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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 15   

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

26,6%   

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 

52,6% 54.9% 51.9% 

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) 

7,60 3.90 8.20 

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

6,0 5.02 5.43 

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

32,08 28.07 28.32 

Kostnad per tillsynstimma 54,21   
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Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

Sammanfattning - förutsättningar 

På Sörgårdens förskola är förutsättningarna goda genom den erfarna och stabila personalgrupp 

man har. Trots att andelen förskollärare inte är så hög så kompenseras det av kunniga och 

erfarna barnskötare. Lokalerna är också ändamålsenliga om än något små. 

Det finns många barn med annat modersmål på Sörgårdens förskola. Många av dessa är 

asylsökande vilket påverkar verksamheten så till vida att det blir relativt stor genomströmning 

av barn. Mycket fokus får då läggas på trygghet, gruppstärkande aktiviteter och att tydliggöra 

rutinerna för alla barn. Man har ett gott samarbete med specialpedagogerna och upplever sig 

kunna få mycket tips och idéer på hur man kan arbeta vidare. Vad gäller modersmålsstöd finns 

det dock en brist då nästintill inga av barnen fått det stöd de beviljats. 

Jag ställer mig lite frågande till siffrorna kring antal barn per personal, det är svårt att få 

rättvisande statistik när personalen arbetar på både förskola och fritidshem utan någon tydlig 

gränsdragning däremellan. 

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" 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

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

En del har svarat på enkäten genom 
googel translate vilket kan ha gjort att de 
inte har förstått frågan då svaret var vet 
ej. Jobbat mycket under året med att 
informera vårdnadshavare om vad vi gör 
vilket kan bidra till det förbättrade 
resultatet. 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma  

  

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

Det finns inte modersmålslärare för alla 
representerade språk. Vi har svårt att få 
tiden att räcka till alla 
utvecklingsområden och vi behöver hitta 
en bra balans för alla. 

Övriga kommentarer: 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har samma resultat som förra året 

  

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

  

Övriga kommentarer: Vi jobbar för att 
barnen ska trivas. 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

  

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

Vi har en god stämning i gruppen. Vi har 
ett öppet klimat och vill att alla ska känna 
sig välkomna och trygga hos oss. 

  

Övriga kommentarer: 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi är en åldersblandad grupp och trycket 
ligger vid lämning och hämtning. Här 
behöver vi ta oss tid att fortsätta bemöta 
föräldrarna så gott vi kan. Vi har jobbat 
mycket med att få ut information kring vår 
verksamhet, dels genom infomentor men 
också vid det dagliga mötet. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Verksamheten ska utveckla varje barns förståelse för att alla 

människor har lika värde oberoende av social bakgrund oavsett 

kön,estnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuelläggning eller funktionsnedsättning. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Vi har delvis uppfyllt målet. 

  

Analys: 

Under året har vi lagt stort fokus på värdegrunden i vårt arbete. Vi ser en positiv utveckling i 

barngruppen och barnen har fått större förståelse för varandra. Det som gör att vi inte når målet 

fullt ut kan bero på att barngruppen förändras under året. Vi har många asylsökande vilket gör 

att barn slutar och nya börjar efter kortade perioder. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver ha gruppstärkande aktiviteter och lekar under hela året. Vi pedagoger behöver vara 

mer delaktiga i barnens lekar. 

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, 
etnisk tillhörighet, religion eller 
annan  trosuppfattning,sexuell läggning 
eller funktionsnedsättningar. 

86 % 100 % 86 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Vi har jobbat aktivt med värdegrunden. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi har ett nytt sätt att räkna ut utfallet.  
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har ett något bättre resultat än förra 
året! 

  

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

Vi har lagt stort fokus på värdegrunden 
under året. 

  

Övriga kommentarer: 

Fortsätta arbeta med värdegrunden 
genom kompisböckerna och 
återkommande gruppstärkande aktiviteter 
under året. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Verksamheten ska utveckla varje barns nyfikenhet och lust samt 

förmåga att leka och lära 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Tills stor del uppfyllt 

  

Analys: 

Vi erbjuder barnen ett varierat utmanande innehåll och har satsat på olika material som är 

föränderliga. Vi har kommit igång med användandet av lärplattan till ett alltmer producerande 

verktyg i verksamheten. Vi har kommit igång med att göra små miljöer som går att förändra 

och att samtidigt ta hjälp av digitala verktyg för att lyfta och inspirera leken. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att vara lyhörda på barnen och på deras intressen för att kunna erbjuda ett varierat 

innehåll. 

