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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 0,6    

Skolsköterskor     

Skolläkare     

Skolkuratorer     

Skolpsykologer     

Talpedagoger     

Vi delar en specialpedagog på 60 % med skolan på orten. 

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      
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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 

Hem- och 
konsumentkunskap 

     

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) 

4.59   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

3,82   

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

29,89   

Kostnad per tillsynstimma 74.40   
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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 

Parkhagens förskola har under året fått nya fräscha lokaler i form av en tillbyggnad som stod 

färdig vid läsårets start. Parkhagen har ökat i antalet avdelningar med två stycken. 

Bemanningen för dessa avdelningar har finansierats delvis av statsbidraget för mindre 

barngrupper i förskolan men vi kommer trots det inte klara budgetmålet. Orsaken till att vi inte 

klarat budgetmålet beror på att vi har under året haft en stor andel personal som inte haft 

adekvat behörighet och gått på vikariat. Det har varit flera olika vikarier i grupperna, på grund 

av personalomsättning, flera längre sjukskrivningar men även en hel del korttidsfrånvaro. 

Trots detta har verksamheten lyckats driva en positiv utveckling med goda resultat inom flera 

områden. I vårt uppdrag att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla sitt modersmål misslyckas vi. Detta pågrund av att barnen trots att de 

beviljats modersmålsstöd inte får det stödet. Detta är något som vi på kommunövergripande 

nivå behöver arbeta med. 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "Mitt barn trivs i 
förskolan" 

97,5 % 100 % 97,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något högre än föregående 
år. 

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

Vi uppmärksammar och observerar 
barnen i hur de känner sig och visar att vi 
finns där och bryr oss. Vi uppmuntrar och 
talar om för barnen att det är okej att 
känna sig glad/arg/ledsen 

Övriga kommentarer: 

Andelen svarande var högre i år, 70 %. 
Detta ger en större legitimitet till utfallet 

 Andel föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "Personalen tror på mitt 
barns förmåga" 

93,8 % 100 % 93,8 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

resultatet är lite bättre än föregående år 
men fortfarande inte 100 % 

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

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
upplever att de blir bemöta på ett positivt 
och professionellt sätt 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Målet mättes inte förra året 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) Vi 
är noga med att mötet med föräldrarna 
skall bli bra. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Barnen på Parkhagen utvecklar en förståelse för vårt samhälles 

gemensamma demokratiska värderingar. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Är delvis uppfylld. 

Analys: 

I båda måtten har vi höjt vår måluppfyllelse mot föregående år men vi har fortfarande inte full 

måluppfyllelse. Under detta läsår har vi arbetet och lagt stor fokus på värdegrundsarbetet. 

Under hösten -16 har likabehandlingsplanen varit en stående punkt på dagordningen på apt. 

Där har vi gått igenom och diskuterat i grupper vilka riskområden vi har för kränkningar och 

hur vi kan eliminera dem. Vi personal har även under våren läst en gemensam som vi sen har 

diskuterat i bikupor på apt för att skapa ett mer likvärdigt förhållningssätt. En orsak att vi inte 

når målet kan vara att vi haft mycket personalomsättning under höst och vår beroende på 

sjukdom och haft många obehörig personal i verksamheten som gått på halvårs vikariat. Under 

våren har persoanl blivit tillsvidareanställd, vilket kommer förhoppningsvis få en mer stabilitet 

i verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver vara mera närvarande och delaktiga i barnens lekar både inne och ute. Vi behöver 

ha fler gruppstärkande övningar kontinuerligt över året. Att fortsätta arbetet med att se över 

miljön/olika rum så att den stimulerar den lustfyllda leken samt utmanar både pojkar och 

flickor, stödjer krerativiteten, självständigheten och lärandet utifrån barnens erfarenheter och 

behov 

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

 Andelen pedagogerna upplever att 
de arbetar normkritiskt och att det ger alla 
barn lika rätt och möjligheter 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något bättre än föregående 
år. 

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

Orsaken till att vi inte kunnat fullfölja 
arbetet har berott på stor omsättning i 
personalgruppen, vilket lett till att tid 
försvunnit både när det gäller 
handledning och tid för planering då vi 
gått in och stöttat varandra i arbetslagen. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som utvecklat en 
förståelse för att människor har lika värde 
oberoende av social bakgrund, kön, 
etnisk tillhörighet, religion, annan 
trosuppfattning, sexuelläggning eller 
funktionshinder. 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än föregående år 
men vi har inte nått vårt målvärde på 
100 %. 

