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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 

0,99 1,0  

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 18,22 10 12,03 

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

11,72 11,63 11,56 

Kostnad per tillsynstimma 124,41 63,03 84,15 

Sammanfattning - förutsättningar 

En liten kombinerad verksamhet med såväl fritidshem som förskola och med öppettider som 

spänner från 06,00-18,00 är både dyr ochh svårplanerad men också sårbar. 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Fritidshemmet skall erbjuda en verksamhet där allaelever 

känner att de har ett lika värde oberoende av social bakgrund 

och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Bra rutiner och stor delaktighet av elevgruppen.Mycket samtal i gruppen där alla känner sig 

respekterade. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

 Andelen elever som anser att de 
erbjuds en verksamhet som bygger på 
diskrimineringsgrunderna. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Bra rutiner och stor delaktighet av 
elevgruppen.Mycket samtal i gruppen där 
alla känner sig respekterade. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Eleverna ska utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika 

miljöer. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Genom att pedagog och elever gemensamt valt aktiviteter skapar det goda förutsättningar. 

Eleverna visar ett stort intresse för gympahallen och skogen och är måna om varandra. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som upplever att de 
möta olika rörelsemiljöer och fått prova 
olika aktiviteter. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

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

Genom att pedagog och elever 
gemensamt valt aktiviteter skapar det 
goda förutsättningar. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Utveckla samverkan med skolan kring elevernas lärande och 

utveckling. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Ej uppfylld 
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Analys: 

Initiativen tas från fritidshemmen och möts positivt från skolan men önskar att mer initativ tas 

även från skolan. Framför allt informationen är dålig från skolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Målet står kvar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som anger att 
samverkan mellan fritidshem och skola 
utvecklats. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

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

Initiativen tas från fritidshemmen och 
möts positivt från skolan men önskar att 
mer initativ tas även från skolan. Framför 
allt informationen är dålig från skolan. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Eleverna har ganska goda kunskaper om våra digitala redskap. De vet vad vi har och vill gärna 

använda dem. Om de behöver hjälp är de duktiga på att be om det. Jag som pedagog kan ibland 

känna att mina kunskaper inte räcker till. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

 Andelen elever som använder 
modern teknik som kommunikation, 
kunskapssökande, skapande och 
lärande. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Eleverna har ganska goda kunskaper om 
våra digitala redskap. De vet vad vi har 
och vill gärna använda dem. Om de 
behöver hjälp är de duktiga på att be om 
det. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Alla elever ska få det stöd de behöver. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Eleverna är nöjda och upplever att de får det stöd de behöver. Handledning av specialpedagog 

kan fås. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som får det stöd de 
behöver 

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: 

Enligt elevenkät så svarade alla att de 
fick den hjälp de behöver. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Eleverna kan använda matematik som redskap för att beskriva  

vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 
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Analys: 

Vi vuxna försöker att på ett naturligt sätt få in matematiken i vardagsspråket för att stärka och 

utmana elverna. Arbetet med matematiska dilemman har varit positivt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder 
matematik i sitt vardagsspråk för att 
beskriva vardagliga probelm och 
företeelser. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett 

rikt och nyanserat sätt, 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Ett rikare material och större fokus på språket har gett resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Målet är kvar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder ett 
nyanserat och vårdat språk. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

På grund av aktiviteter och samtal med 
barnen 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla elever ska känna trygghet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Hög. 

Analys: 

Medvetet arbete med trygghet och trivsel ger ett mycket gott resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner sig 
trygga på fritidshemmet. 

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: 

2.1.9 I kontakten med fritidshemmet skall alla föräldrar känna att vi 

tar oss tid och lyssnar på deras åsikter och frågor. 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

Inget intresse från föräldrarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Fritidshemmet ska ha ett fungerande samarbete med hemmen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi försöker hålla en god kontakt med alla föräldrar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som uppger att de 
är delaktiga 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Mycket positiv feedback från föräldrar. 

Övriga kommentarer: 

Ingen enkät är gjord.  

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Ljungbackens fritidshem har under läsåret utvecklats positiv med trygga barn som trivs och 

känner sig delaktiga. Man har också fått positiv feedback från föräldrar vilket känns mycket 

bra. Här är måluppfyllelsen mycket god. 

Över lag är samtliga mål väl uppnådda men vi kan speciellt lyfta målet med att röra sig allsidigt 

i olika miljöer. Här har eleverna erbjudits en inspirerande och varierad verksamhet som skapats 

och planerat tillsammans mellan elever och pedagog. 

Målet med den ökade samverkan mellan fritidshem och skola är fortsatt svår att förbättra. Här 

har vi svårigheter att  få till former för samverkan och man känner att det är 

envägskommunikation. Vi måste fortsätta att jobba för en bättre kommunikation mellan skola 

och fritids. Samverkan med övriga fritidshem är dock fortsatt god. 
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Sammanfattande analys 

Fritidshemmet har i år bytt ansvarspedagog och detta har varit utmanande för pedagog och 

utvecklande för verksamheten. Eleverna har erbjudits en större deaktighet och ett större 

inflytande över verksamheten som lett till bättre stämningen och lusten att vara på fritids har 

ökat. Vi kan se en mera varierad verksamhet som också gynnar utveckling och lärande. 

Valet av material för värdegrundsarbetet har också gett effekt och detta kan vi se i en mera 

harmonisk grupp. När eleverna gärna vistas på fritidshemmet är det självklart enklare att skapa 

en lustfylld verksamhet som leder till en högre måluppfyllelse. 

Kommunens satsning på utbildning för fritidshemspedagogerna kan vi se har påbörjat en 

process där förståelsen för fritidshemmen och dess uppdrag blivit tydligare. 

Träffar mellan pedagoger från de små fritidsenheterna har också varit positivt och bidragit till 

utveckling. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

 Utnyttja möjlighet med blogg mm på Infomentor. 

 Fortsätta med utveklingen av den pedagogiska miljön. 


