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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 7   

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

Personal 

Personal Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

   

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

   

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

0,91 (17%)   

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom 
elevhälsan 

Läsåret 16/17 Antal elever/personal Läsåret 15/16 
Antal 
elever/personalgrupp 
inom elevhälsan 

Studie- och 
yrkesvägledare 

    

Specialpedagoger     

Skolsköterskor     

Skolläkare     

Skolkuratorer     

Skolpsykologer     

Talpedagoger     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Bild      

Biologi      

Engelska      

Fysik      

Hem- och 
konsumentkunskap 
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Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Idrott och hälsa      

Kemi      

Matematik      

Musik      

Naturorienterande 
ämnen 

     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

     

Slöjd      

Svenska      

Svenska som 
andraspråk 

     

Teknik      

Lärare 1-3      

Lärare 4-6      

Lärare 7-9      

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

Förskolan Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    
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Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 7,70   

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

10,47   

Kostnad per tillsynstimma 138,18   

Sammanfattning - förutsättningar 

På Regnbågens fritidshem var det under hösten sju fritidsbarn inskrivna. Detta är inte många 

men ändå en ökning från året före då det bara var två inskrivna elever varpå det inte gjordes 

någon separat kvalitetsanalys för fritidshemmet. Vi har alltså inga resultat från föregående år 

att jämföra med. Det finns däremot resultat två år tillbaka i tiden som vi kan göra vissa 

jämförelser med. 

Lokalerna på Regnbågen är små och vi delar lokaler samt gård med förskolan. Lokalerna är 

anpassade för förskolan snarare än för fritids. 

Under hösten hade en grundskollärare huvudansvaret för fritidshemmet, hon slutade dock 

efter årsskiftet och en outbildad pedagog utan större erfarenhet av planering, utvärdering etc 

tog över ansvaret. Hon har ett engagemang och gör ett gott arbete med eleverna men saknar 

den utbildning som krävs för att utveckla verksamheten och därmed nå upp till de satta målen 

vi har för verksamheten. 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull 

fritid. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Vi försöker anpassa verksamheten efter de elever som vi har för att de ska få en så bra stund på 

fritidshemmet som möjligt. Vi är lyhörda för deras önskemål. Då de är i skolan hela dagen 

innan de kommer till oss på efter middagen så vill de gärna själva välja vad de ska göra. De 

fritidsbarn som är här på morgonen är tillsammans med förskolebarnen, likaså sista delen av 
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dagen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
undervisningen i fritidshemmet stimulerar 
elevernas utveckling och lärande samt 
erbjuder eleverna en meningsfull fritid. 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget redovisat resultat förra året. 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som upplever 
fritidshemsvistelsen som meningsfull. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat att jämför amed från 
föregående år 

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

  

Övriga kommentarer: 

Använde elevenkätens resultat ihop 
med kriterierna 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att 

bearbetaintryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt 

sin förmåga att samarbeta ochkommunicera 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Regnbågen är ett kombinerat fritidshem och förskola och vissa elever är här bara några få 

timmar varje vecka. En pedagog har huvudansvaret för fritidshemmets verksamhet men då 

lokalerna är små är det inte helt lätt att separera de både verksamheterna. Det finns en liten 

ateljé som används flitigt 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Hade varit bra med lite mer yta, både inne och ute för att kunna skapa mer utmanande miljöer 

för fritidsbarnen. 

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

 Andelen pedagoger som upplever att 
eleverna genom undervisningen ges 
möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin 
identitet, utveckla kreativitet samt sin 
förmåga att samarbeta och kommunicera 
genom leken. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

inget resultat från föregående år 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som respekterar sig 
själva och andras egenvärde, tankar och 
åsikter genom leken. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat från förra året 

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

  

Övriga kommentarer: 

Samverkan kan förbättras med skola, 
förskoleklass etc. Detta är något vi 
jobbar på genom exempelvis 
fritidshemssatsningen. Det har dock 
inte varit någon från Renbågen som 
varit med på satsningen sedan Sofie 
slutade.  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Det har under året satsats på kompetensutveckling för pedagogerna i förskolan vilket då även 

inkluderat de pedagoger som arbetar på dessa mindre enheter med fritids integrerat.  Det har 

varit utbildningar på olika nivåer under kompetensutvecklingsdagar mm vilket varit väldigt 

bra men vi upplever att vi behöver mer kunskap och framförallt möjlighet att träna oss i att 

använda de digitala verktygen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

