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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal elever totalt 21   

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

24%   

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 

16,3% 24.7% 25.3% 

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) 

4,73 4.69 8.79 

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4,08 4.58 3.60 

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

25,3 28.23 26.15 

Kostnad per tillsynstimma 97,29 66.18 83.84 
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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 

På Regnbågens förskola är andelen utbildade förskollärare väldigt låg. Detta tillsammans med 

att det har varit en del personalomsättningen påverkar naturligtvis kvalitén på verksamheten 

på ett negativt sätt inom vissa områden. Vi har dock en erfaren barnskötare som har hållit ihop 

verksamheten på bra sätt. Efter årsskiftet slutade en pedagog och vi lyckades då rekrytera en 

förskollärare vilket gjorde att andelen utbildade förskollärare höjdes till 33%. 

Det är ganska stor andel barn med annat modersmål och när det gäller modersmålsstöd finns 

det en brist då det är få av barnen fått det stöd de beviljats. 

Det har under året pågått uppfräschning av lokalerna vilket gjort att de blivit mer 

ändamålsenliga. Lokalerna är dock ganska små vilket visar sig när fritidsbarnen kommer från 

skolan och båda verksamheterna ska rymmas i samma lokaler. 

  

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" 

93,7 % 100 % 93,7 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

  

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

Vi har målmedvetet arbetat med att 
förbättra föräldrasamarbetet. I samtal 
med föräldrar har vi kunnat synliggöra 
barnens kompetens och hur vi tänker runt 
vårt arbete med att medvetet stärka 
barnens självkänsla samt tron på den 
egna förmågan. 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Relativt många barn som har behov av 
extra stöd och stimulans, samt barn med 
annat modersmål. Modersmålsstöd har 
två v barnen fått men det saknas 
modersmålslärare till de lite mindre 
språken. Svårt för personalen att räcka till 
för alla barn som behöver extra stöd. Att 
dessutom personalgruppen ändrats 
under året påverkar också negativt. 

Övriga kommentarer: 

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

Jobba mycket med föräldrakontakten 
under året. Vi upplever att kontakten med 
vårdnadshavarna blivit mycket bättre. 

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?) 

Vi har jobbat mycket med 
förälrakontakterna under året samt med 
värdegrunden, vilket märks tydligt i 
barngruppen. 

Övriga kommentarer: 

Fått positiv respons från både 
resurspedagogerna och 
specialpedagogerna om att det är en 
barngrupp som är omtänksamma och 
goa mot varandra. 

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

87,5 % 100 % 87,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Allt mer information sker digitalt vilket inte 
alltid uppskattas av alla vårdnadshavare, 
detta kanske kan vara en förklaring till det 
försämrade resultatet. 

Övriga kommentarer: 
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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, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god. 

  

Analys: 

Vi har jobbat aktivt under läsåret för att vara lyhörda och möta vårdnadshavare och barn på 

bästa sätt i alla situationer. Värdegrundsarbetet har genomsyrat verksamheten både i form av 

temaarbete samt i övriga aktiviteter. Barnen har bland annat varit delaktiga i att ta fram 

gemensamma regler. Vi upplever att de leker bra tillsammans och det uppstår sällan större 

konfliker mellan förskolebarnen. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta att arbeta med detta på liknande sätt. 

  

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, sexuell 
läggning eller funktionsnedsättning. 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:  

Vi reflekterade över frågan BRUK 2.3 1. 
Det är svårt att garantera att inget barn 
utsätts för någon form av kränkande 
behandling av andra barn till 100%. Det 
är ett ständigt pågående arbete. 



Regnbågens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 8(23) 

 

 

 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Verksamheten ska utveckla varje barns nyfikenhet och lust samt 

förmåga att leka och lära. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

  

Analys: 

  

I den pedagogiska verksamheten så jobbar vi med de "styrda" aktiviterna en stund på 

förmiddagarna. Utifrån ålder och mognad försöker vi att låta barnen vara med och påverka 

innehåll/aktivitet. I övrigt har barnen flera möjligheter under dagen att göra val av aktivitet/lek 

utifrån sitt eget intresse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att arbeta för barnens ökande delaktighet. 