  

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 lust samt förmåga att leka 
och lära. 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

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

Vi har jobbat aktivt mot målet 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Verksamheten skall utveckla alla barns förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om växter, djur samt kemiska processer och fysikaliska 

fenomen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt 

Analys: 

Vi har under hösten jobbat med experiment. Vi jobbar med grönflagg och under våren har vi 

haft ett tema om mofflorna där vi  jobbat med att se skräp som en resurs. Vi har förnyat vår 

utegård med musikhörna med så kallat "upcycling" Vi har gjort en sinnenas trädgård med lukt, 

smak, känsel och doft. Vi har även dekorerat med egengjorda vindspel och för ögonfröjd. Vi har 

skogsutflykt och vistas mycket i närmiljön. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet utifrån grönflagg. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten utvecklar varje 
barns  förståelse för naturvetenskap och 
sambandet i naturen, liksom sitt 
kunnande om växter och djur samt 
kemiska processer och fysikaliska 
fenomen. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål, ej mätt tidigare. 

  

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat. 

  

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

Vi jobbar mycket med natur och miljö. 

Övriga kommentarer: 

  

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål, ej mätt tidigare. 

  

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

Vi har haft fredags experiment under hela 
höstterminen. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Verksamheten ska Utveckla barns  intresse för bilder, texter och 

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

samtal om dessa. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

  

Analys: 

Vi känner att både vi och barnen har utvecklats och fått ett större intresse för media. 

Vi har provat på många nya appar och blivit mer producerande och kritiska vid val av appar 

genom appanalysen. Vi har fått givande kompetensutveckling. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska fortsätta att utmana oss själva och varandra. 

  

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 
intresse för bilder ,texter och olika medier 
samt sin förmåga att använda sig av, 
tolka och samtala om dessa. 80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål, ej mätt tidigare. 

  

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

Vi har ökat vår kompetens under året. 

Övriga kommentarer: 

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

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ett bättre resultat i år. 

  

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

Vi har fått fler verktyg och bra 
kompetensutveckling. Vi har ett bra 
kollegialt lärande 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT med hjälp av 

kontinuerlig kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. (Lpfö 

Förskolechefens ansvar 2.7) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till fullo uppfyllt. 

  

Analys: 

Vi fått ökade kunskaper i IKT vilket har gjort att vi har fått en högre måluppfyllelse. 

Vi har fått större tillgång till olika verktyg och djupare kunskap samt ökat intresse. Detta har 

gjort att vi kan inspirera barnen och väcka deras nyfikenhet för IKT i vardagen och se det som 

en tillgång 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att utecklas inom IKT 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
de får ökade kunskaper  och utvecklats i 
IKT. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi har utvecklats under året och fått fler 
verktyg. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 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: 

Det har varit svårt att motivera barnen som behöver extra stöd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver hitta bra dagsrutiner och fler tillfällen i vardagen där barnen får träna sina 

färdigheter. Vi behöver lägga mer fokus på att utveckla och stimulera barnen där det behövs. 

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. 

84 % 100 % 84 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Trolig orsak - ny mätmetod i år. Vi har 
även många barn med behov av extra 
stimulans och särskilt stöd. 

Övriga kommentarer: 

 Vi har rutiner för att upptäcka och 
anmäla barn i behov av särskilt stöd 

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: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 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. (Lpfö 2.2) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt till fullo. 

  

Analys: 

Detta mål har varit vårt fokus i år. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten utvecklar barnens 
förståelse för rum, form, läge och riktning 
och grundläggande egenskaper hos 
mängder, antal, ordning och talbegrepp 
samt för mätning, tid och förändring. 97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

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

Vi har fått in matematiken mer i vår 
vardag. 

Övriga kommentarer: 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål, ej mätt tidigare. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål, ej mätt tidigare. 

  

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 barn som utvecklar sin 
förståelse för tid och förändring, 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål, ej mätt tidigare. 

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

Vi använder ett dagschema och 
almanackan samt sätter ord på tid och 
förändring dagligen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Verksamheten ska utveckla alla barns förmåga att använda 

matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt till fullo. 

