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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

   

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

80   

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) 

5,67 5,54 8,2 

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4,17 4,32 4,0 

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

31,05 30,44 31,3 

Kostnad per tillsynstimma 70,01 65,61 47,82 
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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 

Med hjälp av statsbidrag för mindre barngrupper har vi kunnat behålla tre avdelningar på 

Rönnhagen vilket ger en bättre och lugnare verksamhet. 

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 % 

 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

   
 

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

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

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

  

Övriga kommentarer: 

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

   

 

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

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

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

Positivt bemötande med information kring 
verksamhet och barn. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Alla barn ska utveckla 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: 

Alla avdelningar har en god måluppfyllelse. 

Analys: 

Nyckelpigan: Ett värdegrundsarbete som sker kontinuerligt och dagligen på nyckelpigan. 

Barnen visar empati för sina kompisar och vuxna. De lyssnar och repsketerar varandra och de 

har förståelse för att vi kan tycka olika och det är tillåtet. Barnen visar och berättar att de bryr 

sig om sina medmänniskor och uppmärksammar om någon är sjuk eller ledig etc. De uppstår 

sällan konflikter men när detta händer sker kommunikation tillsammans med pedagog och 

barnen om det är så att de inte kan lösa konflikten själva. 

Humlan: Barnen vet hur en bra kompis ska vara. Vi pratar dagligen om våra trivselregler med 

barnen. Pedagogerna är konsekventa och tydliga i vårt värdegrundsarbete. Barnen löser enkla 

konflikter själva men pedagogerna är nära och stöttar vid behov. 

Myran: 

Barnen har förstått och följt våra trivselregler. De vet hur en bra kompis skall vara. De har löst 

enkla konflikter. Detta har fallit väl ut och det beror på att barnen har haft tydliga pedagoger 

kring sig i arbetet kring trivselreglerna samt konkret material, men även att arbetet har pågåt 

kontunerligt under året. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Myran: Arbeta vidare med nytt konkret material såsom litteratur, appar och film. Vi vill även 

dramatisera och spela egna teatrar kring värdegrundsarbete. 

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

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

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

  

Övriga kommentarer: 

Arbetet med värdegrunden 
genomsyrar vårt arbetssätt. Alla 
pedagoger är delaktiga i arbetet. 
Planen för diskriminering och 
kränkande behandling är ett levande 
dokument.  

 Andelen vårdnadshavare som 
uppger att deras barn är trygga på 
förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvens totalt på Rönnhagen 
60%  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Alla barn ska utveckla förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom deras kunnande om växter och djur. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla avdelningar har uppnått en mycket god måluppfyllelse. 

Analys: 

Nyckelpigan: Vid våra utvevistelser har barnen uppmärksammat olika insekter, blommor och 

växter etc. När utevistelserna ska ske frågar pedagogerna barnen vad de bör ha på sig utefter 

vilket väder det är. Barnen har visat en förståelse för de olika väderlekarna som årstiderna har 

genom att barnen får delaktighet i diskussionen som uppstår innan utvistelse. Barnen kan 

besvara vad för väder det är och vad de ska ha på sig etc. 

Humlan: Barnen har blivit medvetna om åtets växlingar genom vårt äppelträd. De har visat 

stort intresse för våra årstider, och tagit till sig fakta om dessa. Igelkottens liv har gått som en 

röd tråd hos oss, och barnen har visat stort intresse och förståelse för djur och natur i vår 

närmiljö. 

Myran: Barnen har genom våra kontinuerliga vandringar kunnat följa företeelser och växlingar 

i naturen.Det har varit stimulerande och utmanande att besöka samma plats vid olika årstider. 