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

Vi har under hösten haft som en stående 
punkt på apt likabehandlingsplanen. Där 
har vi gått igenom planen och 
aktualiserat den. Vi har suttit i "bikupor" 
och avdelningsvis och diskuterat 
förhållningssätt  och bemötande bla kring 
matsituationerna, hämtning och lämning. 
Vi har även kartlaggt riskområden i vår 
verksamhet där avdelningarna efteråt 
gått ut och ändrat i miljön för att arbeta 
bort de risker som man upptäckt. Vi ser 
att vi behöver fortsätta att arbeta med 
värdegrundsfrågor samt synliggöra, 
reflektera och bli medvetna om vilka 
värderingar vi bär med oss som 
pedagoger. 

Vi har på alla avdelningar under oktober 
månad arbetat med barnkonventionen. 
Fjäril Grön valde att fortsätta använda 
barnkonventionen som tema även i 
november månad. Det som upplevdes 
som en utmaning är att en mycket stor 
andel av barnen har ett annat modemål. 
Att nå fram med budskapet till dem. Alla 
avdelningar utgick från ett 
undervisningsmaterial som finns på 
Unicefs hemsida ”barnkonventionen i en 
låda”. I de olika hälfterna som består av 8 
olika delar/mål. Alla fyra småbarns 
avdelningar har arbetat med målet ”min 
familj” ur barnkonventionen. 
Pedagogerna ser att barnen på dessa 
avdelningar efter arbetet benämner 
orden, mamma, pappa och flera av 
barnen kan även säga sina föräldrars 
namn. De visar även intresse för andras 
familjer. De tre äldre avdelningarna har 
alla arbetat ”jag kan”. Här märks det 
tydligt på barnen att man arbetat med just 
det målet. Barnen har efter arbetet börjat 
hjälpa varandra mer med t.ex. att knäppa 
jackan, vänta på sin tur, städa upp m.m. 
De vågar ställa sig upp i gruppen och tala 
om vad de är bra på men även berätta för 
varandra vad kamraten är bra på. 
Hänsynen och förståelsen för varandra 
har ökat. 

Vi har även under året sett över 
miljön/olika rum så att den stimulerar den 
lustfyllda leken samt utmanar både pojkar 
och flickor, stödjer krerativiteten, 
självständigheten och lärandet utifrån 
barnets erfarenheter och behov. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Barnen på Parkhagen skall utveckla sin förståelse för 

naturvetenskap och samband  naturen, liksom sitt kunnande om 

växter och djur 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppnått 

Analys: 

Samtliga avdelningar har verksamhet i skogen varje vecka med barnen. Här har vi undersökt 

med hjälp av luppar och faktaböcker, djur och växter som finns där. Vi och barnen har tagit kort 

med hjälp av lärplattan på saker/aktiviteter som vi upplevt intressant och spännande. Vi 

pedagoger har stimulerat barnen till samtal och reflektion både enskilt och i grupp, kring sitt 

eget lärande genom att använda de bilder och dokumentation vi tagit när vi varit ute och 

återkopplat till inne. 

Asken och Boken: Vi ser även genom observationer att barnen har fått ett ökat ordförråd och 

förståelse för olika begrepp och namn som djur, groda, insekt, myra m.m. 

Vi har även odlat i mjölkförpackningar inne och sålådor ute på gården, där barnen kunnat följa 

från frå till planta. Detta har barnen visat ett stort intresse och förståelse för. 

Vid all utevistelse i verksamheten har samtliga pedagoger fört diskussion med barnen både 

enskilt och i grupp kring vilken väderlek det är och vad man bör ha på sig. Vi upplever att 

barnen utifrån sin ålder visar godförståelse och intresse för lämplig klädsel utifrån väderlek. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Starta arbetet med Grön Flagg 

Ge barnen möjlighet att delta i experiment inom naturkunskap 

Källsortera med barnen 

Se över våra lärmiljöer så de främjar barnens intresse för natur och miljö. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Parkhagen som 
utvecklat sin förståelse för 
naturvetenskap och samband i naturen, 
liksom sitt kunnande om växter och djur. 

