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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 

70% 64% 79.9% 

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) 

5.95 6.04 5.96 

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4.66 4.12 5.20 

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

28.11 29.26 30.26 

Kostnad per tillsynstimma 70.20 64.12 60.94 
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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 

Solhagens förskola har under många år haft en mycket stabil personal. Nu har det skett en viss 

rörlighet bl.a. i samband med föräldraledigheter och till sommaren flera pensionsavgångar. Det 

har sannolikt inte påverkat årets resultat i någon större utsträckning, men det blir spännande att 

se hur utvecklingen kommer att bli framöver. 

Under detta läsår har andelen förskollärare faktiskt ökat något, men svårigheten att rekrytera 

gör att jag ser med viss oro på framtiden. 

Vi har försökt att begränsa antalet inskrivna barn då vi ser att barngruppens storlek påverkar 

såväl barn som personal och vi har flera barn som har behov av extra mycket stöd under sin tid 

på förskolan. Det faktiska antalet barn har ökat något medans tillsynstimmarna minskat i antal. 

Här är det emellertid så att många timmar aldrig syns då vårdnadshavarnas extra tid inte 

registreras. Antalet föräldrar som arbetar extra har enligt min och pedagogernas uppfattning 

ökat. 

Andelen barn med annat modersmål är 39% och modersmålsstödet i förskolan är fortfarande 

undermåligt. 

Solhagens lokaler är nu mycket slitna och utemiljön är under all kritik, vilket också 

framkommer i enkäten till vårdnadshavare. 

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" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är mycket bättre än förra året. 

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

Vi har fått ett bättre resultat i år och 
anledningar till detta kan vara våra 
utvecklingssamtal och Infomentor. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är det samma som förra året. 

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

Vi jobbar mycket med trygget och trivsel 
och för tredje året i rad har vi god 
måluppfyllnad. 

Övriga kommentarer: 

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

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Rersulatet är något bättre än förra året. 

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

Vi lägger stort fokus på trygghet för alla 
på förskolan och detta har gett bättre 
resultat än förra året. 

Övriga kommentarer: 

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

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är likvärdigt med förra året. 

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

Vi har fortsatt att bemöta vårdnadshavare 
på ett professionellt sätt vilket har 
resulterat i likvärdigt resultat detta året. 

Övriga kommentarer: 

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 delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Hela förskolan har arbetat med gruppstärkande aktiviteter och samarbetsövningar vilket har 

gett resultat i barngrupperna. Vi ser samarbete, trygga barn och goda relationer. På Lillängen 

har man använt materialet Babblarna och på Storängen har man arbetat med Kungaskogen och 

kompisböckerna som ett bra material och stöd i arbetet med normer och värden tillsammans 

med barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Till nästa års utvärdering i BRUK behöver vi gå igenom frågorna tillsammans för att få en 

samsyn och gemensam tolkning av frågorna. 

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. 

3,3 4 82,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något bättre. 

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

Arbetet med normer och värden, allas 
lika värde är något som vi alltid jobbar 
med i den dagliga verksamheten. Vi 
utvärderar oss själva genom BRUK och 
vi kan se att vi tolkar frågorna olika i olika 
arbetslag. Därigenom får vi ett varierat 
resulatat. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Verksamheten ska utveckla varje barns nyfikenhet och sin lust 

samt förmåga att leka och lära 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt. 

Analys: 

Genom olika temaarbeten har vi arbetat varierat i verksamheten. Vi har skapat, konstruerat och 

digitaliserat. Vi har arbetat mycket med språk, drama, musik och matematik. Vårt varierande 

arbetssätt har lockat barnens nyfikenhet och stimulerat deras kreativitet. Vi har sett att barnen 

blivit mer delaktiga och vågat visa sina känslor. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Vi har för avsikt att fortsätta med samma arbetssätt även nästa läsår. 

  

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

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

3,5 4 87,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är detsamma. 

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

Vi har fortsatt att uppuntra barnens 
nyfikenhet och fantasi. Vi har haft 
utgångspunkt i barnens erfarenheter och 
intressen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Verksamheten ska utveckla varje 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: 

Målet är ej uppfyllt. 

