och 

likvärdigheten i fritidshemmet, den har pågått under året med ett antal föreläsningar och 

fortsätter även under nästa läsår. 

Barnen som går på Björnens fritidshem går på två olika skolor vilket gör att det blir extra 

mycket att koordinera med skolbussar etc Det är också en svårighet när det gäller samarbetet 

med skolan då det handlar om många olika kontakter som ska hållas. 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull 

fritid. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse:  

Målet är uppnått till viss del. 

Analys: 

Fritidsaktiviteterna är anpassade efter Fritidsgruppens behov och resurser. Aktiviteterna vi har 

för barnen är gruppstärkande på individnivå och på gruppnivå.Vår Fritidsgrupp är olika 

invider med olika intresseområden , det är därför svårt att hitta gemensamma aktiviteter som 

intresserar alla barn. Inom temaarbetet får eleverna möjlighet hitta en uppgift för varje individ 
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för att de ska känna gemenskap och utvecklas. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer fortsätta med temaarbete och barnen kommer fortsätta att få inflytande på val av 

tema och aktiviteter i vårt forum fritidsrådsmöte, som vi har en gång i månaden. Vi kommer att 

jobba vidare med gruppstärkande aktiviteter och temaarbete där barnen får möjlighet att lära 

sig nya saker och lära sig respektera varandras olikheter. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som upplever att 
eleverna ser fritidshemsvistelsen som 
meningsfull. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

sämre 

  

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

Förra året skattade vi oss själva , i år är  
det ett nytt sätt att skatta oss det blir att vi 
ser helheten på ett annat sätt. 

  

Övriga kommentarer: 

 Elevenkäter och närgranskning 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mått för i år 

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

Vi har en annan mätmetod i år, vi har 
barn på Fritids som vi jobbar med utifrån 
speciella handlingsplaner som har 
skapats tillsammans med 
specialpedagoger. 

  

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att 

bearbetaintryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt 

sin förmåga att samarbeta ochkommunicera 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppnått till viss del 

Analys: 
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Vårt fritidshem vill främja en god sammanhållning och trygghet och utifrån det vill vi att 

barnen ska våga pröva nya aktiviteter och få ett nytt lärande och utvecklas som individ och i 

grupp.Gruppen är "spretig " det finns många olika individer med olika intressen viket gör att vi  

anordnar  olika aktiviteter och i aktiviteten skapar vi en syssla som passar för varje individ så 

att alla barn är sysselsatta. Vi har även barn med speciella behov som vi inte alltid kan hitta en 

lämplig aktivitet för och då får vi samarbeta med  Förskoleavdelningen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi utgår ifrån Fritidsgruppen och de individer som ingår i den och skapar tema och aktiviteter 

som barnen själva har önskat genom Fritidsrådet. Vi jobbar vidare med individanpassade 

aktiviteter som är lämpliga för hela gruppen. 

För de barn som har speciella behov har vi handlingsplaner som vi jobbar utifrån. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
eleverna visar intresse och deltar aktivt i 
våra aktiviteter. 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Försöker planera aktiviterna tillsammans 
med barnen men alla är inte så 
motiverade. Det finns ett par barn som 
har behov av särsilt stöd och det är inte 
alltid vi får med alla. 

Övriga kommentarer: 

Det är första året som vi använder oss av 
en Fritidsenkät, det är ett snitt på 
Fritidsenkäten och Bruk 3.2. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Eleverna ska få möjlighet att pröva och utveckla intressen och 

förmågor oberoende av könstillhörighet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är till viss del uppnått. 

Analys: 

När vi presenterar aktiviteter för barnen lägger vi ingen vikt vid könstillhörighet, vi utgår ifrån 

individernas och gruppens intressen och våra läroplansmål. Vi har barn i fritidsgruppen som är 

starka i sina könstillhörigheter och de barnen jobbar vi med att de ska tänka könsneutralt i val 

av lekar och aktiviteter. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Jobba vidare med att stärka barnens självkänsla och stärka dem i sina val av aktiviteter och 

fortsätta att presentera lekar utan lägga någon vikt vid könstillhörighet. Jobba extra med de 

barn som har stark könstillhörighetssyn på lekar och aktiviter. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som vågar stå får sin 
åsikt och visar god självkänsla. 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Nya barn som har svårt med sin 
självkänsla och självbild . 