Genom det har barnen fått erfara förändringar i naturen samtidigt som samtal kring olika 

kretslopp har fallit sig naturligt. Barns undersökande med lupp och kikare har berikat deras 



Rönnhagens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 8(20) 

 

 

 

upplevelser. I innemiljön har vi sett barns intresse för sökande i faktaböcker vilket smittat av sig 

på flera barn samtidigt som det skett ett lärande. Barnens foton har visat deras intresse 

samtidigt som det bidragit till samtal/reflektion kring allas upplevelser. I observationer och 

dokumentation har vi sett och hört att barnen lärt sig benämna olika bär, svampar, blommor 

och träd. De har även lärt sig fåglar och insekter. Vi anser att barnens naturupplevelser, deras 

skapande och sökande av fakta har varit bra aktiviteter för att utvidga barns förståelse inom 

ämnet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Nyckelpigan: Målet där barnen ska få möjlighet att uppleva naturen med sina sinnen lukta, 

känna och prova. Upplever pedagoger vara ett mål som behöver arbetas vidare med. 

Humlan: Vi vill fortsätta utöka barnens kunskaper och intresse för naturen. Vi ska försöka att 

mera regelbundet besöka skogen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

bättre 

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

Vi anser att det ökande antalet 
naturvandringar har stimulerat barns 
nyfikenhet och visat deras intresse. 
Samtidigt som vi har använt naturen 
som kunskapsrum har vi använt 
modern teknik, faktaböcker och 
luppar.  

  

Övriga kommentarer: 

  

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

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

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

Naturen är så nära oss vilket bidrar till att 
barnen blir nyfika och vill veta mer. Vårt 
intresse som pedagoger speglar av sig 
hos barnen. Barnens frågor har lett nya 
infallsvinklar som vi inte hade tänkt på i 
början. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål. 

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

Upplevelse och närkontakten med 
naturens olika resurser i samspel med 
barn och pedagoger. Genom att vi 
tillsammans sätter ord på det som händer 
utvecklas förståelsen för det som händer 
i vår naturen. Barnen har kopplat 
samman olika fenomen till de olika 
årstiderna, exmpelvis mossan på vårt 
staket: sommaren är den torr/hård, höst 
mjuk, vinter hård med frost i och våren 
mjuk. 
Barnen har gjort kopplingar utifrån sin 
förmåga runt löv och varför de försvinner. 
På sommaren och hösten är det blad 
men på vintern är det bara grenar. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Alla barn ska utveckla förmågan att använda modern teknik som 

ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Nyckelpigan: Ej uppfylld. 

Humlan: Ej uppfylld. Är ett utvecklingsområde. 

Myran: God måluppfyllelse. 

Analys: 

Nyckelpigan: Barnen har inte givits möjlighet och introduktion av lärplattan. Detta kan bero på 

att det har bytts personal och ny personal har inte just nu lagt krutet och fokus att använda 

lärplatttan som ett kompleterande verktyg. 

Humlan: Vi har inte nått måluppfyllelsen på grund av att pedagogerna inte har tillräcklig 

kunskap. Vi har inte haft tillräckligt med tid för att öka vår kompetens. Notebook och ljudet har 

inte fungerat tillfredsställande, vilket har gjort att smartboarden  har varit svår att använda. Qr- 

koderna har varit lätta att installera och göra tillgängliga i vår miljö.Både barn och föräldrar har 

visat stort intresse. 

Myran: Barnen har varit intresserade av våra lärplattor de har själva valt bland våra 

pedagogiska appar. Vi har fortskridit i arbetet kring att introducera en app i taget. Där barnen 

har fått tillfälle att lära sig att skapa sagor, böcker och qr-koder. Det vi ser är att det hela tiden 
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ska vara nytt och förändringsbart för barnen. 

Vi har sett till att digitaliseringen blivit ett naturligt inslag i verksamhet genom att vi pedagoger 

har varit positiva. Samtidigt som vi har gjort en avvägning kring användandet för att kunna 

planera vilka appar som ska användas vid de olika tillfällena. 

Barnen har blivit mer involverade i fotografering och inlägg i forum på infomentor. Vid 

smartboarden har vi sett att barn har lärt av varandra vid den pedagogiska dokumentationen. 