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten utvecklar varje barns 
nyfikenhet och lust samt förmåga att leka 
och lära. 100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål för läsåret 

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

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Verksamheten ska utveckla barnens förmåga att tillägna sig ett 

varsamt förhållningssätt till natur och miljö. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Ganska god 
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Analys: 

Resultatet beror delvis på att vi har prioriterat annat vilket har fått till följd att tiden saknats. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att inför nästa år medvetet få in det som en naturlig del i vårt arbete. Till exempel schemalägga 

en speciell skogsdag. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
barnen tillägnar sig ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

  

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

Har under året inte kommit igång med de 
regelbundna skogsutflykter som 
planerades och som vi hade som ett 
prioriterat mål 

Övriga kommentarer:  

Vi måste jobba mer med att ge barnen 
möjlighet att utveckla sin förståelse för 
hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra. 

 Andelen barn som tillägnar sig ett 
varsamt förhållningssätt till natur och 
miljö. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

Barnen är positiva till skogsutflykter och 
har ett naturligt intresse för naturen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Verksamheten på förskolan ska utveckla barns intresse för 

bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Kommer ej uppfyllas/ är ej uppfyllt 

Analys: 

Vi pedagoger har ännu inte tillräckliga kunskaper för att i vår tur hjälpa barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Vi pedagoger måste lära oss mer om hur man arbetar med digitala verktyg. Vi måste ha tid att 

pröva och "experimentera" på egen hand så att vi kan bli trygga med verktyget. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

60 % 100 % 60 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?  

Bättre. 

  

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

Vi har fått mer kunskap själva. Vi har 
blivit mer medvetna om vikten av att 
arbeta med media och vilka appar som är 
användbara. Vi har fått en lärplatta och 
en dator till vilket underlättar arbetet. 

  

Övriga kommentarer: 

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

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål för året 

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

Arbetet är på gång. Vi har fått mer 
kunskap själva. Vi har blivit mer 
medvetna om vikten av att arbeta med 
media och vilka appar som är 
användbara. Vi har fått en lärplatta och 
en dator till vilket underlättar arbetet. 

Övriga kommentarer:  

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT med hjälp av 

kontinuerlig kompetensutveckling som krävs för att 

deprofessionellt ska kunna utföra sina uppgifter. (Lpfö 

Förskolechefens ansvar 2.7) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har fått ökande kunskaper i IKT. 

  

Analys: 

Det krävs mer och mer kunskaper i IKT. När vi granskar oss själva i ljuset av vår ökade 

kunskap inser vi att det finns mycket mer vi behöver lära. Eftersom vi inte än kommit  till den 

kunskapsnivån som krävs tar arbetet med de digitala verktygen mycket tid. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver tid att använda verktygen mer. Om vi till exempel skall visa barnen hur man gör 

film med en app måste vi själva behärska det fullt ut. Samma sak gäller dokumentation av 

barnens lärande. Barnen måste se oss arbeta med bild/foto och text ute i barngruppen för att 

själva kunna bli inspirerade att dokumentera sitt eget lärande. 

En sak som skulle kunna bidra till att höja kunskapsnivån hos pedagoger är om vi hade vår 

egen lärplatta. Då skulle man kunna känna sig fri att ta med den hem och lära känna de 

funktioner och möjligheter som finns. Vi skulle då kunna känna oss mer hemma i verktyget och 

kunna arbeta både snabbare och säkrare. Det skulle spara mycket tid när vi sedan skall använda 

den här på förskolan. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever 
att  får ökade kunskaper om IKT med 
hjälp av kontinuerlig kompetensutveckling 
och förutsättningar. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Vi har blivit mer medvetna om våra 
kunskapsluckor. Mer digitala verktyg som 
vi skall kunna behärska. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Verksamheten ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn 

som befinner sig i svårigheter. (BRUK) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Relativt god 

Analys: 

Vi upplever att vi inte alltid har de personalresurser som krävs för att ge varje enskilt barn det 

stöd och hjälp de behöver. Vi måste ha mer tid att sätta oss in i varje enskilt barns behov. Detta 

innebär mer observationer, kontakt med vårdnashavare, specialpedagog och sedan egen 

forskning och framtagande av lämpligt pedagogiskt material. Det är svårt att få tiden att räcka 

till. 

