
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prästgårdens 

förskola 

 

 

 

 

 

 

     Kvalitetsanalys 16/17 
  



Prästgårdens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 2(19) 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola .......................................................... 3 

2 Resultatet av årets verksamhet ................................................................................. 5 

2.1 Verksamhetens resultat ..................................................................................................................... 5 

2.1.1 Verksamheten ska utveckla varje barns förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuellläggning eller funktionsnedsättning ..................................................................... 6 
2.1.2 Verksamheten skall utveckla alla barns förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 

liksom sitt kunnande om växter, djur samt kemiska processer och fysikaliska fenomen. ......................... 7 
2.1.3 Verksamheten ska utveckla alla barns intresse för bilder, texter och olika medier samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka samt samtala om dessa. .................................................................... 8 
2.1.4 Verksamheten ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som behöver det för att underlätta 

varje barns utveckling och lärande. ......................................................................................................... 9 
2.1.5 Verksamheten ska utveckla alla barns förståelse för rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid 

och förändring. ...................................................................................................................................... 10 
2.1.6 Verksamheten ska utveckla alla barns förmåga att använda matematik för att undersöka, 

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. ................................ 11 
2.1.7 Verksamheten ska se till att alla barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra. ..................................................................................................................... 12 
2.1.8 Verksamheten ska erbjuda en trivsam miljö för alla barn. ..................................................................... 13 
2.1.9 Verksamheten ska ge barnen förutsättningar att bygga varaktiga relationer och känna trygghet 

på Prästgårdens förskola. ..................................................................................................................... 13 
2.1.10 Dialogen mellan vårdnadshavare och pedagoger ska vara god och givande. ....................................... 14 
2.1.11 Alla familjer ska känna sig väl bemötta samt välkomna. Personalen ansvarar för att det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan personal i förskolan och vårdnadshavare. .................................... 15 
2.2 Inflytande/delaktighet ....................................................................................................................... 15 

2.2.1 Verksamheten ska utveckla varje barns förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed 

få möjlighet att påverka sin situation. .................................................................................................... 15 
2.2.2 Verksamheten ska ge vårdnadshavarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska verksamheten. .......................................... 16 
2.2.3 Verksamheten ska ge förutsättningar för barns sociala utveckling så att de allt efter förmåga får 

ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som 

barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av verksamheten. .............................................................................................................. 17 
2.3 Övriga mål enligt lagkrav .................................................................................................................. 18 

3 Sammanfattning........................................................................................................ 18 

 

  



Prästgårdens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 3(19) 

 

 

 

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 

73.7% 72.5%  

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) 

5.79 5.59  

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

3.74 3.77  

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

24.88 19.01  

Kostnad per tillsynstimma 104.90 66.77  



Prästgårdens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 5(19) 

 

 

 

Fritidshem 

Fritidshem läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

Sammanfattning - förutsättningar 

Prästgården har fortsatt hög andel förskollärare. Dock har vi haft en del personalomsättning 

vilket naturligtvis påverkat verksamheten till viss del. 

Barngruppen har varit relativt stabil men andelen tillsynstimmar har ökat då fler föräldrar har 

kommit i sysselsättning och antalet beviljade dispenser p.g.a. särskilda behov har ökat. 

Kostnaden per timme är oerhört hög, något som jag inte kan förklara. Personaltätheten är 

visserligen god, vilket har sin orsak i att särskilda behov hos flera barn har behövts tillgodoses 

på olika sätt, men denna kostnad kan inte ses som relevant. 

På Prästgården är andelen barn med annat modersmål 37%. Modersmålsstödet i förskolan är 

fortfarande undermåligt och är i stort behov av utveckling på kommunövergripande nivå. 

Under hela året har vi dessutom väntat på klartecken för att byggnationen av andra våning ska 

komma igång. En väntan som skapar irritation såväl hos personal som hos föräldrar. 

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" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre resultat. 

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

Vi har en uttalad, gemensam tanke om 
det kompetenta barnet och har lagt vikt 
vid barns inflytande. 

  

Övriga kommentarer: 

Svarfrekvensen var väldigt låg i 
föräldraenkäten. De som svarade gav ett 
positiv utfall. Fler som svarade i år än 
föregående år vilket är positivt. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

70 % 100 % 70 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre resultat. 