Note book har varit ur funktion delar av läsåret vilket bidragit till mindre användande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utvecklin 

Nyckelpigan: Vi anser att användadet med lärplattan är ett utvecklinsområde. Och ser ett nytt 

mål till höstterminen där användadet av lärplattan ska finnas med. 

Humlan: Pedagogerna måste vidareutveckla sina kunskaper, och göra barnen mer delaktiga i 

digitaliseringen. 

Myran: Arbeta vidare med digitala verktyg såsom smartboard och lärplattor.  Note book är ett 

område som vi vill utveckla oss ännu mera i. Vi vill även vidareutveckla användandet av 

Infomentor så det blir ett fullgott verktyg för oss. Vi behöver vår put-tid för att kunna utveckla 

och utöva de olika verktygen vi har på förskolan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Myran: Andelen barn som använder 
modern teknik för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål 

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

Vi pedagoger har utvecklat våra 
kunskaper samtidigt som vi blivit mer 
förtrogna med redskapen. Barnen har 
involverats mer i den dagliga digitala 
världen.   

  

  

Övriga kommentarer: 

Barnen har utvecklat sitt användande 
av ikt redskapen. de har varit delaktiga 
i hur vi kan koppla ihop Lärplatta, 
dator och smartboard för att kunna se 
t.ex dokumentation. De har tagit kort 
och varit delaktiga i inlägg i olika 
digitala forum. Använt appar till qr-
koder, puppet pals etc. 



Rönnhagens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 11(20) 

 

 

 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Humlan: andelen barn som kan 
använda modern teknik som ett verktyg 
för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande. 

30 % 100 % 30 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål. 

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

Mycket ligger hos oss pedagoger, vi är 
inte fullt bekväma med de digitala 
verktygen än vilket är den största 
bidragande orsaken till att vi inte når 
ända fram. Vi behöver vidarutveckla detta 
genom reflektion. 

Barnen visar intresse för redskapen, men 
kanske mest för appar. Qr-koder har blivit 
en del av verksamheten. 

Till hösten vill vi arbeta vidare med 
digitalisering.Utifrån analysen kommer vi 
fram till vi vill intigrera digitaliseringen i 
alla våra mål och inte lyfta ut det som en 
"egen ö". Hur kan vi använda lärplattan, 
smartboard, kamera mm när vi arbetar 
med språk, matematik osv? 

Övriga kommentarer: 

 Nyckelpigan: andelen barn som kan 
använda modern teknik som ett verktyg 
för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande. 

25 % 100 % 25 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

nytt mål 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 
Vi introducerade aldrig verktyget, vi hade 
ingen tydlig tanke eller struktur vilket vi 
behöver utveckla. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Alla barn ska få det stöd de behöver. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla avdelningar har en god måluppfyllelse. 

Analys: 

Nyckelpigan: Vid barngenomgångarna är det bra och viktigt att alla barn lyfts. Det är bra 

kontakt med specialpedagogen och att alla barnen inkluderas vid samtalen. 

På Nyckelpigan arbetar vi med att alla barn inkluderas och anser att alla barn är behov av stöd 

oavsett om det är talsvårigheter eller en funktionsnedsättning. Med arbetet av teckensomstöd 

har vi sett en positiv utveckling. Barnen använder och förstärker ord med hjälp av tecken som 

stöd. 

Humlan: Det är bra att vi lyfter alla barn vid barngenomomgångarna. Vi har en nära kontakt 

med specialpedagogen, som besöker oss kontinuerligt. 
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Myran: Vi anser att det är bra att vi lyfter alla barn vid barngenomomgångarna. Samtidigt som 

vi har haft en nära kontakt med specialpedagogen. 