Övriga kommentarer: 

ny mätmetod ( Fritidsenkäten ) 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

De pedagoger som känner att de har låg kunskap inom IKT får be om extra stöd och hjälp från 

sina medarbetare och om det finns möjlighet få en kortare utbildning. De flesta pedagoger har 

god kunskap och de som inte har lika god kunskap får hjälp av övrig personal. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta jobba som vi gör inom IKT. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
dom fått ökad kunskap och utvecklats. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Tidigare har vi haft växlande personal på 
fritids, och ny personal i huset det kan 
vara bidragande orsak . 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Alla pedagoger ska vara insatt i kommunens elevhälsoplan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Analys: 

Alla pedagoger har läst elevhälsoplanen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att hålla oss uppdaterade kring elevhälsoplanen. 

  

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?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga i vardagen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

 Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

I de dagliga aktiviteterna så jobbar barnen med praktisk matematik såsom mäta räkna, spela 

sällskapsspel, lekar mm. Och även i våra temaarbeten jobbar vi med praktisk matte. Barnen 

leker mycket lekar som innefattas av matematik  i utelekar såsom hoppa hage, king out och 

även sällskapsspel. Även i vårat tema Superhjältar fick barnen sy sina egna superhjältekläder 

som innefattas av både teoretisk och  praktisk matematik. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att jobba som vi gör och väver in praktisk och teoretisk matematik i våra dagliga 

aktiviteter. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som visar intresse 
och deltar i matematiska resonemang. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Elevernas språkutveckling ska stärkas. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

Barnen ska stärka upp sitt ordförråd och därmed kunna kommunicera med varandra på ett 

trevligare sätt, vi vill att det ska leda till mindre konflikter i barngruppen och även väcka ett 

intresse för bokläsning. Barnen får vara med och välja bok som vi  läser/lyssnar på och vi har 

märkt att barnen tycker det är intressant och de blir lugna av bokstunden. Vi upplever att 

bokläsningen även har en god inverkan på barnen inom flera områden. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med bokläsning. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder ett 
nyanserat och vårdat språk. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla elever ska trivas på vårt fritidshem. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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 Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

Vårt mål att alla ska känna sig trygga och trivas på Fritids. Vi har en "spretig" grupp med 

många starka viljor och barn med speciella behov. Vi har strukturerat upp dagen och vi har 

bestämda tider för aktiviteter från dag till dag för att underlätta för oss och för att barnen ska 

veta vad som kommer att hända på fritids. Vi jobbar med gruppstärkande lekar för att stärka 

sammanhållnigen i gruppen. Vi har även handlingsplaner för barnen med behov av särskilt 

stöd och stimulans som vi jobbar utifrån. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att jobba med struktur och gruppstärkande lekar för vi märker att barnen mår bra 

och känner sig trygga när de vet vad som ska hända och de blir sammansvetsade i gruppen av 

de gruppstärkande lekarna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Det är mestadels samma personal och 
samma barn på fritids. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
att deras barn trivs. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi har en bättre dialog med föräldrarna 
genom fritidsmöten vi är samma 
pedagoger på fritids det ger en 
kontenuitet och föräldrarna vet vem de 
ska vända sig till. 

Övriga kommentarer: 

Ingen central attitydsundersökning är 
genomförd 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Alla elever ska känna sig trygga på vårt fritidshem. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga på vårat fritids. Enligt fritidsenkäten så känner sig alla 

trygga förutom tre barn som känner sig trygga ibland. Det beror på att vi har barn med 

speciella behov som är utåtagerande  ( se kommanterar på fritidsenkäten). Vi jobbar dagligen 

på att skapa en trygg atmosfär på fritids genom att jobba förebyggande med struktur, 

kommunikation och handlingsplaner för barn med speciella behov. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Forsätta jobba med struktur kommunikation och handlingsplaner och förebyggande åtgärder 

såsom gruppstärkande aktiviteter och handlingsplaner för barn med speciella behov. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

  

Övriga kommentarer: 

Vi satte för högt resultat förra året och 
detta året använder vi oss av en ny 
mätmetod. 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
att deras barn känner sig trygga. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Övriga kommentarer: 

Ingen central attitydsundersökning är 
gjord. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med vår verksamhet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

  

Analys: 

Vi arbetar med att både barn och vårdnadshavare ska vara nöjda med vår verksamhet. Vi 
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upplever att föräldrarna är nöjda. Vi har daglig kommunikation med vårdnadshavare och vi 

har god kommunikation med varandra. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi jobbar på att både barn och vårdnadshavare ska vara nöjda med våran verksamhet. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda vårnadshavare. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ingen attitydsundersökning är gjord. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Samrådsmöte 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt 

Analys: 

Föräldrarnas möjlighet att få inflytande i vår verksamhet. Samrådsmöte en gång per år där en 

fritidsrepresentant medverkar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med Samrådsmöte där fritidsreprestant medverkar. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Alla vårdnadshavare är nöjda med personalen bemötande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt. 
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Analys: 

Vi är måna om att vårdandshavarna ska känna sig nöjda med personalens bemötande. Vi 

upplever att målet är uppnått. Vi upplever att vårdnadshavarna känner sig nörjda med 

personalens bemötande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med ett gott bemötande mot vårdnadshavarna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda vårdnadshavare . 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

Ingen undersökning är gjord. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Alla elever ska känna sig delaktiga i beslut som rör deras 

vardag. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

 Målet är delvis uppnått. 