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

Vi har en krävande barngrupp som 
behöver mer stöd och vi känner att vi inte 
har möjligheten att ge alla barn det de 
behöver. 

  

Övriga kommentarer: 

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

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

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

  

Övriga kommentarer: 

Låg svarsfrekvens. på enkäten, dock 
högre än förra årets. 

 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 resultat. 

  

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

Vi har en stadigare personalgrupp och 
arbetar på kontakten med både föräldrar 
och barn. 

Övriga kommentarer: 

Låg svarsfrekvens men bättre än förra 
året. 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre reslutat. 

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

Stadigare personalgrupp och en aktivt 
arbete kring kommunikationen vid 
hämtning/lämning och göra föräldrana 
mer delaktiga i vårt arbete i förskolan. 

Övriga kommentarer: 

Låg svarfrekvens men bättre än förra 
året. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Verksamheten ska utveckla varje barns förståelse för att alla 

människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuellläggning eller funktionsnedsättning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten utvecklar varje barns 
förståelse för att alla människor har lika 
värde oberoende av social bakgrund och 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuella 
läggning eller funktionsnedsättningar. 

85 % 100 % 85 % 

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: 

2.1.2 Verksamheten skall utveckla alla barns förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om växter, djur samt kemiska processer och fysikaliska 

fenomen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

  

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är god men vi har områden som vi behöver arbeta vidare med. 

Analys: 

Vi har under året arbetat mycket för att barnens förståelse för naturvetenskap ska öka genom 

att göra experiment, vara ute i naturen och undersöka med hjälp av luppar. Barnen har visat 

stort intresse för växter och djur och lärt sig namn på många olika arter. Vi har iordningställt en 

låda med material som vi använder vid utevistelse. 

Under vårterminen har vi gjort ett slutet kretslopp där vi följer och ser hur växter förändras 

över tid. 

Samtliga barn har odlat olika växter, både blommor och ätbart, vilket har gjort att intresset har 

varit stort för att följa från frö till planta. 
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De yngsta barnen har inte varit med i samma omfattning som de äldre i skogen, pga 

inskolningar. I slutet av vårterminen fick vi resursförstärkning vilket medförde att de yngre 

barnen varit med i skogen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Öka de yngre barnens vistelse i skogen. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre resultat. 

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

En barngrupp med många varierande 
behov. En begränsad utegård speciellt 
för de mindre barnen. Vi har inte kommit 
iväg till skogen på det vis vi tänkt oss 
med lilla gruppen framför allt. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som utvecklar sin 
förståelse för kemiska processer och 
fysikaliska fenomen. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

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

Vi har arbetat mer aktivt med dessa 
områden, Vi har haft temaarbete innan jul 
kring naturkunskap och olika experiment. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Verksamheten ska utveckla alla barns intresse för bilder, texter 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

samt samtala om dessa. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. 

Analys: 

Barnen visar stort intresse för informationsteknik. Vi har relativt god tillgång till lärplattor och 

datorer. Barnen har under året haft tillgång till lärplattor i leken. 
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När vi genomfört olika aktiviteter dokumenterar vi med hjälp av lärplatta eller kamera. 

Tillsammans har vi sedan vid flera tillfällen tilttat på vår smartboard och utvärderat aktiviteten 

tillsammans med barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla den pedagogiska dokumenationen med hjälp av informationsteknik. 

Tillgång till var sin lärplatta eller dator för personalen. 

Märka lärplattorna för åldrarna 1-3 år respektive 3-5 år för att anpassa innehållet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som utvecklat ett 
intresse för bilder, texter och olika medier 
samt sin förmåga att använda sig av, 
tolka och samtala om dessa. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

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

Vi arbetar mer aktivt med IKToch har 
med barnen  mer aktivt i deras egna 
pedagogiska dokumentationer. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Verksamheten ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn 

som behöver det för att underlätta varje barns utveckling och 

lärande. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har inte nått full måluppfyllelse. 