98 % 100 % 98 % 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Barnen använder modern teknik för att söka kunskap , 

kommunicera och lära 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

till stor del uppfylld 

Analys: 

Vi har höjt oss i två av måtten som handlar om pedagogernas kompetens till att nå målen. Detta 

har skapat en medvetenhet, minder motstånd  och en minde osäkerhet kring användningen av 

modern teknik. Vi har haft en ikt-ansvarig pedagog samt två superanvändare som haft avsatt 

tid varje vecka att stötta och hjälpa kollegor. All personal var med på studiedagen och denna 

gav mycket inspiration som syns i verksamheten. Det har även köpts in 4 projektorer till 

verksamheten under våren för att skapa ytterligare möjligheter 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

För att nå högre resultat vill vi utveckla vår kunskap och få möjligheten till att gå mer 

utbildning inom ämnet. På varje APT vill vi ha en ståendepunkt där de pedagoger som kan och 

känner sig bekväma med de digitala verktygen visar de som känner sig mer osäkra. Kanske 

någon uppföljning eller vidareutveckling från studiedagen så man håller ikt levande. 

Det har även köpts in 4 projektorer till verksamheten under våren för att skapa ytterligare 

möjligheter och förutsättningar att kunna arbeta mot målen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som har digital 
kompetens när det gäller dator och Ipads. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än föregående år 

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

All personal var på studiedagen och 
denna gav mycket inspiration som syns i 
verksamheten. Vi har haft lite olika 
förutsättningar i huset med ipads. 
Nystartade avdelningarna fick låna första 
terminen och sen fick de endast 
"hanterade" där man inte kan ladda ned 
appar hur som helst utan det bara skjuts 
ut. Många enkla gratis appar är bra men 
vi har inte möjlighet att själva hämta hem. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som kan hantera 
funktionerna i Info Mentor 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bätte då vi anser att vi nått målet fullt ut 

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

Vi alla har hjälpts åt med infomentor och 
försökt få till ett tydligt sätt att delge 
föräldrarna vad barnen gör på förskolan. 
Personalen hade olika mycket kunskap 
och delade med sig av den till varandra. 
På våra gemensamma möten satt vi och 
hade workshop. Personalen har gjort 
flera lathundar och med dem till hjälp blev 
det enklare och mer intressant. Två 
personal har fått superanvändarutbildning 
i Infomentor och tid avsatt varje vecka för 
möjlighet till handledning. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel barn på Parkhagen som 
använder Ikt för att söka kunskap, 
kommunicera och lära 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

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

Det är forfarande ojämnt i huset med hur 
tillgänglig IKTn är för barnen. Men vi har 
kommit framåt i kunskapen kring att 
lärplattan är ett dokumentationsverktyg 
som skall användas tillsammans med 
barnen så att barnen blir ägare av sin 
dokumentation. 

På Eken och Fjäril Grön har lärplattan 
lagts fram så barnen har fri tillgång till 
den med appar kopplade mot de mål som 
vi arbetar med samt kamera, bilder och 
qr-koder. När barnen har frågat har alla 
avdelningar arbetat med att aktivt med 
barnen sökt svar på internet. 

Vi är på godväg, vi behöver avsätta mer 
tid och skapa möjligheter att kunna sitta 
tillsammans med barnen och utforska 
appar för att få en mer pedagogisk 
lärsituation. 

Övriga kommentarer: 

Vi har haft lite olika förutsättningar i huset 
med lärplattor. Nystartade avdelningar 
fick låna första terminen och sen fick de 
endast hanterade lärplattor, där man inte 
kan ladda ner appar hur som helst 
utandet bara skjuts ut. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Alla barn ska mötas av en välkomnande professionell miljö där 

all personal jobbar tillsammans mot samma mål 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Resultatet är likvärdigt med föregående år. Att vi inte når högre måluppfyllelse beror på att vi 

behöver hitta fler tillfällen i våra rutinsituationer där barnen får träna sina färdigheter. Vi 

behöver lägga mer fokus på att utveckla och stimulera barnen där det behövs. Vi har även haft 

mindre tid med vår specialpedagog då hen gått ned i tid och möjligheten för stöd har därför 

minskat. 

I verksamheten har vi många barn med annat modermål än svenska. Trots att de beviljats 

modersmålstöd har de inte fått det, vilket påverkar deras språkutveckling. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se över och arbeta med modersmålstödet i kommunen 

Fortsätta med barngenomgångar under höst och vår 

Se över våra rutinsituationer för att hitta fler tillfällen för barnen att träna sina färdigheter. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är samma som förra året. 