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

90,5 % 100 % 90,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

inget resultat att jämföra med från 
föregående år 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Verksamheten ska stimulera elevernas intresse av olika media 

och förmågan att använda dessa 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Då vi upplever att vi skanar kunskap så vågar vi inte riktigt arbeta med digitala verktyg 

tillsammans med eleverna, vi vet inte riktigt hur och vad vi ska göra. Eleverna visar inte heller 

så mycket intresse. Detta speglar nog både att inte vi tar initiativ till användandet men också att 

många av vårdandshavarna inte uppmuntrar användandet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten stimulerar elevernas 
intresse av olika media och förmågan att 
använda dessa. 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

inget resultat från förra året att jämföra 
med 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som visar intresse för 
IKT. 

70 % 80 % 87,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat från föregående år 

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

Eleverna har fått fotografera med 
lärplattan med man har inte arbetat med 
den för att dokumentera eller för att göra 
film på fritids. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Alla pedagoger ska vara insatta i kommunens elevhälsoplan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Uppfyllt 

Analys: 

Under läsåret har personalen tagit del av Elevhälsoplanen och dess innehåll. Dokumenten finns 

lättillgänglig i en särskild pärm i vårt personalrum. Under hösten hade vi en utveckingsgrupp 

med elevhälsa i fokus där pedagoger från de olika förskolorna i Tranemo RO var med. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som är insatta i 
kommunens elevhälsoplan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultata från föregående år 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Fritidshemmet ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 

extra stöd. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Vi är bra på att uppmärksamma de elever som är i behov av extra stöd och vi har tydliga 

riktlinjer som vi följer. Vi har ett mycket gott samarbete med specialpedagogerna och har 

handlingsplaner för de elever som har behov av extra stöd. 

Finns ett par elever i gruppen som behöver extra stöd vilket gör att de andra eleverna inte får 

lika mycket uppmärksamhet och stöd i vardagen som de kanske skulle önska. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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En extra resurs på 20% kommer under hösten att sättas in för att stötta upp i fritidsgruppen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
eleverna får det stöd de behöver på 
Fritidshemmet. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat att jämföra med från 
föregående år. 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som uppger att de får 
de stöd de behöver. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget reseultat från tidigare år. 

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

Grov skattning, Elvenkäten fråga 8-11 
gav 100 % men vi räknade även in andra 
delar så som att det på lilla fritidshemmet 
inte alltid finns personal för enbart fritids 
utan att eleverna också får vara 
tillsammans med förskolebarnen del av 
dagen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga i vardagen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Vi försöker få in matematiken i vardagen i våra samtal med eleverna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
eleverna visar intresse och deltar både 
praktiskt och muntligt  i matematiska 
resonemang. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat föregående år att jämföra 
med 

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 elever som visar intresse 
och deltar både praktiskt och muntligt i 
matematiska resonemang. 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat från föregående år att 
jämföra med 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Elevernas språkutveckling ska stärkas. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Varje dag när eleverna kommit till fritidshemmet med skolbussen så läser vi ett kapitel ur en 

bok som eleverna varit med och valt. Detta uppskattas mycket. Vi pratar vid mellannålet både 

om vad vi läst om och annat. Efetrsom det är så få fritidsbarn så är det relativt lätt att ge alla 

utrymme att delta i diskussionerna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
eleverna har möjlighet att använda 
språket som uttrycksmedel på olika sätt. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat från föregående år att 
jämföra med 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som känner att de 
har möjlighet att använda språket som 
uttrycksmedel på olika sätt. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat från föregående år att 
jämföra med. 