Analys: 

Barnen ska känna delaktighet i sin dagliga fritidshemsvistelse. Vi har fritidsmöte en gång i 

månaden där barnen får vara med och önska i beslut som rör deras fritdsverksamhet. Barnen 

får dagligen vara med och bestämma över deras egna aktiviteter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med fritidsmöte och låta barnen få önska aktiviteter som rör deras fritdsverksamhet. 

  

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

 Andelen elever som känner sig 
delaktiga. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

För högt satta resultat förra året samt nya 
barn med behov av särskilt stöd och 
stimulans som  behöver stöd i val av 
aktivitet. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.2 Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i fritidshemmets 

versamhet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt. 

Analys: 

Vi vill att föräldrarna ska känna sig delaktiga i fritidshemmets verksamhet. Föräldrar till 

fritidsbarn deltar i samråd en gång om året. Vi bjuder även in till uppvisningar, utställningar 

och evenemang som barnen gjort . 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi jobbar vidare med att alla vårdnadshavare ska känna delaktighet i våran verksamhet. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som är 
delaktiga. 

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: 

Inga attitydsundersökningar görs 
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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: 

Brandövningarna görs oftast på förmiddagar när fritidsbarnen inte är på plats. fritidspersonal 

har berättat vart man springer i händelse av brand men vi tror det är värdefullt att barnen får 

vara med på en brandövning också. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Lägga en brandövning eftermiddagstid så fritidsbarnen kan deltaga. 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

På de flesta områden har vi inte nått upp till våra mål och vi ser försämrat resultat på många 

områden. Ingen central attitydsundersökning är gjord. 

De områden där vi nått våra mål är att alla pedagoger ska vara insatta i elevhälsoplanen samt 

andelen nöjda vårdnadshavare. Detta innefattar då nöjdhet med verksamheten i stort, 

delaktigheten samt pedagogernas bemötande. Detta är mycket glädjande då vi under året 

arbetat hårt för att förbättra vårdnadshavarnas förtroende och för att synliggöra vår verksamhet 

på ett bättre sätt. 

Övriga områden har vi delvis uppfyllt målen och tyvärr i de flesta fall gjort ett försämrat 

resultat; detta innefattar arbetet med IKT samt de områden som rör värdegrunden, bortsett från 

elevernas trivsel som är oförändrat på 95%. 

Att eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga samt att stärka elevernas språkutveckling är 

också delvis uppfyllt men har oförändrat respektive förbättrat resultat från föregående år. 

De områden som vi behöver arbeta vidare med och utveckla är att stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid, elevernas delaktighet men också 

arbetet med värdegrunden. Vi behöver också förbättra resultatet inom IKT och arbeta vidare 

med att förbättra resultaten kring matematik och språk. 
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Sammanfattande analys 

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

som utvärderat och skattat verksamheten jämfört med förra året. Möjligtvis skattade man sig 

lite för högt förra året samtidigt som pedagogerna som skattat sig i år inte är vana att använda 

sig av Stratsys för att synliggöra och utvärdera det pedagogiska arbetet, något vi får arbeta 

vidare med tillsammans. Det är inte gjort någon central attitydsundersökning vilket gör att vi 

inte har några mått på vårdnadshavarnas åsikter, här har pedagogerna istället skattat sig på 

annat sätt. 

Den kompetensutveckling som påbörjats kommer förhoppningsvis att hjälpa oss i vårt fortsatta 

arbete för att nå våra mål och för att höja kvaliteteten på vårt fritidshem. Vi har också haft 

inplanerade träffar där en pedagog från respektive ställe i Ambjörnarp, Sjötofta och Uddebo 

träffats för att diskutera frågor som rör fritidshemmet. Detta kommer vi att arbeta vidare med 

under hösten för att ta tillvara varandras kompetenser och kunna lyfta våra verksamheter och 

höja kvaliteten på våra lite mindre enheter. 

Vi har under läsåret haft en tydligare uppdelning mellan förskolans och fritidshemmets 

verksamhet där fritidsbarnen varit i en grupp och förskolebarnen i en under viss del av dagen. 

