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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 

   

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    

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

Sammanfattning - förutsättningar 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Eleverna utvecklar en allsidig rörelseförmåga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Likvärdig måluppfyllelse som föregående år 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi arbetar vidare med med tema rörelse. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som samspelar i 
grupplekar 

82 % 100 % 82 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt resultat 

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

När vi är ute så blandar vi fri lek med 
styrda aktiviteter t.ex. lekramsor, olika 
samarbetslekar, göra olika geometriska 
former med ett rep som man inte får 
släppa, kroppsalfabetet, räknelekar. Vi 
har under våren arbetat med tema kost 
och motion. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Eleverna utvecklar förståelse för olika kretslopp och ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har inte arbetat med målet. 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som källsorterar och 
visar förståelse för konsekvenser av olika 
val de gör. 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inte arbetat med målet. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Eleverna använder IKT som ett verktyg för en högre 

måluppfyllelse 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har inte arbetat med målet. 

  

Analys: 

  

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

 Pedagogerna kan hantera de 
vanligaste programmen i datorn 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Målet är uppnått. Pedagogerna är duktiga 
på att använda de vanligaste 
programmen. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

 InPrint 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inte jobbat med målet. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Personalen på Lingonboda är väl insatta i de/det stödbehov som 

elever med åtgärdsprogram och extra anpassningar har och kan 

då ta tillvara situationer som uppstår i vardagen för att på ett 

positivt sätt stödja elevens måluppfyllelse. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet mättes inte föregående år. 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har inte funnit bra rutiner för att delge pedagogerna på Lingonboda det stödbehov som en 

del elever har behov av. 

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

 Andel pedagoger på Lingonboda är 
väl insatta i de/det stödbehov som elever 
med åtgärdsprogram och extra 
anpassningar har och kan då ta tillvara 
situationer som uppstår i vardagen för att 
på ett positivt sätt stödja elevens 
måluppfyllelse. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Svårt att mäta 

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

Vi har under året saknat ledning i arbetet. 
Målen i Stratsys har till viss del varit 
okända. Vi har deltagit i klasskonferenser 
och stöttat elever ute i klasserna och på 
fritidshemmet. Vi känner till 
ärendegången men upplever att vi 
behöver bli mer insatta. Några av oss är 
nya på vår tjänst och har behov av mer 
handledning. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Eleverna utvecklar förståelse för mätande av längder, massa, 

volym, area och tid. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har inte arbetat med målet. 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som utvecklar 
förståelse för mätande av volym,tid, 
längd, massa och area 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi mätte inte detta mål förra året. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Eleverna på Lingonboda utvecklar sitt språk  och utvecklar då 

förmågan att berätta,beskriva, återge och instruera. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 
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Måluppfyllelse: 

Målet är inte uppfyllt. 

Analys: 

Vi har inte arbetat på ett strukturerat sätt med språkstimulerande aktiviteter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som utvecklar sitt språk 
och då förmågan att muntligt, beskriva, 
berätta, återge och instruera. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet mättes inte föregående år. 

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

 Eleverna har getts möjlighet att uppträda 
för varandra och spela teater. 

Övriga kommentarer: 

 Andel pedagoger som utvecklat sitt 
kunnande när det gäller tal och språk, 
språkstörning 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet mättes inte föregående år. 

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

Pedagogerna har inte getts Pedagogerna 
har inte getts möjlighet att förkovra sig i 
ämnet. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Eleverna är trygga på Limmaredskolans fritidshem 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har inte mätt målet med enkärfrågor som specifikt riktar sig mot frtidshemmet. 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska utöka vår återkommande trivselenkär med frågor som är specifika för fritidshemmet. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som uppger att de är 
trygga 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet mättes inte föregående år. 

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

I vår skolenkät om tivsel och trygghet så 
svarade eleverna i F-3 att 84% upplever 
att de trivs bra på skolan och 16 % svarar 
varken bra eller dåligt. 

Vid frågan om du känner dig trygg 
överallt på skolan svarade 84% ja och 
16% nej. 

Detta resultat är från en skolenkät och vi 
vet inte om eleverna enbart tänkte på 
skolsituationen eller hela dagen. 

Vi behöver tänka in frågan om trygghet 
och trivsel på fritids i vår regelbundna 
trivselenkät. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Vårdnadshavare upplever att det är lätt att få tag i och få 

kontakt med personalen på Lingonbodas fritidshem 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är inte mätt. 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi får arbeta fram en fritidsenkät som vårdnashavarna kan besvara. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
att det är lätt att få tag i och få kontakt 
med personalen på Fritidshemmet 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet mättes inte föregående år. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Vi får arbeta fram en fritidsenkät som 
vårdnadshavarna kan besvara. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Vårdnadshavare ska uppleva att de får ett gott bemötande av 

personalen på Lingonbodas Fritidshem 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är inte mätt 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi får arbeta fram en fritidsenkät som vårdnashavarna kan besvara. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
ett gott bemötande 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet mättes inte föregående år. 

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

  

Övriga kommentarer: Vi arbetar vidare 
med vårt goda bemötande. Vi får arbeta 
fram en fritidsenkät som vårdnashavarna 
kan besvara. 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Eleverna ska uppleva att de kan ha inflytande och påverka 

fritidshemmets verksamhet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelese. 

Analys: 

Eleverna har getts möjlighet att planera upp och genomföra talanguppvisningar. 

Eleverna i torsdagsklubben åk.3 och uppåt har lämnat förslag på aktiviteter som de 

genomförde. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att införa kontinuerliga fritisdsråd. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever att de har 
inflytande och kan påverka 
verksamheten. 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet mättes inte föregående år. 

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

  

Övriga kommentarer:  

Närvaron i torsdagsklubben har inte blivit 
uppföljt. Elevrna har inte getts möjlighet 
att besvara enkät. 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Sammanfattande analys 

Personalen som har arbetat på Lingonboda 16/17 har inte blivit insatta i utvecklingsmålen. 

De har arbetat med andra målområden och nått ett gott resultat. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Vi ska arbeta med att implementera läroplanen för fritidshemmet. 

Att personalen på Lingonboda ges möjlighet att vara aktiva i utvecklingsplanen. 

Viss personal på fritids genomför SPSMs kurs i NPF som skolans specialpedagog leder. 

Målet är att deltagarna efter utbildningen har: 

 en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om barns och elevers olika 

perceptuella och kognitiva förutsättningar. 

 fått inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till ett barn med NPF 

 kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att 

skapa en tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet för alla barn och elever. 