Analys: 

Vi har många barn med speciella behov. Väldigt olika behov som ska tillgodoses. Vi upplever 

att vi inte helt fullt ut kan vara där och stötta upp där det behövs. Vi känner att när vi på ett 

positivt sätt finns och stöttar upp barnen med lite extra behov, förlorar vi tid och möjlighet att 

på ett bra sätt tillgodose de andra barnens behov. Vi pedagoger gör så gott vi kan men känner 

inte att vi räcker till. Vi har fått in en resurs i gruppen men vet att det tar tid innan all personal 

och barn har jobbat ihop sig. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi får handledning och stöttning av specialpedagog och har fortsatt planering för att ha en extra 

resurs i barngruppen även nästa år. Detta för att skapa utrymme för att kunna tillgodose alla 

barn. 
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Vi kommer även att avsätta mer tid vid våra reflektionstillfällen för att vi tillsammans, hela 

arbetslaget, ska få möjlighet att diskutera kring hur vi ska arbeta för att skapa ett mer 

gemensamt förhållningssätt och likvärdiga arbetsmetoder. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten ger stimulans och särskilt 
stöd till de barn som befinner sig i 
svårigheter av olika slag 

70 % 100 % 70 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre resultat. 

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

Vi har många barn med speciella behov, 
och för att tillgodose alla dom behoven 
på ett positivt sätt förlorar vi tid och 
möjlighet att på ett bra sätt tillgodose de 
andra barnens behov. Vi pedagoger gör 
så gott vi kan men känner inte att vi 
räcker till. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Verksamheten ska utveckla alla barns förståelse för rum, form, 

läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, 

antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

 Andelen barn som utvecklar sin 
förståelse för rum, form, läge och riktning. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

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

Vi arbetar medvetet mycket med just 
dessa ämnen. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som utvecklar sin 
förståelse för grundläggande egenskaper 
hos mängder, antal, ordning och 
talbegrepp. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

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

Arbetat mycket med antaluppfattning och 
märker på barnen att de har tagit till sig 
det vi pratat om genom samtal, lek och 
dokumentation. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som utvecklar sin 
förståelse för tid och förändring. 

80 % 100 % 80 % 

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: 

2.1.6 Verksamheten ska utveckla alla barns 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: 

Vi har bra måluppfyllelse men har områden vi behöver arbeta mer kring. 

Analys: 

Vi har under året arbetat mycket kring bygg och konstruktion. Vi har utformat en bygghörna 

där barnen har fått hjälpa till att ta fram material som inte är "klassiskt" byggmaterial. Detta har 

gett många givande möten och reflektioner från både barn och vuxnas håll. I den mindre 

gruppen har det varit ett stort intresse kring pussel. Vi har uppmuntrat barnen till rörelselekar 

som kan utmana barnens reflektioner kring avstånd, läge, riktning, och hastighet. Ett exempel 

är barnens flygplansbygge, där de tillsammans har reflekterat kring höjd och hastighet, 

innemiljö kontra utemiljö. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer fortsätta att arbeta med att uppmuntra barnens egna idèer och ta tillvara på dem 

ännu mer än vad vi tidigare gjort. Vi har sett ett stort intresse kring olika experiment så det är 

något vi kommer använda oss av mer. 

  

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som utvecklar sin 
förmåga att använda matematik för att 
undersöka, reflektera över och pröva 
olika lösningar av egna och andras 
problemställningar. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

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

Det finns ett stort intresse från barnens 
håll kring bygg och konstruktion. Vi ser 
även ett intresse att lägga pussel. Vi 
uppmuntrar till rörelselekar som kan 
utmana barnens reflektioner kring 
avstånd, läge, riktning, och hastighet. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Verksamheten ska se till att alla barn utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

 Andelen barn som utvecklar ett 
nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med 
andra. 95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

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

Vi arbetar aktivt med språk och tecken 
som stöd för att stötta dem med lite extra 
behov. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Verksamheten ska erbjuda en trivsam miljö för alla barn. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
barnen trivs på 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?)  