Detta har med all sannolikhet bidragit till resultatet att vårdnadshavarna känner sig nöjda med 

verksamheten. På föräldramötet under hösten gjordes även här en uppdelning utifrån 

verksamhet efter den gemensamma informationen där pedagogerna kunde informera om det 

planerade arbetet för fritidshemmet. Det gavs också utrymme för frågor och diskussioner. På de 

samrådsmöten som vi har varje termin finns föräldrar och pedagoger från både förskola och 

fritids representerade och man har bjudit in vårdnadshavarna till bland annat en utställning 

under året. Detta är sådant som också kan bidra till att vårdnadshavarna känner sig mer 

delaktiga. 

Hur vi ska nå ut med information digitalt till vårdnadshavarna är något vi behöver arbeta 

vidare med då fritidsbarnen är knutna till den skola de går på när det gäller användandet av 

Infomentor. Pedagogerna behöver då lägga ut information på tidslinjen på två sidor, något som 

upplevs omständligt. Vi har alltså inte påbörjat detta arbete trots att det var ett prioriterat 

område för att förbättra dialogen med vårdnadshavarna 

Genom att eleverna blir mer delaktiga så bidrar det till att verksamheten också känns mer 

meningsfull för eleverna. Här är arbetet påbörjat med exempelvis regelbundna fritidsråd. Vi 

måste arbeta hårt för att eleverna ska känna sig trygga och för att de ska förbättra sin 

självkänsla och därmed också våga framföra och stå för sina åsikter. Detta är en grund för att 

kunna utöva inflytande och ta ansvar vilket är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Vi måste 

också arbeta vidare med att stärka individerna i gruppen för att öka förståelsen och toleransen 

för våra olika förutsättningar och behov. 

Lokalerna på Björnen har fräschats upp under året med lite nya möbler på fritidshemmet och 

man har påbörjat ett arbete där man förändrar de olika lärmiljöerna efter barnens intresse. För 

att stimulera elevernas utveckling och lärande ytterligare behöver vi jobba vidare med detta 

men också skapa mer inspirerande miljöer för skapande och kreativitet. 

När det gäller den matematiska förmågan samt språkutvecklingen så har man vävt in detta 
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mycket i vardagen, mycket tack vare det tema som man arbetat med under året. Man upplever 

också att den dagliga lässtunden bidragit till att stärka elevernas språkutveckling. Vi måste 

dock arbeta mer medvetet med detta för att väva in det mer i verksamheten för att nå högre 

måluppfyllelse. Detsamma gäller även vårt arbete med IKT där pedagogerna trots stora insatser 

inte upplever att de når upp till målet med ökade kunskaper. De insatser som görs på 

förskolorna påverkar också de fritidshem som är integrerade med förskolorna. Detta gör att 

pedagogerna får samma utbildning men att andelen digitala verktyg varit relativt låg under 

året. Detta har nu justerats något även om fritidshemmen inte har varit prioriterade. Möjligtvis 

kan detta var en anledning till att pedagogerna inte använder sig av den kunskap de fått och 

därmed inte upplever sig ha ökat kunskaperna. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Kompetensutvecklingen "fritidshemmet i fokus" fortsätter även under detta läsår vilket 

kommer att hjälpa oss i arbetet med att synliggöra våra läroplansmål för att eleverna och 

vårdnadshavarna tydligt ska se syftet med vår verksamhet. 

Vi behöver ta fram en enkät centralt för att få vårdnadshavarnas synpunkter när det gäller 

fritidshemmen i kommunen eftersom vi inte har någon central attitydsundersökning. 

Prioriterade områden lå 17/18 

1. Utifrån valt tema skapa en tydlig planering för verksamheten för att alla, såväl elever som 

vårdnadshavare och personal ska veta vad som sker under veckan. 

2. Skapa olika lärmiljöer utifrån elevernas behov och intresse men också för att de ska utmanas 

till att utveckla kreativiteten och inspireras till nya upptäckter. 

3. Genom att erbjuda olika aktiviteter och därmed dela eleverna i mindre grupper tillsammans 

med en pedagog skapas förutsättningar för att utveckla goda kamratrelationer. Det blir också 

lättare för pedagogerna att få in matematik och språk i vardagen i de samtal man för. 

4. Arbeta medvetet med digitala verktyg för att skapa nätsmarta elever. 

5. Arbeta vidare med fritidsråd för att utveckla elevernas förmåga att samtala, lyssna och 

argumentera samt för att synliggöra demokratiska värderingar. 

6. Starta upp användandet av Infomentor. Detta för att utveckla former för att förmedla 

information till vårdnadshavarna digitalt och därmed ge dem ökad möjlighet till insyn och 

delaktighet i verksamheten. Samtidigt ger Infomentor oss en möjlig samverkanskanal till 

skolorna, en samverkan som vi behöver förbättra. 

  

  

  