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

Att vi inte når högre måluppfyllelse beror 
på att vi har många barn med annat 
modermål än svenska. De har beviljats 
modersmålstöd men inte fått det. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Barnen på Parkhagens förskola utvecklar sin förmåga att 

använda matematik för att reflektera över sina egna och andras 

problemställningar 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt 

Analys: 

Avdelningarna som arbetat med detta målet upplever att barnen har befäst sina kunskaper 

kring de olika matematiska formerna (kvadrat, rektangel, triangel och cylinder) Vi ser att 
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barnen använder de olika matematiska begreppen i vardagen. Barnen har fått laborera själv 

med olika tekniker och material. Barnen har experimenterat med sina byggen, högt, lågt, brett 

samt format olika former. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att fortsätta fokusera på dessa förmågor och kunnande hos barnet: 

- Visa tilltro till sin förmåga (Att vi pedagoger stärker barnets tilltro till sin förmåga genom 

övningar där det inte finns ett enda svar utan alla tankar är möjliga). Dokumentationen i tex 

portfolion kan också vidga sina tankar om matematik. 

- Hantera och lösa problem. Att vi pedagoger skapar situationer som stimulerar till lärande och 

fångar upp de ögonblick som uppstår i vardagen. Att skapa ett tillåtande klimat där barnens 

tankar är i fokus och många lösningar uppmuntras. Se över rummen och arbeta med vårt 

förhållningssätt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn på Parkhagen som 
undersöker, reflekterar och pröva olika 
lösningar av egna och andras 
problemställningar 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi mätte inte detta målet förra året. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Att barnen på Parkhagen skall få möjlighet att utveckla sin 

förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt 

mätning och förändring 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

mycket god 

Analys: 

Alla avdelningarna har ändrat i miljöerna. Vi tror vårt resultat beror på att vi gjorde matematik 

fysisk, de fick lära med kroppen. Det var något att ta på, vi använde oss av skogens material 

samt att barnen var intresserade. Vi har även fått in matematiken i vår vardag. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 



Parkhagens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 14(22) 

 

 

 

Att låta barnen fortsätta uppleva matematik med alla sinnen och hela kroppen. Fortsätta arbetet 

med att se över och ändra våra lärmiljöer i verksamheten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Parkhagen som fått 
möjligheten att utveckla sin förståelse för 
tid, rum, läge och riktning och 
grundläggande egenskaper hos 
mängder, antal, ordning och talbegrepp 
samt mätning och förändring 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

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

Alla avdelningarna har ändrat i miljöerna. 
Vi tror vårt resultat beror på att vi gjorde 
matematik fysisk, de fick lära med 
kroppen. Det var något att ta på, vi 
använde oss av skogens material samt 
att barnen var intresserade 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Barnen på Parkhagens förskola utvecklar ett nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra (Lpfö 98, 2010) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt 

Analys: 

Alla avdelningar är medvetna om hur man kan arbeta språkutvecklande 

Vi är noga med att prata tydligt och förlänga barnens enklare meningar samt använder rim och 

ramsor dagligen. Vi har blivit mer medvetna om hur vi kan påverka barnen intresse genom hur 

vi använder kroppen, gester och tonfall. 

Några avdelningar/pedagoger använder TAKK som förstärkning och även TRAS för att 

kartlägga vad verksamheten behöver utveckla för att tillgodose barnens behov och intressen. 

Även bilder används som förstärkning för att förtydliga förståelsen hos en del barn men detta 

behöver vi arbeta och utveckla mer. 

Fjäril Grön arbetar dagligen enligt Bornholmsmodellen och följer handledningarna. 

Eken och Fjäril Grön har även arbetat med läsfixarna under våren för att barnen skall få hjälp 

med olika knep att ta till när de så såsmåningom ska möta texter på egen hand och på detta sätt 

ge dem möjlighetet till bättre läsförståelse och utveckla lästrategier. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att arbeta med läsfixarna. 

Björken: Börja arbeta med Pen Pal för att förstärka modermålet och det svenska språket vid 

högläsning för barn med annat modersmål än svenska. 

Lyfta fram och in de kulturer som finns i verksamheten och stärka deras modersmål 

Skapa mer konkret material tex sagopåsar, flanosagor och namnbilder 

Mer diskussioner i vardagen då barnen tränas i att komma till tals och även lyssna på sina 

kompisar och pedogoger. 

