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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

   

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

   

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

 2,1  

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  17,5 20,98 

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

 15,72 19,09 

Kostnad per tillsynstimma  35,31 44,46 

Sammanfattning - förutsättningar 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Eleverna ska bli nyfikna på att utforska och arbeta både 

självständigt och tillsammans 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet var att öka intresset och kunskapen om vattnets kretslopp. 

Ökat. 

Analys: 

Tipspromenaden är genomförd efter ett arbete med vattentema med alla fritidsbarn. Barnen fick 

kunskaper om ett ekosystem, biotop och hur ett kretslopp fungerar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

I nuläget har vi inte tänkt att arbeta vidare med vattentema. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som får ett ökat 
individuellt intresse 

   
 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Utvecklad elevhälsa - Alla barn/elever ska få det stöd de behöver 

för att nå målen i läroplanen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 
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Måttligt god. 

Analys: 

Vi har kunnat bidra med läshjälp för några elever. 

Vi har inte tagit del av elevhälsoplanen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi avsätter tid på APT - mötena för genomgång av elevhälsoplanen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som känner till 
kommunens elevhälsoplan 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdig 

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

Elevhälsoplanen har varit uppe under 
året och all personal har arbetat med att 
föra in detta synsätt i verksamheten. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Eleverna skall utveckla sin mattematiska förmåga i vardagen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vårat mål är att barnen ska lära sig matematiska begrepp samt att kunna läsa en instruktion 

som talar om vad dem ska göra med hjälp av att laga eget mellanmål. 

Mycket god. 

Analys: 

Denna aktivitet har fungerat bra och barnen har varit väldigt positiva till detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har räknat med att fortsätta med denna aktivitet. Det är för år 3. 

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

 Aktivt lärande 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

bra 

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

Trevligt inslag i verksamheten. Bra för 
barnen att följa hela processen från 
planering, inköp, kostnader, tillagning och 
all efterarbete. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Barnen ska känna sig trygga på Grankottens fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: Bra 

  

Analys: Att visa vårdnadshavare att verksamheten är bra. Att ha ett öppethus varje termin och 

ordna trevliga och stimulerande aktiviteter. Tänka på bemötandet vid lämning och hämtning, 

bjud gärna in föräldrarna till att besöka verksamheten. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Öppet hus. Bkud in vårdnadshavare och tänk på att delge vårdnadshavarna vad händer på 

fritids genom tex veckoblad. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga 
på fritidshemmet. 

100 %   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det är samma resultat 

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

Vi har många aktiviteter där eleverna 
får jobba i olika grupper i olika 
konstelationer, Detta tror vi gör att 
eleverna känner sig trygga 

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar som uppger att 
deras barn är trygga. 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Svårt att säga, inte stor skillnad. 

Övriga kommentarer: 
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2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Barnen kan påverka sin verksamhet 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måttligt god. 

Analys: 

Personalen har arbetat mycket med att göra eleverna delaktiga i sin vardag på fritidshemmet. 

Det har gett viss effekt men vi hade förväntat oss högre måluppfyllelse. Det är svårt att få 

eleverna att förstå att och när de påverkar och det måste vi bli bättre på att påvisa. Önskemål 

har också kommit upp på samlingar 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har en postlåda som heter Önskis, där barnen får rita eller skriva önskemål om aktiviteter. 

Denna kommer att kollas varje vecka.  Påvisa tydligare för eleverna när de påverkar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Fritidshemsenkät 

90 %   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Mycket personalbyten har gjort det 
svårare att följa upp tidigare verksamhet. 

  

  

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 Kunskap vid brand 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Delen procent som svarar mer än 
hälften rätt. 
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3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Sammanfattande analys 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 