Vi ser att barnen trivs och har en nära 
relation till kamrater och pedagoger. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Verksamheten ska ge barnen förutsättningar att bygga varaktiga 

relationer och känna trygghet på Prästgårdens förskola. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har bra måluppfyllelse. 
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Analys: 

Under året har vi arbetat mycket med barnens relationer både till andra barn och till personalen 

på förskolan. Vi har haft kompisvecka där vi har arbetat för att skapa en starkare 

gruppsamhörighet. Vi har använt oss av litteratur, teater, samtal och filmer där vi tillsammans 

har skapat situationer där vi övar samarbete och empati gentemot varandra. Vi har även 

tillsammans med barnen skapat en kompisvägg där vi visat upp situationer där barnen gör bra 

saker för varandra. Stora avdelningen har haft temat "Vår närmiljö", där vårt syfte har varit att 

skapa en djupare relation till alla kamraterna på Prästgården. Vi upplever att alla barn på 

Prästgårdens förskola är trygga och trivs. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer fortsätta att arbeta aktivit med att skapa situationer som kräver gruppkänsla och 

medvetet arbeta med att alla barn ska känna samhörighet och trygghet på förskolan. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som känner sig trygga på 
Prästgårdens förskola. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

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

Kriterierna för uppnått mål stämmer 
överens med barngruppen på 
Prästgårdens förskola. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Dialogen mellan vårdnadshavare och pedagoger ska vara god 

och givande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Alla familjer ska känna sig väl bemötta samt välkomna. 

Personalen ansvarar för att det utvecklas en tillitsfull relation 

mellan personal i förskolan och vårdnadshavare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. 

Analys: 

Vi har lagt stor vikt vid att anpassa inskolning efter barnets och familjens behov. Vi är noga 

med att möta barn och vårdnadshavare i tamburen när de kommer samt att berätta om hur 

barnets dag har varit när de blir hämtade. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Använda oss av Infomentor för att ytterligare öka kommunikationen mellan förskolan och 

hemmet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
upplever att de får ett gott bemötande. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre resultat. 

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

Stadigare personalgrupp och en aktivt 
arbete kring kommunikationen vid 
hämtning/lämning och göra föräldrana 
mer delaktiga i vårt arbete i förskolan. 

  

Övriga kommentarer: 

Låg svarsfrekvens men bättre än förra 
året. 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Verksamheten ska utveckla varje barns förmåga att uttrycka 

sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 

situation. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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Vi har god måluppfyllelse men ser att vi har områden vi behöver arbeta  vidare med. 

Analys: 

Vi har lagt stor vikt vid att barnen själva ska få välja aktivitet under den fria leken. De äldre 

barnen har, vid många tillfällen, fått vara med och utforma samlingarna. Deras tankar och idéer 

har haft stort inflytande vid dessa tillfällen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tänka på att när vi utformar miljön ska vi anpassa interiören efter barnens fömågor att få 

tillgång till material och lek. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
varje barn utvecklat sin förmåga att 
uttrycka sina tankar och åsikter och 
därmed får möjlighet att påverka sin 
situation. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

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

Vi är lyhörda och försöker lyssna in 
barnen och låter dem påverka sin 
verksamhet. Det finns barn som har svårt 
att uttrycka sig men vi försöker lyssna in 
dem så bra som möjligt. Vi försöker 
tillmötesgå alla barns åsikter och 
intressen. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.2 Verksamheten ska ge vårdnadshavarna möjligheter till 

delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska verksamheten. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är ganska god. 

Analys: 

Vi har inte haft något samråd under Prästgårdens första år. Det kan bero på att vi informerat för 

lite om vad det är för något. En familj visade stort intresse. På föräldramötet fick samtliga 

vårdnadshavare lämna förslag på aktiviteter i förskolan. En del av de föreslagna aktiviteterna 

har genomförts. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Informera om och bjuda in föräldrarna till samråd. 

Informera om Infomentor och des möjligheter att titta på tidslinjen samt kommentera 

aktiviteterna som visas. 

Påpeka vikten av att besvara föräldraenkäten då deras synpunkter är betydelsefulla. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
känner sig delaktiga i verksamheten. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre reslutat. 

  

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

Stadigare personalgrupp och en aktivt 
arbete kring kommunikationen vid 
hämtning/lämning och göra föräldrana 
mer delaktiga i vårt arbete i förskolan. 

Övriga kommentarer: 

Låg svarfrekvens men bättre än förra 
året. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.3 Verksamheten ska ge förutsättningar för barns sociala 

utveckling så att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina 

egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och 

intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

  

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 



Prästgårdens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 18(19) 

 

 

 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten ger förutsättningar för 
barns sociala utveckling så att de allt 
efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De 
behov och intressen som barnen själva 
på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 
grund för utformningen av miljön och 
planeringen av verksamheten. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

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

Övriga kommentarer: 

Vi behöver bli bättre på att använda oss 
av de korrekta orden demokrati/ 
inflytande osv för att ge dem förståelse 
för sin möjlighet att påverka 
verksamheten. 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Prästgården har fortsatt en mycket god måluppfyllelse. Många resultat är oförändrade och i 

fem avseenden har resultatet förbättrats. Tyvärr har det blivit något sämre inom två områden: 

Barn i behov av särskilt stöd samt Naturvetenskap. 