Glädjande nog upplever vårdnadshavarna att deras barn får den hjälp och stöd de behöver. 

Även om vi ser brister på grund av olika faktorer är föräldrarna nöjda med det stöd och hjälp 

deras barn får. Antagligen beror det på att de ser att vi anstränger oss och engagerar oss i deras 
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barn och de behov som de har. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi arbetar vidare och anstränger oss att möta de behov som finns hos varje enskilt barn. Vi tar 

den hjälp som finns att få utifrån som till exempel specialpedagog, BVC, logoped med mera. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten ger alla barn det stöd de 
behöver. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?  

Sämre. 

  

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

Ny arbetsgrupp. 

  

Övriga kommentarer:  

Vi upplever att stödet till barn med 
särskilda behov inte räcker till. 

 Andelen Vårdnadshavare som 
upplever att deras barn får det stöd de 
behöver 

100 % 100 % 100 % 

 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Alla pedagoger ska vara insatta i kommunens elevhälsoplan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Analys: 

Personalgruppen är insatt i hur planen fungerar och vet hur vi ska använda den. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Med handledning och stöd från våra specialpedagoger får vi en bra grund för hur vi kan jobba 

specifikt med de barn som har stödbehov. Vi tar även hjälp av annan expertis till exempel 

logoped, BVC med mera. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 



Regnbågens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 13(23) 

 

 

 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
de är insatta i kommunens elevhälsoplan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

samma 

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

Personalgruppen är insatt i hur planen 
fungerar och vet hur vi ska använda den. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Verksamheten ska utveckla barnens förståelse för rum, form, 

läge och riktning och grundläggandeegenskaper hos mängder, 

antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring (Lpfö 2.2) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Analys: 

Vi ser till att använda de matematiska benämningarna på ett naturligt sätt när vi pratar 

matematik med barnen. Det stimulerar och utvecklar på så vis barnens intresse och kunskaper. 

Det är ett ständigt pågående arbete. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att vi fortsätter med att förain matematiska begrepp i vardagen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
barnen visar förståelse för rum, form, 
läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning 
och talbegrepp samt för mätning, tid och 
förändring. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nyformulerat mål för läsåret. Föregående 
års Utfall går inte att avläsa här. 

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

Vi jobbar medvetet med 
vardagsmatematik på olika sätt med 
barnen utifrån ålder och mognad. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Verksamheten utvecklar barnens förmåga att lyssna, reflektera 

samt utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd samt förmåga 

att berätta, uttrycka tankar, argumentera och kommunicera 

med andra. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Analys: 

Vi arbetar ständigt med det sociala samspelet där språket är en viktig nyckel. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten utvecklar barnens förmåga 
att lyssna, reflektera samt utveckla ett 
nyanserat talspråk, ordförråd samt 
förmåga att berätta, uttrycka tankar, 
argumentera och kommunicera med 
andra. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

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

I vår nya ateljé har barnen kunnat 
utveckla sin förmåga att uttrycka sig i 
estetiska former. Barnen har börjat 
använda mer digitala verktyg. 

Vi har språkgrupper en gång per vecka 
på solen där barnen delas in utifrån 
barnens kunskaper. Här jobbar man man 
med exempelvis rim o ramsor, 
flanosagor, sorterar olika föremål etc. 

Vi jobbar aktivt med det svenska språket i 
alla situationer under dagen. Det är 
ständiga dialoger. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som utvecklar sin 
förmåga att lyssna, reflektera samt 
utvecklar ett nyanserat talspråk, 
ordförråd, förmåga att berätta, uttrycka 
tankar, argumentera och kommunicera 
med andra. 

