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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 

65 40  

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) 

4,34 6,03 7,14 

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

6,52 4,95 4,07 

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

25,86 24,57 25,57 

Kostnad per tillsynstimma 57,76 53,34 58,63 
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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 

Tillsynstimmar / barn är fortfarande lågt på Ljungbacken och detta gör att vi klarar av att ha en 

förhållandevis god bemanning trots det låga antalet inskrivna barn. 

Även detta år har barn från Dalstorp varit placerade i Ljungsarp vilket hjälper till att hålla 

verksamheten igång. 

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" 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

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

  

Övriga kommentarer: 

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 uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Överlag är det ett gott klimat i barngruppen men vi ser även ett behov att jobba mera med att 

alla kunna vara med. Arbetet med att dela gruppen har gett ett gott resultat. 

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

 Andelen barn som utvecklat 
förståelse för att alla människor har lika 
värde oberoende av 
diskrimineringsgrunderna. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Alla pedagogerna ska få uppleva och få kunskap om IKT. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Ej uppfylld 

Analys: 

När vi startade upp höstterminen hade vi goda tankar och ideer på hur vi ville utveckla vår 

kunskap om IKT. Vi kom igång och var på god väg men under resans gång tappade vi fokus. 

Fokuset hamnade på annat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behåller målet och lägger fokus på att diskutera vad det innebär. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

79 100 79 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Alla barn ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 
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Analys: 

Vi ser att det finns ett intresse bland barnen och de vill gärna använda våra digitala verktyg. De 

dokumenterar bland annat utevistelse på pedagogernas initiativ. Bilderna  blir en del i barnens 

reflektion tillsammans med oss. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ikt ska bli en del i alla våra mål. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som fått prova och fått 
kännedom om modern teknik som ett 
verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Nytt mål 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i 

förskolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har inte varit tillräckligt samspelta och inte pratat ihop oss om hur vi ska arbeta så att 

verksamheten anpassas till alla barn. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ännu tydligare ramar och strukturer. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Vi var inte samspelta och hade inte pratat 
ihop oss. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Alla barn ska få utveckla sin förmåga att använda matematik för 

att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna 

och andras problemställningar. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Målet var att genom nya och olika materail väcka barnens intresse och till en början visade 

barnen ett intresse men efter ett tag avstannade det och där missade vi att förnya och förändra i 

miljö och material. I vissa delar missade vi även att introducera materialet tydligt för barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi låter målet stå kvar och jobbar vi mer med introducering av materialet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder sig av 
och utforskar med hjälp av matematiken 

85 100 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nej, samma 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla barn ska få utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tanlkar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Genom vårt engagemang och rätt material fångade vi barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Fortsätta att utveckla språket. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som enligt pedagogerna 
använder ett aktivt och nyanserat språk. 

95 100 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi har lagt mycket fokus på sagor, rim 
och ramsor. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Alla barn ska trivas på förskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse 

Analys: 

Det är en liten grupp i bra lokal där vi hinner med alla barn, lära känna och bemöta alla. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter jobba medvetet med trivsel på förskolan 

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? 

Samma resultat 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla barn ska känna sig trygga på förskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 
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Det är en liten grupp i bra lokal där vi hinner med alla barn, lära känna och bemöta alla. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
känner förtroende för personalen. 

95 100 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Inte så mycket vikarier. 

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? 

Bättre 

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

Inte så många vikarier. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Alla föräldrar ska i kontakten med förskolan få känna att vi tar 

oss tid och lyssnar på deras åsikter och frågor. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi försöker ta oss tid att lyssna till och bemöta alla föräldrar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Kontinutet i personalengruppen 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar i förskolan som 
uppger att " dialogen mellan föräldrar och 
personal är bra". 

100 % 100 % 100 % 

 

2.2 Inflytande/delaktighet 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Barnen är trygga och trivs på förskolan. Även dialogen med hemmen är bra. Över lag är det ett 

gott klimat på förskolan. 

Resultatet på Ljungbacken är inte heller i år tillfredsställande. Vi hade önskat en tydligare 

positiv trend när det gäller målområden som matematik och IKT. Här måste ledningen gå in 

och stötta. 

Språkmålet har god måluppfyllelse och här kan vi känna oss nöjda. 

Arbetslaget har inte hittat formerna för reflektion och har fastnat lite för mycket i 

organistaionsfrågor istället för pedagogisk utveckling av verksamheten. Däremot har 

lärmiljöerna på Ljungbacken förnyats och förbättrats. Där kan vi se ett tydligt resultat av 

satsningen i området runt lärmiljöer. 

. 

  

  

Sammanfattande analys 

På Ljungbacken har man en speciell situation då antalet barn sakta sjunker och detta skapar oro 

för framtiden. Samtidigt har förskolan blivit en uppsamlingsförskola för de barn som inte får 

plats i Dalstorp och Nittorp. Det är ingen optimal situation för att skapa kontinuitet och bygga 

en bra verksamhet. 

Att jobba med en liten barngrupp kan ibland vara mera utmanande än att flera barn i samma 

åldersgrupp.  Fördelen är att det är enklare att få med barnen när man inte är så många som t ex 

vid utvecklandet av lärmiljöerna och att man samtidigt hinner se och bemöta alla barn. 

Pedagogerna har även kommit igång bra med att använda Infomentor för att  kommunicera 

med hemmen och detta ger också föräldrana möjlighet till större insyn i versamheten. För att i 

övrigt komma igång bättre med den digitala utvecklingen i förskolan behöver pedagogerna 
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såväl utbildning som inspiration. 

Arbetslagets förmåga att trots omständigheterna skapa en positiv och trygg miljö bidrar till 

trivsel, trygghet och bra dialog med hemmen. 

Resultatet för språkmålet  kan bero på att pedagogerna har hittat rätt bland såväl lekmiljö som 

material.Önskvärt hade kanske varit att man kunnat se målen som en helhet och integrerat dem 

mer med varandra. 

. 

  

  

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

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

verktyg. 

 Utveckla den pedagogiska dokumentationen för ökad måluppfyllelse. 

 Utveckla den digital portfolion för samtliga barn samt utvecklingssamtalen. 