Under hösten kommer 12 pedagoger från alla avdelningar få handledning i läslyftet. 

Se över vår lärmiljö så den främjar och utmanar barnen i deras språk. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn på Parkhagens förskola 
som  utvecklar ett nyanserat talspråk, 
ordförråd och begrepp samt sin förmåga 
att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 
ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra (Lpfö 98, 2010) 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har en lite högre måluppfyllelse mot 
föregående år. 

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

Flera av arbetslagen har arbetat med 
mindre grupper. Material som är nytt är vi 
noga med att introducera innan det 
används. Vi har även medvetet sett över 
miljöerna och ändrat dem med 
språkstimulerande material. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla barn trivs 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

mycket god 

Analys: 

En orsak till det goda resultatet kan vara att vi pedagoger uppmärksammar och observerar 

barnen i hur de känner sig och visar att vi finns där och bryr oss. Vi uppmuntrar och bekräftar 

barnets känslor. Vi har sett över vår verksamhet och försökt eliminera de risker vi hittat för att 

inget barn skall utsättas för kränkningar och skapa goda lärmiljöer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med likabehandlingsplanen och se över vår verksamhet för att hitta och 
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eliminera risker för att något barn utsätts för kränkningar och skapa goda inlärningsmiljöer. 

Fortsätta att arbeta med vårt förhållningssätt och bemötande hos all personal på Parkhagen. Att 

rutiner och de regler som finns är nedskrivna och tillgängliga så att vikarier övrig personal vet 

vad som är gällande. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som 
enligt  pedagogerna trivs på Parkhagens 
förskola 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är likvärdigt med föregående 
år 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "Mitt barn trivs i 
förskolan" 

97,5 % 100 % 97,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något högre än föregående 
år. 

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

Vi uppmärksammar och observerar 
barnen i hur de känner sig och visar att vi 
finns där och bryr oss. Vi uppmuntrar och 
talar om för barnen att det är okej att 
känna sig glad/arg/ledsen 

Övriga kommentarer: 

Andelen svarande var högre i år, 70 %. 
Detta ger en större legitimitet till utfallet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Alla barn känner sig trygga på Parkhagens förskola 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

mycket god 

Analys: 

Föräldrarnas upplevelse av att deras barn är tryggt är hög bland barnen på Parkhagen. Det 

finns någon enstaka som ännu inte upplever att deras barn är tryggt men personalen är 

medveten och arbetar med det. 

Vi ser över vår likabehandlingsplan och skapar rutiner för att få den levande. Vi arbetar 

dagligen med våra rutiner som gör att föräldrar och barn känner sig trygga. Personalen känner 

sig trygg i sin yrkesroll och med varandra. Vi tar barn och vårdnadshavares oro på allvar. 

Grunden lägger vi vid inskolning och våra första möten. Vi för en ständig dialog med föräldrar. 

Vi försöker tillgodose barnens behov samt läsa av deras intentioner. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att arbeta med att implementera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt 
pedagogerna känner sig trygga på 
Parkhagens förskola 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är likvärdigt 

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

Vi ser över vår likabehandlingsplan och 
skapar rutiner för att få den levande. Vi 
arbetar dagligen med våra rutiner som 
gör att föräldrar och barn känner sig 
trygga. Personalen känner sig trygg i sin 
yrkesroll och med varandra. Vi tar barn 
och vårdnadshavares oro på allvar. 
Grunden lägger vi vid inskolning och våra 
första möten. Vi för en ständig dialog 
med föräldrar. Vi försöker tillgodose 
barnens behov samt läsa av deras 
intentioner. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "Mitt barn känner sig 
trygg i förskolan" 

97,5 % 100 % 97,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är lite bättre än föregående år. 

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

Analys: Föräldrarnas upplevelse av att 
deras barn är tryggt är hög bland barnen 
på Parkhagen. Det finns någon enstaka 
som ännu inte upplever att deras barn är 
tryggt men personalen är medveten och 
arbetar med det. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Vårdnadshavare upplever att de får information och att det är 

lätt att få kontakt med personalen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Hög måluppfyllelse dock ej 100 % 

Analys: 

Vi har höjt vårt resultat från föregående år. En trolig orsak till det är att vi andvänt olika sätt att 

nå ut med information till föräldrarna. Vi har även kommit igång med Infomentor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla och andvända Infomentor som den främsta kommunikationskanalen. 
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Visa vårdnadshavarna på föräldramöte under hösten -17 hur Infomentor fungerar. 