  

Analys: 

Matematiken har legat i fokus detta året. Vi ser att det har gett resultat hos barnen vi har väckt 

deras nyfikenhet och lust att lära. Barnen använder matematiken i olika miljöer och situationer. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att inspirera barnen med hjälp av matematiken. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål, ej mätt tidigare. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Vi har delat upp målen i fler delmål. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Verksamheten ska se till att alla barn utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra (Lpfö 2.2) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Vi lägger mer fokus på höstterminen för att få in nyanlända med annat modersmål och deras 

kultur. Det är svårt att få en bra balans för alla barn och barngruppen förändras ofta på grund 

av att nyanlända får flytta. Vi har blivit bättre på att förstärka språket med bilder. Vi ser ett 

större intresse för böcker och praxisalfabetet. Barnen har lärt sig känna igen olika ljud och bildar 

egna ord. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka att få en bättre balans i vårt arbete med språket 

Vi behöver bli bättre på att lyfta in andra kulturer och stärka deras modersmål. 

Utveckla arbetet med praxis med konkret material. 

Vi ska också förstärka böcker med tillhörande figurer och material. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som upplever att 
verksamheten utvecklar varje barn ett 
nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med 
andra.(Lpfö2,2) 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Nytt mål, ej mätt tidigare. 

  

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 barn som utvecklar ett 
nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med 
andra. 94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre.  

  

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

Barnen visar ett större intresse för 
språket. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Verksamheten ska utveckla barnens intresse för skriftspråk 

samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt. 

  

Analys: 

Vi ser ett ökat intresse hos de flesta barn men det är däremot svårt att fånga alla. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka hitta nya utmanande former och ta hjälp av IKT. 

  

  

  

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

 Andelen barn som visar Intresse för 
symboler och skriftspråk. 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

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

Vi uppmuntrar skriftspråket och det finns 
många symboler uppsatta i 
verksamheten. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Verksamheten ska präglas av omsorg om individens 

välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan 

utsättas för diskriminering av något slag. Barnen får en väl 

avvägd dagsrytm och god miljö ute och inne. (Lpfö-98) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllels 

Målet är delvis uppfyllt 

  

Analys: 

Vi har svårt att få in nyinflyttade barn i gruppen. En orsak kan vara att språkbristerna gör att 

det är svårt att få kontakt. En annan trolig orsak kan vara att vi är en liten by där de infödda 

barnen känner varandra väl och har svårt att släppa in nya i gruppen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska jobba återkommande med gruppstärkande aktiviteter under hela läsåret 

  

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

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten präglas av omsorg om 
individens välbefinnande och utveckling. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

  

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

Vi har svårt att få in ny inflyttade barn i 
gruppen. En orsak kan vara 
språkbristerna gör att det är svårt att få 
kontakt. En annan trolig orsak kan vara 
att vi är en liten by där barnen känner 
varandra väl och har svårt att släppa in 
nya i gruppen. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Barnen ska vara trygga på Sörgården 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt till fullo. 

  

Analys: 

Genom våra intervjuer och observationer ser vi att barnen är trygga hos oss. 

Barnen är glada när de kommer till oss. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att 
barnen är  trygga på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har samma resultat som förra året. 

  

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

Vi har en positiv anda och 
förhållningssätt i vår verksamhet. 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 Dialogen mellan pedagogerna och vårdnadshavare ska vara bra. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt till fullo. 

Analys: 

Vi känner själva att vi är tillmötesgående och informerar om vår verksamhet. 

Det känns dock inte alltid som att föräldrarna läser det vi skriver. Det är svårt att få ut 

information till dem och helst vill de ha informationen i pappersform. Vi har ett nytt, bra sätt att 

informera, men föräldrarna har varit vana vid pappersform och kanske behöver tid för att vänja 

sig vid det nya sättet. Det kommer säkert att bli bättre när föräldrarna kan använda Infomentor-

appen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska fortsätta att informera om Infomentor. Föräldrarna behöver få en 

inspirationsträff/utbildning i Infomentor anordnat av kommunen. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.14 All personal i verksamheten ska visa respekt för 

vårdnadshavare och ansvarar för att det utvecklas en god 

relation mellan förskolan och barnens familjer. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt. 

Analys: 

I enkätundersökningen visade det sig att föräldrarna tyckte vår utemiljö var tråkig. Därför 

anordnade vi en "fixarkväll" där vi tillsammans med föräldrar och barn gjorde vår utegård mer 

inspirerande för alla våra sinnen, i form av en musikhörna och sinnenas trädgård. Vi tillverkade 

vindspel och dekorerade vår gård för att höja mysfaktorn och inspirera till utforskande. Vi 

tyckte att kvällen gav otroligt mycket! Det blev en kväll där föräldrar, barn och pedagoger 

samarbetade och hade trevligt. Väldigt lyckat! 