100 % 100 % 100 % 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Barnen ska trivas på Regnbågen. Verksamheten ska präglas av 

omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn 

ska i förskolan utsättas för diskriminering av något slag. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

  

Analys: 

Vi pedagoger upplever att barnen trivs. De visar tecken på många olika sätt att de känner sig 

trygga med oss och gruppen i stort. Vi har en nolltollerans mot diskriminering. 

De allra flesta föräldrar håller med helt och några säger att det stämmer till stor del. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi arbetar vidare på samma sätt 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
barnen trivs på Regnbågen samt att 
verksamheten präglas av omsorg om 
individens välbefinnande och utveckling. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nyformulerat mål för läsåret. Föregående 
års Utfall går inte att avläsa här. 

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

Kontinuerligt värdegrundsarbete.Fasta 
rutiner och regler vilket skapar 
välbefinnande och trivsel. 

Övriga kommentarer: 

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

  

Övriga kommentarer:  

56,2 % säger att påstående stämmer 
helt. 43,8 säger att det stämmer ganska 
bra. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Verksamheten skapar förutsättningar för omsorg om det 

enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och 

lärande i förskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

De flesta barn känner sig mycket trygga. Under eftermiddagen när fritidsbarnen kommit är det 

några barn som visar tecken på ängslan. Trots att vi försökt skilja fritidsbarnen från den övriga 

gruppen har det hänt att det inträffat att någon av de äldre barnen kommit in till förskolebarnen 

för att medvetet skrämma dem. Vi har dörrar stängda emellan men inte låsta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har en ständig dialog med barnen kring vad som är okej och vad som inte är acceptabelt. Vi 

arbetar vidare med att vara uppmärksamma på vad som händer och försöka stoppa innan 

någon hotfull situation uppstår. 

Jobba för att ha skilda verksamheter på eftermiddagarna för att skapa trygga miljöer som är 

anpassade för respektive åldergrupp. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
förskolan ger omsorg om det enskilda 
barnets välbefinnande, trygghet, 
utveckling. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nyformulerat mål för läsåret. Föregående 
års Utfall går inte att avläsa här. 

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

Vi arbetar ständigt med värdegrunden 
tillsammans med våra barn. Vi har fasta 
rutiner och regler vilket skapar trygghet 
och trivsel. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Dialogen mellan pedagoger och vårdnadshavare ska vara bra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Relativt god 

Analys: 
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Vi pedagoger upplever att vi har en god kontakt med vårdnadshavarna. De flesta föräldrar 

håller med. Två av vårdnadshavarna är missnöjda (svarsfrekvens 59,2%). Svårt att veta vad 

detta beror på. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
dialogen mellan pedagoger och 
vårdnadshavare fungerar bra. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

samma 

  

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

Vi jobbar aktivt med att försöka bemöta 
vårdnadshavare och barn på ett 
proffessionellt sätt. Vi har regelbundna 
utvecklingssamtal för varje barn. 
Upplever att vårdnadshavarna kommer 
och pratar med personalen om det är 
något. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 I vår förskola visar all personal i verksamheten respekt för 

vårdnadshavarna och strävar efter att det utvecklas en tillitsfull 

relation mellan förskola och barnens familjer. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Vi jobbar ständigt med bemötande och dialog med våra vårdnadshavare. Vår upplevelse är att 

bemötandet är gott. Ibland har vi och någon enstaka vårdnadshavare olika åsikter men vi 

försöker alltid att hitta lösningar om det uppstår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Då vi återigen blir ett nytt arbetslag nästa läsår är det viktigt att vi fortsätter att jobba med detta. 

Nya kollegor ska göras medvetna om vikten av den goda dagliga dialogen med 

vårdnadshavarna. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
uppger att man blir bemött på ett positivt 
och professionellt sätt. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Vi har jobbat mycket under året på att 
bemöta föräldrarna på ett bra sätt och 
uppmuntrat till dialog. 