Fortsätta med trygghetsdokumentationen i hallen. 

Fortsätta värna om den dagliga kontakten med vårdnadshavare i hallen vid lämning och 

hämtning. 

Ta hjälp av brukarrådet kring tankar på vad för information de vill få och vad vi kan förbättra i 

vår kontakt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
att de får information och att de är lätt att 
få kontakt med förskolan 

92,6 % 100 % 92,6 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är högre än föregående år 
men inte 100 % 

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

Vi har varje månad haft månadsbrev där 
vi berättar om verksamheten samt satt 
upp dokumentation i hallen för föräldrar 
och barn att samtala om. Under hösten 
har vi aktivt lagt ut under tidslinjen varje 
vecka i Infomentor. Från vecka 8 i 
februari har vi även startat ut med det 
enskilda barnets portfolio på Infomentor. 
Detta har gjort att föräldrarna fått tillgång 
till mer information via fler kanaler. 

Övriga kommentarer: 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Vårdnadshavare upplever att de har en bra dialog med 

personalen på Parkhagens förskola 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är godkänt men har inte nått 100 % 

Analys: 

Anledningen till vårt goda resultat är att vi försöker lyssna på föräldrarnas tankar och idéer. Vi 

har en enhetlig rutin med att uppmärksamma både barn och vårdnadshavare vid hämtning och 

lämning. Vi har även kommit igång med vårt brukarråd och det finns representanter från alla 

avdelningar, vilket gör att möjligheten för föräldrarna att bli hörda har ökat. 

Vi har arbetat extra på att försöka få föräldrarna att komma till föräldramötet. På mötet visade 

vi hur infomentor fungerar. Vi har även varje månad skickat ut månadsbrev via e-post samt lagt 

ut på infomentor för att alla föräldrar skall få informationen. 
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Vi har även satsat på mycket dokumentation på väggarna eller i pärmar i hallen där barnen, 

vårdnadshavare och personal kan samtala om det vid hämtning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla och bibehålla det arbetet vi gör idag 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

92,6 % 100 % 92,6 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

vi har höjt oss till 14/15 års nivå men vi 
har inte nått målvärdet på 100 % 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.2 ”Alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll” Lpfö98 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Barnråd har hållits två gånger under året och detta är något som vi behöver fortsätta att 

utveckla. Vi behöver fortsätta diskutera och arbeta med hur barns inflytande kan tas till vara 

och utvecklas samtidigt som pedagogerna blir mer undervisande och ledande i det pedagogiska 

arbetet. Användandet av leken behöver ske mer medvetet för att utveckla lärandet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med barnråd för att ge barnen möjlighet att påverka verksamheten och sin vardag. 

Fortsätta arbeta med vårt förhållningssätt. 

Att material finns tillgängligt i barnens nivå och att barnen får stöd i de situationer som behövs. 

Vi tror och uppmuntrar till egna försök och även till kolligialt lärande barn emellan. 

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

 Andel barn som har ett  reellt 
inflytande 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre 

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

Vi har blivit mer medvetna om vårt 
förhållningssätt och hur miljön i 
verksamheten är en viktig faktor. 

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 Att få igång ett väl utvecklat brandskyddsarbete på Parkhagen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Att vi har ett bra resultat kan bero på att brandövningarna vi haft under hösten och våren har 

gott väldigt bra, där barn och personal snabbt och effektivt tagit sig ut och tydligt följt 

handlingsplanen. 

Alla pedagoger har tillsammans gått igenom och uppdaterat handlingsplanen vid brand på apt. 

Övrig personal i verksamheten, vaktmästare, kost och städ har också fått en genomgång av 

planen samt vad deras roller/uppgifter är vid larm. 

Vi har under hösten pratat brand med alla barnen. Här har barnen fått lyssna på hur larmet 

låter, gå ut till uppsamlingsplatsen när pedagogerna vet att det skall larma. och till sist gjorde vi 

en brandövning där endast vaktmästare och förskolechef hade kännedom om den. Under våren 

genomfördes en brandövning med samma goda resultat. Vi har även haft besök av "en 

brandman på turne" som är en utbildning för barn av räddningstjänsten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Revidera handlingsplanen vid brand på Parkhagen på apt under hösten. 