Analys: 

Under året har focus legat på IKT med bl.a. kompetensutveckling för personalen. Sent på 

vårterminen har vi fått fler digitala verktyg. På avdelningarna på förskolan kan vi se att vi 

pedagoger har kommit olika långt i vårt eget användande av IKT, vilket resulterar i stora 

skillnader i vad barnen erbjuds inom IKT. Dock ser vi att efter kompetensutvecklingen har 

flertalet personal blivit säkrare, provar mer och fått en större medvetenhet i arbetet kring IKT. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vårt mål är ej uppfyllt och vi måste fortsätta att hålla IKT i focus. Detta bl.a. genom att 

pedagogerna håller egna föreläsningar och workshops. Att vi får uppgifter och redovisar för 

varandra. Att vi fortsätter att uppmuntra varandra och ge varandra feedback. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

67 % 100 % 67 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något bättre än förra året. 

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

Vi har fått fler digitala verktyg och 
pedagogerna har fått fortbildning inom 
IKT. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Verksamheten ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn 

som befinner sig i svårigheter av olika slag. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt 

Analys: 

Flera pedagoger har gått kurs i TAKK (tecken som stöd) vi använder oss av tecken som stöd i 

verksamheten med alla barn. Vi ser flera barn som använder sig av tecken under dagen och det 

ökar förståensen. Flera avdelningar använder sig av bildstöd för att förtydliga dagens rutiner 

mm. Vi pedagoger är bra på att anpassa verksamheten utifrån alla barn, vi ger dom det stöd de 

behöver inom ramen av den ordinarie verksamheten. Vi samarbetar och får hjälp vid behov av 

specialpedagog. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

3,5 4 87,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än förra året. 

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

Vi har varit bra på att variera och 
anpassa verksamheten så att alla barn 
får det stöd som de har behov av. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

87,5 % 100 % 87,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre 

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

Vi har varit bra på att variera och 
anpassa verksamheten så att alla barn 
får det stöd som de har behov av. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

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

läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, 

antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt 

Analys: 

Vi har fått ett sämre resultat i år. Detta kan bero på att vi minskat medvetenheten kring 

matematiken. Vi ser på aktiviteterna att vi ändå jobbar med matematiken på våra avdelningar 

genom tema och i vår verksamhet men vi kanske har haft focus på annat och därför blir 

resultatet sämre detta år. Vi ser även här att vi tolkat våra kriterier väldigt olika därför kan även 

det ge ett sämre resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver återigen få upp medvetenheten kring matematiken. Vi behöver se över våra frågor 

som visar om barnen uppnått våra kriterier. Tolkar vi frågorna lika? Vi pedagoger behöver bli 

bättre på att se över och fånga de barn som inte uppnått våra kriterier. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

86% 100% 86 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre. 

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

Vi arbetar dagligen med matematiken 
med barnen i vår verksamhet, det 
försämrade resultatet kan bero på att vi 
inte varit så matematiskt medvetna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Verksamheten ska se till att alla barn utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

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

kommunicera med andra, 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt 

Analys: 

Att vi i år får ett sämre resultat kan bero på att fler barn i våra barngrupper har ett stort behov 

av språklig stimulans och träning. Vi ser att vi behöver jobba mer aktivit med språket för att nå 

alla barn och att alla ska utvecklas utifrån sina förmågor.Vi ser även här att vi tolkat våra 

kriterier väldigt olika därför kan även det ge ett sämre resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver återigen få upp medvetenheten kring språket. Behöver se över våra frågor som visar 

om barnen uppnått våra kriterier. Tolkar vi frågorna lika? Vi pedagoger behöver bli bättre på 

att se över och fånga de barn som inte uppnått våra kriterier. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder ett 
nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med 
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med 
andra, 

85% 100% 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre 

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

Vi arbetar med språket i det dagliga 
arbetet med barnen. Vi ser också att i 
vårt temaarbete arbetar vi medvetet med 
att utveckla språket hos barnen, men 
eftersom resultatet sjunkit får vi diskutera 
hur vi ska kunna höja detta värde på nytt. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Att varje barn på förskolan ska får sina behov respekterade och 

tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt 

Analys: 

På förskolan jobbar vi mycket med barnen i smågrupper vilket ger både oss pedagoger och 

barnen större möjlighet till stimulans i varje barns utveckling och lärande. Vi upplever att 

barnen blir tryggare och att vi får bättre relationer till varje barn. Utifrån föräldraenkäten kan vi 

utläsa att för tredje året i rad har vi god måluppfyllnad, vi jobbar mycket med trygghet och 

trivsel och vi pedagoger ser detta som mycket viktigt. Att barnen är trygga och trivs är grunden 

till allt. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
varje barn får sina behov respekterade 
och tillgodosedda och får uppleva sitteget 
värde, 

3,7 4 92,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något sämre 

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

Det något försämrade resultatet kan bero 
på att vi under året haft hög beläggning 
på förskolan och vi märker att fler barn 
har behov av mer stöd. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt 

Analys: 

Av föräldraenkäten kan vi utläsa att vi lägger stor fokus på trygghet för alla på förksolan. På 

hösten startar vi upp med aktiviteter som gör att vi lär känna varandra och skapar trygghet i 

gruppen. Detta har i år gjort att fler vårdnadshavare upplever att sitt barn känner sig tryggt på 

förskolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

3,6 4 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något bättre än förra året. 