Vi pedagoger har gått en TAKK-kurs vilket bidragit till mer användande av tecken som 

alternativ kompletterande kommunikation i verksamheten. Kursen har bidragit till kunskap 

varför det är viktigt att arbeta med TAKK. Samtidigt som vi har utövat tecken i gruppen har 

barnen visat mer och mer intresse för att använda tecken i den dagliga verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Nyckelpigan: I kommande arbete vill vi fortsätta att ge barnen verktyg för att stimuleras och 

utmanas i sin språkutveckling och motoriska förmåga etc. Att använda mer bildstöd för att ge 

barnen en bättre överblick på dagen och stöttning i sin språkutveckling. Använda praxisalfabet 

för att ge barnen möjlighet att utveckla munmotoriken och att utvecklas i sin 

fonologiskamedvetenhet. Arbetet med tecken som stöd för att använda mer än det verbala 

språket då kroppspråket är en del av alla språk. 

Humlan: vi fortsätter med det nära samarbetet med specialpedagogen. 

Myran: Fortsätta att utveckla arbetet med TAKK. Skapa och använda mer konkret material 

tillsammans med barnen. 

Använda oss av praxisalfabetet. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som får det stöd de 
behöver. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

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

Vi har en tydlig struktur för hur vi ska 
arbeta så att alla barn får det stöd de 
behöver. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Alla barn  ska utveckla ett nyanserade 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: 

Alla avdelningar har uppnått en god måluppfyllelse. 

Analys: 
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Nyckelpigan: Barnen upprepar och härmar ord. Visar stor förståelse att följa instruktioner. Det 

sker dialoger mellan barn och barn samt barn och pedagog dagligen. Trots att det har skett 

personalbyten kan vi se att språkutvecklingen hos barnen har blomstrat. Arbetet med bildstöd 

och babblarna behöver vi arbeta vidare med därför att barnen ska kunna ges ännu mera 

möjlighet att utvecklas i sin språkutveckling och få ett ökat ordförråd. 

Humlan: Barnen upprepar ord, men klarar inte av att rimma helt. Lekskriva och lekläsa har 

bara ett fåtal barn börjat med,men de börjar att visa intresse för detta. Alla barnen känner igen 

sitt namn. Alla barn har visat ett stort intresse för våra alfabetsbilder.Vi samtalar ofta om vilka 

bokstäver som hör till deras namn. Alla barn klarar av att föra en dialog och följa enkla 

instruktioner. 

Myran: Barnen har visat stort intresse för qr-koder. Det positiva med qr-koderna har varit att 

barnen själva har fått gå och upptäcka. Samtidigt som de fått möjlighet att spontant ta till sig 

sagor, sånger och rim. Barnen har fört dialog kring innehållet i sagorna. Här kunde vi ha 

utvecklat arbetet vidare genom att ställa fler frågor. 

Barnen har varit vetgiriga och intresserade av att få ta med sig en egen bok. De har varit väldigt 

aktiva med att berätta om sin bok och innehållet. Genom det har vi sett att barnen kan många 

ord och begrepp. Vi har ser att de har en försåelse och att de har förstått att det finns ord i en 

bok som förmedlar en saga. 

Bokstäver och siffror i miljön har skapat ett stort intresse. Vi har tydligt sett att barnen har blivit 

inspirerade av miljön det har visat sig genom att barnen skriver av olika texter. Vi har även 

upptäckt att barnen blivit påverkade positivt av varandras intresse. Barnen har börjat ljuda 

bokstäver och läsa enkla små ord. Alla barn i gruppen känner igen sitt namn, och även andras 

namn. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Humlan: Vi fortsätter att stimulera barnens språkutveckling. Uppmuntra dem att lekskriva och 

lekläsa. Fortsätta med rimord. 

Myran: Vi fortsätter att stimula barnens språkutveckling genom att  erbjuda mer  berikande och 

stimulerande och synligt material med bokstäver och ord på olika sätt. Använda oss av Inprint. 

Fortsätta arbetet kring TAKK i barngruppen. 