Övriga kommentarer: 

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 uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi uppmuntrar barnen att ha en dialog med varandra under dagen både enskilt samt i gruppen 

där de har möjlighet att diskutera och samtala med oss. Barnen får träna på att lyssna på 

varandra och uttrycka sina egna tankar och åsikter. De har goda möjligheter till eget inflytande 

när det gäller val av aktivitet/lek under stora delar av dagen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med att göra barnen delaktiga i beslut där det är möjligt. 

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

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

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

samma 

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

Vi har mycket dialog med barnen och för 
de som inte har språket visar sina åsikter 
tydligt på annat sätt. 

Dagsrutinerna är styrda av pedagogerna 
och kan inte påverkas av barnen. 
Samtidigt får barnen vara med och 
påverka vissa delar. Jobbar med 
demokrati. 

Vi behöver jobba på att lyfta och hjälpa 
de barn som inte alltid hörs, att 
synliggöra att alla barns åsikter är lika 
mycket värda. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som utvecklat sin 
förmåga att uttrycka sina tankar och 
åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation 

100 % 100 % 100 % 

 

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: 

Relativt god 

Analys: 

De flesta känner sig delaktiga men det finns en liten grupp som inte känner så. Vi vet inte  vad 

detta beror på och hur de föräldrar som tycker så tänker runt detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi beslöt så fort vi tagit del av svaren att lägga ut en ny enkät på Infomentor för att ta reda på 

hur de vill vara delaktiga. Enkäten bestod av fyra frågor med öppen frågeställning. Den har nu 

legat ute i två månader cirka utan att någon svarat. 

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

 Andelen vårdnadshavare som 
känner sig delaktiga i verksamheten. 

80 % 90 % 88,89 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

samma 

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

Vi har haft en hel del diskussioner kring 
vad delaktighet innebär för 
vårdnadshavarna. 

Vi kan bli bättre på att använda oss av 
Infomentor och förmedla information. 
Många av vårdnadshavarna är 
motståndare till digital information och 
detta är något vi måste fortsätta att 
arbeta med för att implementera. Genom 
att regelbundet uppdatera tidslinjen och 
vara aktiva på Infomentor så ser också 
vårdnadshavarna syftet med att själva gå 
in på Infomentor. SMS-funktionen är 
mycket bra. 

  

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 I vår förskola har vi ett väl fungerade systematiskt 

brandskyddsarbete. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god 

Analys: 

Vi har haft en planerad brandövning under hösten och en oplanerad under våren, detta skedde 

under våren för att fritidsbarnen skulle hkunna vara med.. 

Detta har fungerat mycket bra. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

 Andel pedagoger som anser att  det 
systematiska brandskyddsarbetet på 
förskolan fungerar. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

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

Brandövningar genomförda enligt plan. 

Påbörjad brandskyddsutbildning för 
personalen. Steg 1  (teoretiska gjorda nu 
i vår och den praktiska delen ska göras 
till hösten) 

Övriga kommentarer: 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Resultatet på Regnbågen är gott och vi har nått en relativt hög måluppfyllelse inom många 

områden. Totalt sett ligger vi på ungefär samma nivå som förra året. 

De områden vi är mest nöjda med är att både pedagoger och vårdnadshavarna är överens om 

att barnen trivs och känner sig trygga på förskolan. Både när det gäller omsorg om barnets 

välbefinnande samt förståelsen för allas lika värde har vi nått våra mål. Ett område som var 

prioriterat inför läsåret var att utveckla pedagogiska lärmiljöer. Här har insatserna gett resultat 

och vi har nått ett mycket bra resultat med hög måluppfyllelse. Även när det gäller språk och 

matematik är resultateten goda. 

När det gäller dialogen med vårdnadshavarna har pedagogerna och vårdnadshavarna lite olika 

uppfattning, pedagogerna anser att dialogen är bra medan måluppfyllelsen bland 

vårdnadshavarna ligger på 87,5%. Omvänt är resultatet kring upplevelsen att barnet får det 

stöd de behöver där vårdnadshavarna tycker att det stämmer till fullo, medan måluppfyllelsen 

enligt pedagogernas skattning ligger på 75%. 