Vi är engagerade pedagoger som informerar föräldrarna vid lämning och hämtning. Vi 

upplever dock att vi har svårt att motivera föräldrarna att komma in i våra lokaler. De stannar 

oftast i hallen och skickar in barnen till oss. Vi upplever ibland att föräldrarna är lite stressade i 

sin vardag. Vi ger föräldrarna möjlighet att känna sig delaktiga genom Infomentor, där vi 



Sörgårdens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 20(24) 

 

 

 

delger information och dokumentationer om vår verksamhet och om det enskilda barnet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att inspirera föräldrarna till att använda Infomentor. På föräldramötet gör vi en 

större presentation av Infomentor och informerar om vår verksamhet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

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

Vi fortsätter att  bemöta vardnadshavarna 
med ett positivt förhållningssätt och vara 
tydliga och insatta i verksamheten. 

  

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 delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Vi försöker ge barnen så stort inflytande som möjligt i vår verksamhet och genom observationer 

ser vi barnens intressen och försöker tillgodose alla intressen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kan bli bättre på att möta barnen i deras värld. 

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

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

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Andra mätmetoder i år. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.2 Verksamheten ska ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen 

konkretiseras i den pedagogisk verksamheten. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppfyllt. 

Analys: 

Vi har fått ett mycket bättre resultat än förra året och det tror vi beror på att vi har jobbat 

medvetet och mer aktivt med detta. Föräldrarna har fått mer möjlighet att vara delaktiga i vår 

verksamhet. Vi hade ett bra föräldramöte där vi informerade om vår verksamhet, förskolans 

läroplan samt informationsverktyget Infomentor som är till för att visa vår verksamhet för 

föräldrarna så att de kan vara delaktiga. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att arbeta för föräldrarnas delaktighet i vår verksamhet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som känner sig 
delaktiga i verksamheten. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre! 

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

Vi har jobbat medvetet för att öka 
föräldrarnas delaktighet i förskolan. 

Övriga kommentarer: 



Sörgårdens förskola, Kvalitetsanalys 16/17 22(24) 

 

 

 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 Brandskydd 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt till fullo 

Analys: 

Vi har påbörjat en utbildning i brandskydd, uppdelat i två block där ett är på hemmaplan och 

ett på brandstationen i Tranemo. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver ha en brandövning på hösten och våren då vi kontinuerligt får nya barn under hela 

året. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn och pedagoger som 
har kunskap i brandskydd 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget att jämföra med, då brandkunskap 
är ett nytt mål för i år. 

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

Vi tycker att vi behöver ha övningar både 
på hösten och våren, då vi får nya barn 
kontinuerligt under året. 

Övriga kommentarer: 

  

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Sörgårdens förskola har överlag en god måluppfyllelse med förbättrat resultat inom tio 

områden och sämre resultat inom fyra. Man har under året arbetat med att tydliggöra sina 

rutiner, förbättrat dialogen med vårdandshavarna samt skapat möjlighet till delaktighet för att 

skapa trygghet och trivsel för barnen. Genom detta arbete har man förbättrat samt uppnått 

önskat resultat. 

På förskolan har man väl inarbetade rutiner kring att upptäcka och anmäla barn i behov av 

särskilt stöd och man har ett gott samarbete med specialpedagogerna. Pedagogerna upplever 

dock en svårighet med att få in de barn som har annat modersmål i gruppen. Detta är något vi 
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måste arbeta vidare med under nästa år tillsammans med målet att utveckla varje barns 

förståelse för alla människors lika värde. Här var det ett försämrat resultat jämfört med förra 

året. Mycket fokus har lagts på värdegrunden men detta arbete behöver fördjupas ytterligare 

för att nå en högre måluppfyllelse. 

Arbetet med IKT har utvecklats under året och arbetet med att barnen ska bli medvetna 

producenter istället för konsumenter är påbörjat. Här är man på god väg även om inte målet är 

helt uppfyllt. 

Under året har förskolan arbetat vidare med Grön Flagg där man blivit certifierade tillsammans 

med skolan. Barnen visar ett stort intresse för miljön och man ser att även vårdnadshavarna 

involveras i arbetet. 