Lära oss Praxisalfabetet och därefter introducera det för barnen. 

Fortsätta utveckla arbetet kring qr-koder. 

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

 Andelen barn på Myran som 
utvecklar ett nyanserade talspråk, 
ordförråd och begrepp samt sin förmåga 
att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 
ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt omformulerat mål 

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

  

Övriga kommentarer: 

Utifrån ålder och mognad kan vi 
tydligt se att alla barn har utvecklats. 

  

 Andelen barn på Humlan som 
utvecklar ett nyanserade talspråk, 
ordförråd och begrepp samt sin förmåga 
att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 
ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Arbetat vidare med målet från 
föregående år, men ändrat mått. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 
Utvecklingen har blomstrat under året. 
Ord-och begreppsförrådet har utvecklats 
vilket vi ser i våra dokumentationer och 
reflektioner. I barnens lek uppstår 
spontant rimmande, ramsande, 
lekskrivning mm. Bokstäver är något som 
är populärt vilket vi tror beror på att vi 
erbjudit detta på olika vis. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn på Nyckelpigan som 
utvecklar ett nyanserade talspråk, 
ordförråd och begrepp samt sin förmåga 
att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 
ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål. 

  

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

Dels har inte alla barn språket men den 
största orsaken tror vi är personalbyten. 
Detta bidrar till att vi tappat fokus runt vår 
utvecklingsplan och istället lagt vår energi 
på att introducera ny personal. 

Barnen kan ta enklare instruktioner vilket 
vi ser tydliga spår av i verksamheten. Det 
är inga problem att hämta saker, tvätta 
händer osv. Genom tydligt användande 
av bildstöd och Babblarna har förståelsen 
för våra olika begrepp utvecklats. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla barn på Rönnhagen ska trivas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla avdelningar  har en mycket god måluppfyllelse 

Analys: 

Nyckelpigan: Vi har gott klimat i barngruppen. Barnen tar egna initativ att hjälpa varandra och 
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visar hänsyns åt varandra. De har respekt för varandras känslor och våga visa sina känslor. 

Personalens arbetssätt och förhållningssät gentemot varandra speglar sig till barnen. Att vi alla 

lyfter varandra och ger stöttning i barngruppen. Detta ser vi har en positiv utveckling och effekt 

i barngruppen. 

Humlan: Vi har ett gott klimat i barngruppen. Vi trivs och har roligt tillsammans. Barnen är 

positiva till alla aktiviteter vi föreslår. Pedagogerna är nära barnen och är bra förebilder för 

dem. Vårt arbetssätt och förhållningssätt gentemot varandra speglar sig till barnen. 

Myran:Vi har haft ett gott klimat i gruppen det har vi erfarit genom att barnen har varit aktiva 

och tagit del av aktivitter och material i miljön. Vi har även sett att det finns en empati i 

gruppen de lär av varandra och stöttar varandra. Vi anser att detta beror på att vi har arbetet 

kontunierligt under året med värdergrundsarbetet. Även i vårt arbetssätt hjälper vi till att lyfta 

barnens kompetenser och genom det så lär sig även barnen att ta hand om varandra i gruppen. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "Mitt barn trivs i 
förskolan". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Lika 

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

  

  

  

Övriga kommentarer: 

Rönnhagens svarsfrekvens 60% 

  

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Alla barn på Rönnhagen ska känna sig trygga. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla avdelningar har en mycket god måluppfyllelse. 

Analys 

Nyckelpigan:  

Nyckelpigan har under vårtermin bytt personal.  Personal upplever att barnen har varit tillfreds 
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med detta och barnen har utifrån deras förmåga visat trygghet, tillit och nyfikenhet för 

utveckling och lärande. 

Humlan: Alla barn visar tillit till oss pedagoger och vi upplever dem som trygga på 

förskolan.Barnen har utvecklat sin självständighet och visar nyfikenhet för lek, miljö samt 

aktiviteter. 

