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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 

   

Antal elever särskolan    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

   

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

   

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

1,83 (48%) 54.9% 51.9% 

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom 
elevhälsan 

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

Studie- och 
yrkesvägledare 

    

Specialpedagoger     

Skolsköterskor     

Skolläkare     

Skolkuratorer     

Skolpsykologer     

Talpedagoger     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Bild      

Biologi      

Engelska      

Fysik      

Hem- och 
konsumentkunskap 
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Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Idrott och hälsa      

Kemi      

Matematik      

Musik      

Naturorienterande 
ämnen 

     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

     

Slöjd      

Svenska      

Svenska som 
andraspråk 

     

Teknik      

Lärare 1-3      

Lärare 4-6      

Lärare 7-9      

Ekonomi 

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

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

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

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    
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Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare 8,22 11.5 12.5 

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

21,27 13.05 14.59 

Kostnad per tillsynstimma 65,22 41.93 48.75 

Sammanfattning - förutsättningar 

Den pedagogiska personalen består av förskollärare och då vi har förskola och fritidshem i 

samma lokaler och med gemensam personal kan det vara svårt att få en rättvisande bild i 

statistiken. Det är samma personal som förra året men då det blivit några fler barn på 

fritidshemmet blir också andelen pedagogisk personal lägre. Den relativt låga andelen 

pedagogisk personal kompenseras av stabila, kunniga och erfarna barnskötare vilket ger goda 

förutsättningar att nå upp till en god måluppfyllelse. 

  

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Fritidshemmet skall erbjuda en verksamhet där alla elever 

känner att de har ett lika värde oberoende av social bakgrund 

och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi har till stor del uppfullt målet. 

Analys: 

Vi har jobbat med barnkonventionen och diskuterat de olika diskrimineringsgrunderna. Vi har 

tittat på olika filmer och haft bra samtal. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det är bra att göra barnen uppmärksamma på att vi olika förutsättningar och att det är viktigt 

att vi ska behandlas lika. 

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

 Andelen pedagoger som upplever att 
verksamheten utvecklar varje elevs 
förståelse för att alla människor har lika 
värde oberoende av social bakgrund, 
etnisk tillhörighet, religion eller 
annan  trosuppfattning,sexuell läggning 
eller funktionsnedsättningar. 

95 % 100 % 95 % 

 

 Andelen elever som upplever att 
verksamheten utgår från 
diskrimineringsgrunderna. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Vi har jobbat mycket med 
barnkonventionen och har haft bra 
diskussioner om olika dileman utifrån 
diskrimineringsgrunderna. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull 

fritid. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Delvis uppfyllt 

Analys: 

Vi tycker att vi har fått igång fritidsverksamheten med olika aktiviteter och ansvarområden 

under veckan vilket har gjort att verksamheten har varit mer varierad och stimulerande. Vi har 

planerat tillsammans med eleverna och också aktiviteter som vi pedagoger har planerat utifrån 

läroplanen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att ha en varierad verksamhet där eleverna själva är delaktiga i beslut om innehållet i 

fritidsverksamheten. När vi utgår från läroplanen ska vi planera tillsammans med barnen vad 

de vill vi ska fördjupa oss i inom området. Så kanske eleverna får mer förståelse och känner sig 

mer delaktiga i planeringen. 

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

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

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre vi har börjat skatta oss i bruk 
vilket gör att vi har en annan mätmetod 
än tidigare år. 

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

Vi tycker att vi har fått igång 
fritidsverksamheten med olika aktiviteter 
och ansvarområden unnder veckan vilket 
har gjort att verksamheten har varit mer 
varierad. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som upplever 
fritidshemsvistelsen som meningsfull. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inget resultat att jämföra med. 

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

  

Övriga kommentarer: 

I elevenkäten kommer det fram att de vill 
vara med mer och planera aktiviteterna. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att 

bearbetaintryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt 

sin förmåga att samarbeta och kommunicera 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

VMåluppfyllelse: 

Vi har delvis uppfylt målet 

Analys: 

Vi tycker att vi har fått ett bättre fritidsverksamhet med ett varierat innehåll och vi är fler 

pedagoger som delar på ansvaret. Vi har en god miljö och varierad som stimulerar eleverna till 

att vara aktiva och pröva på olika aktiviteter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att ha en varierad verksamhet där eleverna får möjlighet att prova på nya och 

annorlunda aktiviteter. 

  

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

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

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre. 

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

Vi har en verksamhet som inbjuder till 
lärande och nyfikenhet. Vi har en öppen 
miljö där vi ser att eleverna är trygga och 
kan leka o lära. 

Övriga kommentarer: 

Vi har ett nytt sätt att skatta oss oss 
genom bruk. 