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

Vi har fortsatt en bra balans mellan 
omsorg och utveckling och lärande 
utifrån varje barns behov. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Personalen ska ha fortlöpande samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens  trivsel, utveckling och lärande 

både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal 

minst en gång varje år. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt 

Analys: 

Vi försöker i möjligaste mån att möta vårdnadshavare och barn i hallen på ett sätt så att de 

känner sig välkomna. Bemöter frågor och önskemål på ett professionellt sätt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 All personal i verksamheten ska visa respekt för 

vårdnadshavare och känna ansvar för att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens 

familjer. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt 

Analys: 

Pedagogerna har fortsatt att jobba på ett professionellt sätt, bemött vårdnadshavare positivt. 

Pedagogerna diskuterar situationer och har ett gemensamt förhållningssätt emot 

vårdnadshavarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

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

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än föregående år. 

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

Pedagogerna har fortsatt att jobba på ett 
professionellt sätt vilket gett ett bättre 
resultat. 

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: 

Målet är till stor del uppfyllt 

Analys: 

Vi planerar verksamheten utifrån barngruppen, vi inspireras av och fångar upp barnens 

nyfikenhet och intressen. Vi uppmuntrar barnen till samarbete och påvisar barnen om 

fördelarna när samarbete sker. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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. 

3,3 4 82,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något bättre än förra året. 

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

Vi har forsatt att göra barnen delaktiga i 
verksamheten och tagit till vara på deras 
intressen. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.2.2 Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt 

Analys: 

Utifrån föräldraenkäten kan vi se att vårt positiva och proffsiga bemötande ger resultat. I de 

dagliga mötena med vårdnadshavarna har vi lyssnat och funnits till hands, tagit emot och givit 

information. Flera avdelningar har avrundat temat med drop in och utställning för 

vårdnadshavarna vilket många har upplevt som positivt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
uppger att dom känner förtroende för 
personalen. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något bättre än förra året. 

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

I de dagliga mötena med 
vårdnadshavarna har vi lyssnat och 
funnits till hands, tagit emot och givit 
information. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.3 Vårdnadshavarna skall vara väl förtrogna med förskolans 

verksamhet och uppdrag. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt 

Analys: 

Utifrån föräldraenkäten kan vi se att vi har fått ett bättre resultat i år och troliga anledningar till 

detta kan vara våra utvecklingssamtal som vi genomför årligen. Infomentor som är vår "nya" 

lärplattform har bidragit till att föräldrar får mer insyn i verksamheten genom bilder och filmer 
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på sitt barn och verksamheten. 

Vi är nu inne på vårt andra år med denna lärplattform. Vårdnadshavarna och pedagogerna 

känner sig nu mer förtrogna med vår lärplattform vilket har gett en bättre insyn och ökat 

förtroendet för vår verksamhet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som 
uppger att de är väl förtrogna med vår 
verksamhet. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än förra året. 

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

Vårdnadshavarna och pedagogerna 
känner sig nu mer förtrogna med vår 
lärplattform Infomentor 

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 Utveckla ett väl fungerade systematiskt brandskyddsarbete 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Vi har haft utrymningsövningar med barnen och påbörjat den återkommande utbildningen i 

brandskydd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Under hösten kommer all personal att genomgå del 2 i brandskyddsutbildningen. 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Solhagen har goda resultat och hög måluppfyllelse. Av de 17 mål som vi har valt att mäta har 

11 förbättrats, 3 gett oförändrat resultat och 3 försämrats. 
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Vi är mycket nöjda med att vårdnadshavarna har gett oss bättre betyg i flera avseenden. Såväl 

bemötandet som förtroendet för personalen har ökat i år. Vi såg en liten nedgång förra året och 

det är därför glädjande att vi åter "stiger i graderna". Det visar också på en tydlig förbättring när 

det gäller att personalen tror på barnens förmåga och att de känner sig mer förtrogna med 

verksamheten. Denna gång hade vi dessutom en betydligt bättre svarsfrekvens än föregående 

år. 