Fortsätta med våra brandövningar höst och vår samt prata med barnen på hösten inför den 

mörka årstiden med levande ljus om brandkunskap. 

Utbildning i brandskydd för personalen 

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

 Andelen personal och barn som 
agerar utifrån handlingsplanen vid 
brandlarm 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål för året 

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

  

Övriga kommentarer: 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Parkhagens förskola ligger fortfarande högt i trivsel och trygghet hos barnen. Både 

vårdnadshavare och pedagoger upplever att barnen trivs och är trygga under sin vistelse på 

Parkhagen. Detta har vi fått bekräftat både i trivselenkäterna och i den dagliga kontakten vid 

lämning och hämtning. Måluppfyllelsen inom båda områdena har höjts sen förra året. 

Samverkan mellan avdelningarna i huset har förbättrats vilket gett resultat då det överlag råder 

ett gott klimat på förskolan. 

Ett av våra fokus mål under året har varit normer och värden. Vi har lagt mycket gemensam tid 

på värdegrundsarbetet och arbetet har kommit igång men inte nått så långt vi önskat.  Detta 

arbete behöver fördjupas ytterligare för att nå en högre måluppfyllelse. 

Målet inom utveckling och lärande som Parkhagen har lyckats bäst med är det 

språkutvecklande arbetet. Här har vi en 97 % måluppfyllnad. Det är nu tredje året som vi 

arbetar systematiskt med detta mål. Alla avdelningar är mer medvetna om betydelsen av att 

prata med barnen, benämna, utmana och sätta ord på det som sker. Det märks tydligt bland 

barnen på de avdelningar där man lägger ner ett medvetet jobb på detta. När det gäller vårt 

arbetet med barn med annat modersmål behöver vi se över vår egen verksamhet men även 

kommunövergripande för att hitta och utveckla andra arbetssätt för att nå högre 

måluppfyllelse. 

På Parkhagens förskola har arbetet med IKT utvecklats under året och medvetenheten hos 

pedagogerna kring att barnen skall vara producenter istället för konsumenter har väckts. 

Pedagogerna har även höjt sin egen kunskapsnivå i IKT verktyg. När det gäller arbetet med IKT 

behöver det fortsätta för att skapa högre måluppfyllelse. 

  

  

  

Sammanfattande analys 

På Parkhagen har vi lyckats driva en positiv utveckling med goda resultat inom flera områden 

bland annat inom trygghet, trivsel, språk och matematik. 
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Under våren har pedagogerna genom gått en kompetensutveckling inom området IKT vilket 

märks i verksamheten. Arbetet med Infomentor har startats upp och utvecklats mycket under 

året. Pedagogerna har börjat använda det som dokumentationsverktyg men även som en 

informationskanal till vårdnadshavarna. Det är viktigt att pedagogerna och verksamheten inte 

stannar upp och lutar sig tillbaka utan tar till sig och följer med i systemet utveckling och 

förbättring för att kunna driva verksamheten framåt. 

Att vi inte når högre måluppfyllelse kan till viss del förklaras med att det varit omsättning på 

personal i verksamheten. På tre avdelningar har sjukfrånvaron varit hög och 

vikarieanskaffningen har varit svår. Vilket lett till olika vikarier. Detta gör det svårt att behålla 

struktur och rutiner i verksamheten men även att utveckla den framåt. Pedagogerna har även 

haft svårt att hitta formerna vid planeringar för reflektion kring utveckling av den pedagogiska 

verksamheten och har ofta hamnat i organisatoriska frågor. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Se över och arbeta med våra lärmiljöer för att skapa utmanande miljöer för lek och lärande 

utifrån barngruppernas intresse och behov. 

2. Stärka proffesionen hos pedagogerna genom att arbeta med didaktiska frågor i smågrupper 

och skapa reflektionstillfällen. 

3. Fortsätta implementera utvecklingsarbetet med IKT och Infomentor bland personal genom 

att ställa frågorna hur, vad och varför. Arbeta för det digitala verktygen blir en naturlig del i 

barnens lärmiljön. 

4. Fortsätta stärka  och stödja barnens språkutveckling men med fokus på barn med annat 

modermål genom att se över miljöer och material för att förstärka deras språk. 

5. .Starta Grön flagg arbetet. 

6. Minska sjukfrånvaron hos personalen 