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

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inget att jämföra med. 

  

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

  

Övriga kommentarer:  

Vi har barn som inte tycker att de blir 
respekterade av kamraterna och inte 
alltid har någon att vara med. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Pedagogerna ska få ökade kunskaper om IKT 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt. 

Analys: 

Vi har fått både kompetensutbildning inom ikt och vi har också jobbat med kollegialt lärande. 

Vi tycker alla att vi både lärt oss jobbat mer med ikt i verksamheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att jobba för att lära oss ny teknik. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi har fått bra kompetensutbildning inom 
ikt och vi går en  utbildning för att öka 
kvaliten på fritidshemet 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Verksamheten ska stimulera elevernas intresse av olika media 

och förmågan att använda dessa 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt. 

Analys: 

Både pedagoger och elever har blivit bättre på att dokumentera. Eleverna har ett stort intresse 

för ikt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att stimulera och visa på appar för att producera. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

98 100 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

  

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

Vi har fått ny kunskap inom ikt. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som visar intresse för 
IKt. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inget att jämföra med. 

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

Eleverna tycker att det är roligt och 
inspirerande med ikt och använder gärna 
lärplattan när de ska dokumentera. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla pedagoger ska vara insatta i  kommunens elevhälsoplan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyll ttill fullo 

Analys: 
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Alla har kunskap och är insatta i  elevhälsoplanen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att varje höst gå igenom elevhälsoplanen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som är insatta i 
kommunens elevhälsoplan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Fritidshemmet ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 

extra stöd. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är till viss del uppfyllt 

Analys: 

Vi upplever inte att vi har barn i behöv av stöd. Däremot av enkäten vi gjorde bland eleverna 

fanns det elever som upplevde att vi vuxna inte alltid fanns tillhands när de vill prata. detta kan 

bero på att vi har en blandad verksamhet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagor som upplever att 
eleverna får det stöd de behöver på 
fritidshemmet. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inget att jämföra med. 

  

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

Om vi behöver så uppmärksammar vi 
elever i behov av särskilt stöd och tar 
hjälp av skolan och specialpedagoger. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

  

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

Vi har gjort en elevenkät och vi vet inte 
om eleverna uppfattat frågorna som vi 
tänkt. 

Eleverna i yngre åldrar tänker mer i nuet. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Eleverna ska utveckla sin mattematiska förmåga i vardagen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt. 

Analys: 

Fyra dagar i veckan skiljer vi på förskolan och fritids vilket har gjort att eleverna har tillgång till 

en pedagog. Vi har haft en mer varierad verksamhet med olika aktiviteter. 

Eleverna spelar ofta spel tillsammans vilket utvecklar det logiska tänkandet. Eleverna har ett 

stort intresse för att konstruera i olika material. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att utmana eleverna i mattematiskt tänkande. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inget att jämföra med. 

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

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Fyra dagar i veckan skiljer vi på förskolan 
och fritids vilket har gjort att eleverna har 
tillgång till en pedagog. vi har haft en mer 
varierad verksamhet. med olika 
aktiviteter. 

Eleverna spelar ofta spel tillsammans 
vilket utvecklar logiskt tänkande. 
Eleverna har ett stort intresse för att 
konstruera i olika material. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Elevernas språkutveckling ska stärkas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt. 

Analys: 

Vi har en fritidsgrupp där de flesta är intresserade av språk, skrift och berättande. Gruppen är 

trygg och har en stor "vi-känsla". 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att utmana och stimulera dem på deras egna villkor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inget att jämföra med. 

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

Det är en trygg fritidsgrupp som verkar 
trivas och har roligt tillsammans. 

De kommunicerar, hjälper och bryr sig 
om varandra. 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma. 

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

Eleverna tycker om att arbeta med 
språket i olika former. 

Övriga kommentarer: 

 Skriva och berätta och redovisa för 
varandra 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inget att jämföra med, men vi 
känner att det har blivit bättre. 

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

Vi har lagt stort fokus på just skriftspråk, 
berättande och sagor. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Alla elever ska trivas på vårt fritidshem. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt. 

Analys: 

Vi upplever att vi har en trygg och bra fritidsgrupp. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka förtydliga frågorna i elevenkäten. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

ny enkät 

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

Vi har gjort en egen undersökning där vi 
hade något bortfall. 

Av dem som svarade om trivsel var det 
några få som sa att det stämde ibland. 

Övriga kommentarer: 

Det var svårt att ställa bra frågor och 
elevernas dagsform var av betydelse. 
Barnen påverkades också av varandra 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
att deras barn trivs. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi har ett barn där föräldern har berättat 
att hen hellre skulle vara hemma. Annars 
har vi inga indikationen på att föräldrarna 
upplever att barnen inte trivs. 