Myran: Barnen är trygga och harmoniska och har utvecklat sin självständighet. De har en stor 

tillit till oss pedagoger. Barnen vågar visa sina känslor i gruppen. De har även utvecklat sin 

förmåga att samspela med varandra och löser enkla konflikter.  Detta anser vi beror på att vi 

har lagt grunden med trivselregler, kompisböckerna och olika aktiviteter som vi har arbetat 

konturnuerligt med under läsåret. I samtalen hör vi barnen benämna olika begrepp såsom att 

man skall dela med sig, turas om och att vi skall vara bra komisar. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen 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? 

Lika 

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

  

Övriga kommentarer: 

Rönnhagens svarsfrekvens 60% 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 I kontakten med förskolan skall alla föräldrar få känna att vi tar 

oss tid och lyssnar på deras åsikter och frågor. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Nyckelpigan: Med inte allt för stor slutsats ser vi föräldrarsamverkan som en god 

måluppfyllelse. 

Humlan: Enligt föräldraenkäten har Humlan en god måluppfyllelse. 

Myran: Enligt föräldraenkäten har vi en god måluppfyllelse. 

Analys: 

Nyckelpigan: Vi arbetar kontinuerligt med att ha en god föräldrarsamverkan med 

vårdnadhavare vid lämning och hämtning. Att kontinuerligt vid samtalen få med barnen i 
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samtalen så att pedagoger och Föräldrar inte pratar över barnens huvud.  Allmän information 

exempelvis månadsbrev sker via infomentor. 

Humlan: Vårt förhållningssätt till föräldrarna är mycket viktigt. Vi arbetar ständigt med att ha 

en bra dialog med föräldrarna och att de ska känna sig välkomna hos oss. 

Myran: Vi anser att det är viktigt att ha en god dialog med föräldrarna. Det visar vi genom att 

ha ett sådant förhållningssätt att vi tar oss tid till samtal och diskussioner. Samtidigt har 

förskolan varit noga med att föra information vidare över avdelningarna vilket bidragit till ett 

positivt bemötande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Nyckelpigan: Ett långsiktigt mål är att få mer engagemang och stötta vårdnadshavare att ha ett 

större inflytande i verksamheten. Tankarna går åt olika håll men exempelvis att ha drop in och 

att barnen får vara med och visa upp deras arbete. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "Dialogen mellan 
föräldrar och personal är bra". 

95,3 % 100 % 95,3 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

  

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvens på Rönnhagen 60%. 
Här saknar vi en kompleterande 
kommentar från förälder. 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Alla barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse:  

Alla avdelningar har en  god måluppfyllelse. 

Analys:  

Nyckelpigan: Eftersom att det har bytts personal under vårrterminen. Blir det svårt att redogöra 

för måluppfyllelse. Det vi pedagoger kan se är att barnen har förståelse för olika känslor. Vi kan 

också se att barnen är självständiga och vet att det är tillåtet med inflytande. Detta ser vi som en 
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positiv utveckling hos barnen för deras egna självkänsla. 

Humlan: Sedan vi ändrade vår innemiljö i mars har barnen blivit mer självständiga och gör mer 

egna val av aktiviteter och lekar. 

Myran: Vi ser att barnen har utvecklat en självständighet och utmanat sig själva genom att göra 

egna val. Genom de förhållningssätt vi har haft på avdelningen har barnen haft möjligheter att 

påverka sin situation på sin förskolan. 

Vi har utvecklat arbetet genom att ge barnen befogenhet att använda digitala verktyg. vi ser att 

barnen visat stolthet när deras foto kommit fram på smartboarden och i andra verktyg.Deras 

tankar och åsikter har synliggjorts för gruppen. 