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

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Alla elever ska trivas på vårt fritidshem. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Vi upplever att de flesta elever till stor del trivs men att det också finns delar som hade kunnat 

vara bättre. Det sociala utbudet med jämnåriga är inte så stort då det är så få elever på 

fritidshemmet. Gården och lokalerna är små och i huvudsak anpassat efter de mindre barnen på 

förskolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat från föregående år 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
att deras barn trivs. 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det görs ingen central 
attitydsundersökning 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som trivs på 
fritidshemmet 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat från föregående år 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Eleverna ska få möjlighet att pröva och utveckla intressen och 

förmågor oberoende av könstillhörighet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

Uppfyllt till fullo 

Analys: 

Eleverna vågar stå för sina åsikter och visar god självkänsla. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
eleverna utvecklar intressen, förmågor 
oavsett kön, vågar stå för sin åsikt och 
visar god självkänsla. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat föregående år 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever på fritidshemmet 
upplever att de är trygga i sig själva och 
vågar visa/säga sin åsikt. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat föregående år 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Alla elever ska känna sig trygga på vårt fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Uppfyllt till fullo 

Analys: 

Ett litet fritidshem där alla känner alla. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Resultatet baseras på den enkät som vi tagit fram och genomfört för eleverna på fritidshemmen 

i Uddebo, Sjötofta och Ambjörnarp 

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

 Andel elever som känner sig trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat från föregående år 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
att deras barn känner sig trygga. 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

finns ingen central attitydsundersökning 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med vår verksamhet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Baseras på pedagogernas upplevelse då det inte finns någon central attitydsundersökning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Synliggöra verksamheten bland annat genom att börja använda Infomentor. Försöka separera 

de både verksamheterna med någon planerad aktivitet/dag som enbart är riktat till eleverna på 

fritidshemmet. 

En grundskollärare är anställd som ska ha huvudansvaret för fritidshemmets verksamhet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda vårdnadshavare 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat från föregående år 

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

Finns ingen central atttitydsundersökning. 
Upplevevelsen från pedagogerna är att 
vårdnadshavarna till stor del är nöjda. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 Alla vårdnadshavare är nöjda med personalens bemötande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Uppfyllt till fullo 

Analys: 

Vi är noga med den dagliga kontakten med vårdnadshavarna och upplever att vi har en mycket 

god dialog. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda vårdnadshavare 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

finns ingen central attitydsundersökning. 

Upplevelsen från pedagogerna är att 
vårdnadshavarna är nöjda. 

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

  

Övriga kommentarer: 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Alla elever ska känna sig delaktiga i beslut som rör deras 

vardag. 

 Ej påbörjad 

Prognos måluppfyllelse: 

Målet är uppnått. 

Kommentar: 

Vi upplever att eleverna är nöjda med att få vara med och påverka sina val av aktiviter när de 

vistas på Fritids. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten kommer det troligen att vara 1-2 fritidsbarn.... 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner sig 
delaktiga. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget resultat från föregående år 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.2 Vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i fritidshemmets 

verksamhet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Vi har samråd varje termin där någon av representanterna från vårdnadshavarna har barn på 

fritids. På föräldramötena som vi har en gång/år upplever vi att deltagandet från fritidsbarnens 

vårdnadshavare är låg. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
upplever att de är delaktiga. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Finns ingen central attitydsundersökning. 

Upplevelsen från pedagogerna är att 
vårdnadshavarna säger vad de tycker 
och tänker. 

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

  

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 I vårt Fritidshem har vi ett väl fungerande systematiskt 

brandskyddsarbete 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

Uppfyllt till fullo 

Analys: 

Påbörjad brandskyddsutbildning för personalen och bröandövningar med barnen varje termin 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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? 

Inget resultat från föregående år 

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

Vi har regelbundna brandövningar och 
personalen har påbörjat 
brandskyddsutbildning 

Övriga kommentarer: 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen under året är delvis uppfyllt på så gott som alla områden, på 11 av 15 

resultatmål. Detta är något vi får arbeta vidare med för att förbättra. 

De områden där vi uppfyllt målen är; att alla pedagoger är insatta i elevhälsoplanen, att 

eleverna ska få möjlighet att pröva och utveckla intressen och förmågor oberoende av 

könstillhörighet, att eleverna känner sig trygga samt att vårdnadshavarna är nöjda med 

bemötandet. 

Att vårdnadshavarna är nöjda med vårt bemötande samt att eleverna känner sig trygga känner 

vi oss extra nöjda med. Språkutvecklingen har också stärkts om man jämför med den senast 

genomförda kvalitetsanalysen 14/15 även om målet fortfarande bara är delvis uppfyllt. 

Något som vi får lägga lite extra kraft på under kommande år för att förbättra resultatet är att 

stimulera elevernas utveckling och lärande, elevernas trivsel och delaktighet samt att 

vårdnadshavarna ska vara nöjda med verksamheten. IKT är också ett område där vi har alldeles 

för låg måluppfyllelse. 