Genom att skapa inspirerande lärmiljöer och samtidigt arbetat för att få in matematiken samt 

skriftspråket i vardagen har man väckt barnens intresse för matematik och det skrivna språket. 

Måluppfyllelsen är uppnådd till fullo när det gäller matematiken och dess begrepp samt 

intresset för skriftspråket. 

  

  

Sammanfattande analys 

Tack vare nyfikna, medupptäckande pedagoger och ett medvetet arbetssätt, skapas olika 

lärandemiljöer där barnen kan delas in i mindre grupper vilket ger barnen goda förutsättningar 

till utveckling och lärande. I den lilla gruppen kommer pedagogen närmare barnen och har då 

lättare att fånga barnens intresse samt även se eventuella svårigheter. Det goda resultatet kan vi 

se både i matematiken, intresset för skriftspråket och inom naturvetenskap. Genom detta 

arbetssätt skapar vi förutsättningar för att lyssna in det barnen är intresserade av och därmed 

också kunna utveckla våra lärande miljöer för att locka till lek ock lärande. 

Kompetensen inom IKT har ökat hos pedagogernas genom den IKT-satsning som gjorts i 

kommunen samtidigt som man fått tillgång till fler digitala verktyg i verksamheten. Här lyfts 

det kollegiala lärandet som en viktig del i utvecklingen, att våga pröva och ta hjälp av varandra. 

På Sörgården arbetar en stabil och trygg personalgrupp som kompletterar varandra på ett bra 

sätt. Man stöttar varandra och är inte rädd för att be om hjälp. Detta är en förutsättning för att 

det kollegiala lärandet ska fungera och för att utveckling ska kunna ske. Även arbetet med 

Infomentor har utvecklats mycket under året både vad gäller informationen till 

vårdnadshavarna men också som verktyg för dokumentation. Detta är ett pågående arbete, dels 

för att få vårdnadshavarna att bli mer aktiva användare men också för pedagogerna då 

systemet ständigt utvecklas och förbättras. 

På Sörgården finns det en stor andel barn med annat modersmål än svenska och det är bara en 

liten del som fått modersmålsstöd då det inte finns modersmålslärare för alla representerade 

språk. Detta är en bidragande orsak till resultatet att andelen barn som får det stöd de behöver 

ligger på samma nivå som förra året och inte har förbättrats. Resultatet på målet att 

verksamheten ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårighet har 
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försämrats något vilket dels kan bero på att man har en ny mätmetod i år men också på att det 

finns många barn som behöver extra stimulans och särskilt stöd. Det finns tydliga rutiner och 

ett gott samarbete med specialpedagogerna, det kan dock ibland vara svårt att omvandla det 

teoretiska till att fungera i praktiken, då man kan uppleva svårighet att räcka till för alla. Detta 

är något vi får arbeta vidare med. 

Att utveckla barnens förståelse för allas lika värde är ett mål som försämrats. Detta kan bero på 

att barngruppen förändras relativt ofta då asylbarnen många gånger bara stannar under en 

period och sedan flyttar igen. Man arbetar aktivt med detta i barngruppen men pedagogerna 

upplever att barnen har svårt att skapa relationer till andra nya barn och att det är svårt att få in 

nyinflyttade barn i gruppen. Man ser här vikten av att lyfta andra kulturer samt att stärka deras 

modersmål för att främja ett interkulturellt arbete. Under hösten erbjuds pedagogerna en kurs i 

flerspråkighet och interkulturalitet som två av pedagogerna kommer att gå vilket med all 

sannolikhet kommer att gynna detta arbete. Man har under året arbetat aktivt med 

värdegrunden vilket man kan se, då vårdnadshavarnas upplevelser är att barnen är trygga och 

att de trivs på förskolan. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Prioriterade områden för lå 17/18 

1. Arbeta vidare för att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt och förståelse för att alla 

människor har lika värde. 

2. Fortsätta utvecklingsarbetet med IKT och Infomentor, samt arbeta för att barnen ska bli 

medvetna producenter. 

3. Stärka barnens språkutveckling samt hjälpa de barn som har ett annat modersmål genom att 

exempelvis använda konkreta material för att förstärka böcker och berättelser. 

4. Dela in barnen i mindre grupper utifrån mognad och behov för att lättare kunna stimulera 

och ge det stöd de behöver. 

5. Utifrån barnens intresse skapa utmanande miljöer för lärande och lek där också de digitala 

verktygen blir en naturlig del. 

  