Projekt kring bokval har gett barnen möjlighet att presentera sin egna bok. Vi har märkt att det 

varit spännande och utvecklande för barns språkutveckling. Ett bra konkret sätt att vidga barns 

möjligheter till inflytande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Humlan: Uppmuntra barnen att bygga upp sin självkänsla, och att göra egna val. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Myran som 
utvecklat sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter och därmed får 
möjlighet att påverka sin situation. 

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 är medvetna och lyhörda 
pedagoger. Vi skapar möjligheter för 
barnen att göra egna aktiva val.  

 Andelen barn på Humlan som 
utvecklat sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter och därmed får 
möjlighet att påverka sin situation. 

95 % 100 % 95 % 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn på Nyckelpigan som 
utvecklat sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter och därmed får 
möjlighet att påverka sin situation. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål. 

  

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

Med hjälp av att vi ställer mer frågor till 
barnen, ser vi att deras förmåga att 
uttrycka sina tankar, åsikter och 
önskemål har utvecklats. I våra 
dokumentationer ser vi tydligt att alla 
barn har utvecklats och vi tror detta beror 
mycket på vårt sätt att utmana även de 
allra yngsta barnen att uttrycka sig. 
Tydligt exmpel på detta är vid måltiderna 
när vi utmanar barnen att istället för att bli 
serverade får de uttrycka vad de vill ha 
genom pekningar, benämna osv. Här är 
det viktigt att vi benämner de olika 
sakerna och låter barnen få lyssna och 
smaka på orden. 

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

På Rönnhagens förskola möts man av ett medvetet arbete mot målen.                                      

Arbetet med normer och värden har en mycket god måluppfyllelse där vi ser nöjda föräldrar, 

barn och medvetna pedagoger. Planen mot diskriminering och kränkande behandling har blivit 

ett självklart verktyg på förskolan. I dialogen med hemmen kan vi fortfarande förbättra oss. 

Under utveckling och lärande har förskolans prioriterade mål varit naturens kretslopp, språk 

och IKT. Måluppfyllelsen är över lag mycket god och det ser man genom att barnen visar sina 

nya kunskaper i sin vardag. Vi ser också positiv återkoppling från föräldrar runt arbetet med 

barnen. 

Extra nöjda kan vi vara med resultatet runt språkarbetet där barnen utvecklats mycket positivt 

och där vi verkligen kan se att det sätt man kommunicerar med barnen och de språkliga 

aktiviteter man erbjuder dem  är rätt. 

Ikt - målet är fortfarande ett utvecklingsområde på Rönnhagen. Här behövs såväl ökad kunskap 

som inspiration. 

  

Sammanfattande analys 

Det goda resultatet på Rönnhagen en en kombination av målmedvetna pedagoger och 
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förhållandevis små barngrupper. Vi har kunnat behålla tre avdelningar med hjälp av 

statsbidrag trots att barnantalet inte är så högt. Vi har sett ett värde i att hålla ner barnantalet i 

barngrupperna mot att i vara färre pedgaoger som ansvarar på varje avdelning 

Arbetet med ökad samverkan i huset har tagit ett steg i rätt riktning och ger positiva effekter på 

trivseln. 

Rönnhagen har ett tydligt och målinriktat arbetssätt där vi ser att verksamheten utvecklas 

kontinuerligt mot läroplanens mål. Man har också haft en god samverkan med  specialpedagog 

och tillsammans sett barnens olika behov. 

Även på Rönnhagen har satsningen på miljö gjort avtryck. Man har låtit sig inspireras och vågat 

ändra i lärmiljöerna för att på så vis stimulera till lek och lärande. 

Den gemensamma utvecklingsplanen för Dalstorpsområdet runt pedagogisk dokumentation 

har resultera i nya sätt tänka runt det pedagogiska uppdraget. Här vill vi fortsätta 

utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

 Utveckla digitala miljöer för barnes lek och lärande samt skapande med digitala 

verktyg. 

 Fortsätta utvecklingen av pedagogisk dokumentation där digitala verktyg är ett 

redskap. 