Övriga kommentarer: 

Vi har ingen centralattitydundersökning 
vilket gör det svårt att uppskatta. 

 Andelen elever som trivs på 
Fritidshemmet 

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 ett gott klimat i fritidsgruppen. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Eleverna utvecklar intressen och förmågor oavsett 

könstillhörighet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt till fullo. 

Analys: 

Under läsåret har vi arbetat mycket med alla människors lika värde och förutsättningar utifrån 

diskrimineringsgrunderna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta detta viktiga arbete för att eleverna ska utvecklas till goda och rättvisa 

samhällsmedborgare. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre (tycker vi). Finns inget att jämföra 
med. 

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

Vi har jobbat aktivt med 
barnkonventionen och etiska frågor. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inget att jämföra med. 

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

Eleverna uppnår kriterierna i 
beskrivningen. 

Övriga kommentarer: 

Eleverna behöver utmanas med att våga 
prova nya aktiviteter. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Alla elever ska känna sig trygga på vårt fritidshem. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfylt 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att arbeta med gruppstärkande aktiviteter och samtal. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Ett barn upplever att hen är trygg ibland, 
enligt vår egen elevenkät. 

Övriga kommentarer: 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
att deras barn känner sig trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Vi upplever att föräldrarna tycker att 
barnen är trygga. 

Övriga kommentarer: 

Ingen central attitydsundersökning är 
gjord. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med vår verksamhet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt till fullo 

Analys: 

Vi upplever att föräldrarna är nöjda med vår verksamhet. Vi satsar på att ha en varierad 

verksamhet och god föräldrarelation. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att bygga goda och öppna relationer. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda vårdnadshavare 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

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

Vi upplever att föräldrarna är nöjd med 
vår verksamhet och vi har fått positiv 
respons. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.14 Vårdnadshavare ska känna sig respekterade. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt till fullo. 

Analys: 

Vi upplever att alla föräldrar är trygga och nöjda. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Bibehålla och stärka våra föräldrarelationer. Vi ska komma igång med information genom 

infomentor. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda vårdnadshavare 

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 ingen centralundersökning att gå 
efter. Däremot upplever vi att föräldrarna 
är trygga med oss. Vi har daglig kontakt 
med föräldrarna 

Övriga kommentarer: 

Vi ska jobba för att vi också komma igång 
med att skicka info genom infomentor. 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Verksamheten ska ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen 

konkretiseras i den pedagogisk verksamheten. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till fullo uppfylt 

Analys: 

Gemensamt samråd med förskolan en gång per termin där det finns både pedagoger och 

vårdnadshavare som representerar båda verksamheterna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska komma igång med infomentor och bli bättre på att infomera föräldrarna. 

Verksamhetens resultatmål: 

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

vardag. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är uppfyllt till fullo. 

Analys: 
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Eleverna har varit delaktiga i vår verksamhet, men inom ramen av de ämnen som vi pedagoger 

valt utifrån läroplanen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla elevernas intresseområden och utgå från dem. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner sig 
delaktiga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma. 

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

Eleverna är delaktiga enligt kriterierna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.3 Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i fritidshemmets 

verksamhet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målet är till stor del uppfyllt. 

Analys: 

Samråd med representant från både förskola och fritidshemmet. Bra att föräldrarna får komma 

till tals. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som är 
delaktiga. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

  

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

Vi har bara skickat enstaka 
informationsbrev. Däremot har vi en 
informationstavla i hallen där det står vad 
vi gör på fritids. Vi upplever ibland att inte 
alla föräldrar läser informationen. Vi 
upplever att sms funkar allra bäst. 

  

Övriga kommentarer: 

Vi ska komma igång med att skicka 
information genom infomentor. 
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2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Sörgårdens fritidshem har överlag en god måluppfyllelse. De område där man inte når riktigt 

ända fram är "att stimulera och utmana elevernas utveckling ock lärande samt erbjuda eleverna 

en meningsfull fritid", "att genom leken ge möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, 

utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera", "att uppmärksamma 

och stödja elever i behov av extra stöd" och att "eleverna ska trivas". 

Det resultat med lägst mått har ett utfall på 88% medan majoriteten ligger på mellan 95-100%. 

Det resultat vi måste lägga lite extra fokus på nästa år och där vi har lägst måluppfyllelse är "att 

stimulera elevernas utveckling och lärande". 