Det är också positivt att personalen upplever att andelen barn som får det stöd de behöver 

faktiskt får det tillgodosett i högre grad än tidigare. Samtidigt är resultatet när det gäller att alla 

barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva sitt eget värde något 

sämre. 

Vi är även nöjda med att vårt utvecklingsområde gällande Tecken som stöd har gett god effekt. 

När det gäller två av kommunens stora prioriterade områden, språk och matematik, har 

måluppfyllesen däremot sjunkit, vilket inte är bra. 

Vi är heller inte nöjda med resultatet när det gäller barnens intresse för bilder, texter och olika 

medier, även om det är bättre än förra året. 

När det gäller fjolårets utvecklingsområden så känner vi oss nöjda med resultatet. Dock anser vi 

att de kan utvecklas ytterligare varför vi låter flera stå kvar som åtgärder för högre 

måluppfyllelse även under kommande läsår. 

  

Sammanfattande analys 

Personalens förhållningssätt och bemötande är gott och det visar sig också i föräldraenkäten. 

Att bli mött i tamburen är något som värderas högt. 

Solhagen har också kommit igång bra med Infomentor och det gör att de föräldrar som 

regelbundet går in och läser får information och på så sätt känner de sig mer delaktiga och 

förtrogna med verksamheten. 

Då vi står inför stora personalförändringar till hösten är det av största vikt att information och 

dialog ges stort utrymme i starten. Detta för att kunna bibehålla vår goda status och ha ett 

fortsatt stort förtroende från våra vårdnadshavare. 

Vi har många barn i behov av särskilt stöd och i några fall har vi "tvingats" till reursförstärkning 

för att kunna hålla en god kvalitet för samtliga barn. Vi har gott stöd i våra specialpedagoger 

och i förekommande fall även med BVC med tillhörande nätverk. På den egna avdelningen 

tillämpas också arbete i smågrupper i allt högre grad. Detta gynnar alla barn och gör att fler 

uppmärksammas och får ett bättre stöd. 

Flera av personalen har deltagit i fortbildning i "Tecken som stöd", ett kollegialt lärande genom 

två av Solhagens egna pedagoger. Detta har resulterat i ett mer frekvent användande av tecken 

på samtliga avdelningar vilket också visat sig tydligt bland barnen. 
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Det är tråkigt att behöva medge att vår måluppfyllelse avseende språk och matematik har 

sjunkit. Orsaken tros vara att man under året inte arbetat lika medvetet som tidigare med dessa 

områden samt att kriterierna har uppfattats olika. Vi behöver därför åter ta ett krafttag när det 

gäller våra språklådor. Där har vi ett mycket bra underlag för att utveckla barnens förmågor när 

det gäller den språkliga delen. Avseende matematiken så handlar det nog främst om att sätta 

ord och bli bättre på att synliggöra när det faktiskt är matematik som pågår. 

Vi måste också komma fram till gemensamma normer när det gäller våra kriterier. Pedagogiska 

diskussioner om kvalitetsarbetet i allmänhet och våra kriterier och mått i synnerhet bör få hög 

prioritet vid reflektioner och APT. 

Utvecklingen inom det mediala området går framåt, dock i lite olika takt. Under kommande 

läsår får vi därför anstränga oss ytterligare för att såväl pedagoger som barn ska finna det både 

intressant och lärorikt. Vi har tyvärr haft ganska dåliga förutsättningar materiellt i just detta 

avseende, men även här siktas en ljusning. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Arbetslagsdiskussioner för samsyn och gemensamt förhållningssätt. Eftersom vi även i höst 

får en del ny personal är det av största vikt att lyfta detta även i år. Tillkommer gör diskussioner 

kring tolkning av mål och kriterier i vår utvecklingsplan. 

2. Fokus på fortsatt utveckling när det gäller IKT, främst för personal och barn, men även för 

vårdnadshavare. 

3. Språket måste få större utrymme igen. Ökad användning av språklådor och TRAS-material är 

nödvändigt. Språket är nyckeln till allt lärande. 

4. Den matematiska medvetenheten behöver öka. Vi måste bli bättre på att sätta ord på 

vardagsmatematiken och diskutera tolkningarna i kriterierna så att samsyn råder.  Eventuellt 

kan MIO-materialet vara en hjälp på vägen. 

5. Värdegrundsarbetet behöver alltid finnas med som en del i utvecklingsarbetet.   "Alla 

människors lika värde" ska genomsyra hela förskolan. Genom reflektion och pedagogiska 

diskussioner kan även detta område förbättras. 