Vårdnadshavarna är mer nöjda i år än förra året då det också var extremt låg svarsfrekvens. 

Andelen svar har ökat med knappt 15% detta år, mem det är fortfarande alldeles för lågt. 

Trots det låga deltagandet i enkäten gläds vi åt att 100% anser att deras barn känner sig tryggt 

och att dialogen mellan föräldrar och personal är bra. Det ger goda förutsättningar för 

framtiden. 

Vi är självfallet inte nöjda med att inte alla barn får det stöd de behöver och det är något vi 

arbetar hårt med att förbättra. Dock kan sägas att det ibland blir för svårt för oss att hantera 

trots att vi förstärker med extra personal. 

Det försämrade värdet när det gäller naturvetenskap hänger också till viss del samman med 

Barn i behov av extra stöd, då vi ofta inte har kunnat genomföra det som planerats. 

När det gäller fjolårets utvecklingsområden så anser vi att två av fem har nått full 

måluppfyllelse. Övriga tre är delvis uppfyllda, men får stå kvar som prioriterade åtgärder med 

vissa justeringar även under nästa läsår. 

Sammanfattande analys 

De goda resultaten på Prästgården har sin förklaring i kompetent och engagerad personal. 

Vi har en barngrupp med flera olika typer av stödbehov och pedagogerna upplever ofta att de 

inte räcker till. De har dock lyckats väl på många sätt, bl.a. genom att dela barngruppen i 

mindre grupper och genom att i så stor utsträckning som möjligt ha ett gemensamt 

förhållningssätt. Pedagogerna får också mycket stöd av specialpedagog och har under året 
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samverkat såväl med BVC som med Socialtjänsten. 

Personalen har ett gott bemötande och dialogen med föräldrar är bra. Pedagogerna strävar efter 

att alltid möta barn och föräldrar i tamburen, vilket har visat sig vara ett vinnande koncept. 

Kanske kan det också vara så att denna dagliga kontakt upplevs tillgodose behovet av 

inflytande på verksamheten och vara en förklaring till det låga svarsdeltagandet på enkäten. 

En annan orsak till att svarsfrekvensen på enkäten är fortsatt låg torde vara språkförståelsen. 

Ännu finns inte enkäten översatt på ett tillfredsställande sätt. 

När det gäller det naturvetenskapliga området så har det ibland blivit lidande p.g.a. att man har 

fått ställa in skogsutflykter som varit planerade. Det blir då viktigt att ändå försöka skapa 

intresse och lära ut det som var tänkt. Då blir flexibilitet och kreativitet en nödvändighet för 

pedagogerna. 

Måluppfyllelsen avseende IKT och intresset för olika media är hög och det är värt att notera att 

intresset hos pedagogerna har en avgörande betydelse för hur väl resultatet uppnås. 

Uppdelningen av olika områden inom matematiken gör det enklare att se var ev. brister finns. 

För Prästgårdens del behövs det läggas större vikt vid förståelse för tid och förändring. 

Avslutningsvis måste påpekas att onödig energi också går åt till att fundera över framtiden. När 

blir nästa avdelning klar? Hur ser barn och personalsituationen ut när Prästgården är fullt 

utbyggd? Hur kommer våra önskemål gällande inne och utemiljö kunna tillgodoses? 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Arbetslagsdiskussioner för samsyn och gemensamt förhållningssätt med huvudsakligt mål 

att anpassa verksamheten på bästa sätt för att tillgodose alla barn. 

2. Fortsatt utveckling av lärmiljöer, såväl inne som ute, främst avseende matematik och språk. 

3.  Fokusera på våra prioriterade områden språk och matematik och ta hjälp av färdigt material 

i form av språk - och Ma/NO lådor. 

4. Öka naturupplevelserna genom skogsutflykter och experiment. 

5. Se till att delaktigheten hos vårdnadshavarna utvecklas via Infomentor, samråd och enkäter. 