Vi är överlag nöjda med årets resultat men det vi kan lyfta speciellt är vårt arbete kring IKT där 

vi tydligt ser elevernas intresse och utveckling. Matematiken och språkutvecklingen ligger på 

en fortsatt hög nivå och resultatet kring vårdnadshavarnas nöjdhet och deras upplevelse av att 

vara respekterade är mycket gott. 

  

Sammanfattande analys 

Den kompetensutveckling kring fritidshemmet som påbörjades under året upplever vi ha lyft 

vår verksamhet och det har hjälpt och inspirerat oss till att utveckla verksamheten vidare. Vi 

har också haft inplanerade träffar där en pedagog från respektive ställe i Ambjörnarp, Sjötofta 

och Uddebo träffats för att diskutera frågor som rör fritidshemmet. Detta kommer vi att arbeta 

vidare med under hösten för att lyfta våra verksamheter, ta tillvara varandras kompetenser och 

därmed kunna höja kvaliteten på våra lite mindre enheter. 

En fördel med en liten förskola/fritidshem är att det med all sannolikhet bidrar till att eleverna 

känner sig trygga. Samtidigt kan vi se en svårighet med att ha verksamheten integrerad med 

förskolan då de yngsta många gånger tar uppmärksamhet från de lite äldre barnen och eleverna 

vilket kan vara en bidragande orsak till att någon elev upplevde att de vuxna inte alltid hade tid 

att ge det stöd som behövdes. Fyra dagar per vecka har vi delat verksamheterna så att en 

pedagog är ensam med fritidsbarnen. Detta har gjort att det blivit mer varierad verksamhet som 

är inriktad mer mot eleverna i fritidshemmet. För att förbättra vårt resultat ytterligare så är 

detta något vi ska arbeta vidare med och utveckla. En svårighet är dock våra lokaler där 

fritidsbarnen inte har någon självklar hemvist. Det är svårt att skapa lärande miljöer anpassade 

för eleverna när lokalerna ryms av förskolan. Vissa delar av skolan kan vi använda oss av 

ibland, men vi har inte någon egen lokal där vi kan skapa egna utvecklande och lärande miljöer.  

Genom att fortsätta arbeta med elevernas delaktighet och möjlighet att påverka aktiviteterna 

kan vi ta tillvara deras tankar och intressen och utifrån det arbeta med miljön och materialet för 

att inspirera och utmana till vidare utveckling och lärande såväl i planerade aktiviteter som i 
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lek. Detta är något som då även kan bidra till elevernas trivsel. 

Vi har på ett medvetet sätt arbetat med IKT under året och en bidragande orsak till det goda 

resultatet är dels den kompetensutbildning som getts för all personal i förskolorna men också 

det kollegiala lärandet som vi har på Sörgården. Vi är trygga tillsammans i arbetslaget och tar 

stöd och hjälp av varandra. Detta gör att vi vågar använda oss av de digitala verktygen 

tillsammans med eleverna. Vi har arbetat mycket med nätetik och på att dokumentera med 

hjälp av lärplattan. 

Genom att exempelvis spela spel och att konstruera i olika material utvecklas den matematiska 

förmågan. Detta i kombination med de samtal vi har i vardagen gör att vi har ett gott resultat. 

Även resultatet inom språket är nått, mycket tack vare våra samtal men också genom att 

eleverna är trygga och har roligt tillsammans och de kommunicerar mycket med varandra. Vi 

har arbetat lite extra med skriftspråk, berättande och sagor vilket vi ser har gett resultat. 

Att vårdnadshavarna är nöjda är mycket glädjande och vi har under året fått positiv respons. 

Den dagliga kontakten vi har är säkert en bidragande orsak, samtidigt som vårdnadshavarna 

känner sig trygga med oss. De samråd vi har varje termin representeras av vårdnadshavare från 

både förskola och fritids och här är vi noga med att lyfta båda verksamheterna. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Kompetensutvecklingen "fritidshemmet i fokus" fortsätter även under nästa läsår. 

Vi behöver ta fram en enkät centralt för att få vårdnadshavarnas synpunkter när det gäller 

fritidshemmen i kommunen eftersom vi inte har någon central attitydsundersökning. 

Prioriterade områden lå 17/18; 

1. Synliggöra verksamhetens syfte och mål genom att exempelvis börja använda Infomentor för 

fritidsbarnen. Detta för att vårdnadshavarna ska ges fortsatt god möjlighet att ha insyn i 

verksamheten men också för att eleverna ska kunna vara med och påverka genom fritidsråd etc. 

2. Arbeta för att skapa lärande miljöer med inspirerande material för att därigenom stimulera 

elevernas utveckling och lärande. 

3. Fortsätta arbetet med IKT och för att göra eleverna till medvetna producenter. 

4. Utveckla samarbetet med skolan. 