  

Sammanfattande analys 

Årets resultat är ganska löst skattade då det under året bytt personal som ansvarat för 

fritidshemmet. Vi har därmed haft svårt att fortsätta det påbörjade och planerade arbetet och 
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har haft svårt att analysera det som gjordes i höstas. 

Att lokalerna är små och även gården är liten påverkar vår verksamhet då vi delar utrymme 

med förskolan. Lärmiljöerna är anpassade efter barnen som går på förskolan och fritidsbarnen 

får när de kommer från skolan, vara i det rum där de allra minsta barnen vanligtvis är. Detta 

påverkar naturligtvis måluppfyllelsen kring att stimulera elevernas utveckling och lärande då 

det inte finns några utmanande lärmiljöer för fritidsbarnen. Den ateljé som byggdes vid 

renoveringen under sommaren har dock använts flitigt så eleverna har fått utrymme för att 

utveckla sin kreativitet där. 

Regnbågen är en liten förskola/fritidshem vilket säkert bidrar till att eleverna känner sig trygga. 

Vi har så gott som daglig kontakt med vårdnadshavarna och vi är noga med vårt bemötande 

vilket vi ser i resultatet kring vårdnadshavarnas nöjdhet med bemötandet. Samtidigt har det 

lilla fritidshemmet nackdelar i form av ett minskat socialt utbud för eleverna då det finns få 

kompisar att välja på. Barn i behov av stöd upplever vi här kan bli extra utsatta i detta, vilket 

påverkar deras känsla av trivsel och möjlighet till utveckling och lärande på ett negativt sätt. 

Eleverna är ofta trötta när de kommer från skolan och vill gärna "bara vara". Här har vi sett att 

läsningen ger den stund av lugn och ro som eleverna behöver. Det är dock inte så mycket tid 

eleverna är på fritidshemmet på eftermiddagarna vilket försvårar planeringen av aktiviteter. 

Den dagliga stunden med läsning för eleverna efter att de kommer med skolbussen samt 

samtalen vid exempelvis mellanmålet både kring bokens innehåll men även annat är 

utvecklande för språket. Här ser vi fördelen med att det är så få elever, alla ges möjlighet att få 

sin röst hörd. 

Vi behöver bli bättre på att synliggöra syftet och målen vi har kring fritidshemmets verksamhet, 

något vi inte varit så bra på under året. Detta är säkert en orsak till att vi inte nått upp till 

resultatet kring att vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten då vi inte synliggjort vad och 

varför vi gjort det vi gjort. Att vi inte haft någon behörig personal som ansvarat för 

fritidshemmets planering etc är naturligtvis en del av detta. Elevernas delaktighet kommer 

också in här, för att kunna vara delaktig så underlättar det om man är medveten om vilka mål 

som finns och på vilket sätt man kan vara delaktig. 

IKT är fortsatt under utveckling och det har under året varit en hel del kompetensutveckling 

som varit riktat mot IKT. Detta har gett resultat genom stor förbättring inom området men vi 

har fortfarande mycket kvar att arbeta på för att det ska bli ett verktyg som används på ett 

naturligt sätt i verksamheten av såväl elever som pedagoger. 

  

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

En grundskollärare är anställd för att ha huvudansvaret för fritidshemmets verksamhet. Under 

hösten kommer dessutom en extra pedagog att arbeta som resurs på fritidshemmet två 

eftermiddagar i veckan för att stötta upp. 
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Kompetensutvecklingen "fritidshemmet i fokus" kommer att fortsätta under året. 

Prioriterade områden lå 17/18 

1. Stimulera elevernas utveckling och lärande genom att skapa lärande miljöer samt använda 

material som uppmuntrar till utveckling och lärande. 

2. Använda oss av naturen och vår närmiljö för att främja utveckling och lärande. 

3. Synliggöra vår verksamhet och dess syfte och mål för vårdnadshavarna, bland annat genom 

att börja använda Infomentor. 

4. Fortsätta arbeta för att förbättra elevernas delaktighet i verksamheten genom att ha 

regelbundna fritidsråd. 

5. IKT- arbeta för att få in de digitala verktygen mer i den dagliga verksamheten, både genom 

skapande men också för att göra eleverna nätsmarta. 

  