De områden där vi inte når upp till önskvärda resultat är att utveckla barns intresse för bilder, 

texter och olika medier samt pedagogernas kunskaper i IKT. Att verksamheten ska utveckla 

barnens förmåga att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö är också ett 

område där vi inte når önskvärt resultat trots att dessa var prioriterade område inför läsårets 

start. 

Sammanfattande analys 

Trots den personalomsättning som varit har man lyckats få trygga barn som trivs på förskolan. 

Man har lagt mycket fokus på värdegrundsarbetet vilket märks tydligt i barngruppen. Genom 

detta arbete lägger man en väldigt god grund för barnens fortsatta utveckling och lust att lära. 

Den renovering som gjordes inför läsårets start med uppfräschade lokaler har skapat goda 

möjligheter för olika lärmiljöer. Man arbetar viss del av dagen i åldersindelade mindre grupper 

vilket skapar närhet till barnen och därmed en möjlighet att ge barnen stöd samt utmana där 

det behövs. Detta ger också möjlighet att fånga upp och utveckla det barnen visar intresse för. 
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Resultat av detta ser vi bland annat i den måluppfyllelse vi nått inom matematiken och språket. 

När det gäller språket har man också arbetat med språkgrupper och med rim, ramsor och 

sånger på ett medvetet sätt vilket också bidragit till måluppfyllelsen. 

När det gäller dialogen med vårdnadshavarna så har pedagogerna under året arbetat hårt för 

att ha en god dialog vid hämtning och lämning men också för att få ut den information som 

vårdnadshavarna behöver. Vi använder i allt större utsträckning Infomentor som 

informationskanal där vårdnadshavarna kan gå in och titta både på tidslinjen men också på 

barnets egna portfolio. Pedagogerna upplever att det inte är så många föräldrar som använder 

sig av Infomentor och det kan vara det som bidrar till det lägre resultatet från 

vårdnadshavarna. Utvecklingen av Infomentor är ett pågående arbete där vi får arbeta 

långsiktigt med både utbildning till pedagogerna att använda detta verktyg men också 

information om syftet med det till vårdnadshavarna. 

Gällande IKT så upplever pedagogerna att de fått ökade kunskaper tack vare den satsning som 

gjorts i kommunen. Detta har dock även bidragit till en ökad medvetenhet kring de 

kunskapsluckor som finns vilket gjort att man skattat sig hårdare i år än föregående år. 

Pedagogerna ser här att de måste höja sin kunskapsnivå för att kunna arbeta mer med digitala 

verktyg tillsammans med barnen. Men utöver detta handlar det också om att få in de digitala 

verktygen som en naturlig del i vardagen, lärplattan är inte något vi plockar fram lite då och då 

för att låta barnen sitta och använda den under en begränsad tid utan ett verktyg som vi 

använder som producenter, något som ska finnas tillgängligt för barnen. 

Vi har ett gott samarbete med specialpedagogerna när det gäller de barn som har särskilda 

behov av stöd och stimulans. Ett par barn har fått modersmålsstöd under året men inte alla som 

ansökt. Vårdnadshavarna upplever att deras barn får det stöd och den stimulans som de 

behöver men pedagogerna är inte helt nöjda då man upplever att man inte alltid räcker till för 

alla barn. 

Ett av årets prioriterade mål handlade om natur och miljö och att ha regelbundna 

skogsutflykter, ett område som vi redan förra året såg brister i. Trots detta finns bristerna kvar 

och vi får i år arbeta ännu hårdare för att förbättra detta resultat. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Prioriterade områden lå 17/18 

1. Fortsätta utvecklingsarbetet kring IKT och arbeta för att lärplattan ska bli ett mer tillgängligt 

verktyg i verksamheten. Vi ska sikta på att barnen blir medvetna producenter. 

2. Utveckla arbetet med Infomentor för att synliggöra verksamheten samt barnens lärande. 

Informera för att öka användandet hos vårdnadshavarna. 

3. Arbeta för att barnen ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö genom 

bland annat regelbundna skogsutflykter med inspirerande material. 
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4. Utveckla arbetet kring pedagogisk dokumentation 


