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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 127   

Därav elever i förskoleklass 62 51 43 

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 

22.28 11.6 10,35 

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

 12.75 14 

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

 89.3 79.3 

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

 100 85.7 

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 3  3,0  

Skolsköterskor 0,8  0,5  

Skolläkare     

Skolkuratorer 0,8  0,8  

Skolpsykologer     

Talpedagoger 2  2,0  

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  74726  

Förskoleklass 66 229  44176 

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  24,49 31 

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

 17,10 17.88 

Kostnad per tillsynstimma  23,93 24.94 

Sammanfattning - förutsättningar 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Förändrat arbetssätt på fritids 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever en lugn 
och trygg lärandemiljö 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inga mätningar är genomförda. En enkät 
behöver utarbetas till nästa läsår. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Eleverna utvecklar sin kreativitet och fantasi. 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Elevernas delaktighet och 
engagemang 

   
 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Eleverna utvecklar sin förmåga för fysiskaktivitet och vila 

 Ej påbörjad 

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

 Andel elever som på eget initiativ 
samspelar i fysiska aktiviteter 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi upplever att resultatet har förbättras då 
vi ser att en ökning har skett när det 
gäller delaktighet i de fysiska 
aktiviteterna. 

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

Vi anser att resultatet har förbättras då vi 
introduserat aktiviteter från grunden med 
regler, instruktioner och förhållningssätt. 
Vi har prioriterat att försöka ha en aktiv 
pedagog i aktiviteterna för att det ska 
utvecklas på ett positivt sätt. Vi ser att det 
är fler elever som på eget intiativ väljer 
att leka eller utföra aktiviteter 
tillsammans. Eleverna uppskattar 
pedagogernas närvaro. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Utveckla sitt sociala samspel 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Eleverns utveckling i samspel med 
varandra. 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi upplever att resultatet har ökat pga att 
vi introducerat rum på båda 
avdelningarna. 

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

Genom våra rum så har interaktionen 
med andra elever ökat då eleverna väljer 
rum där de vill vara och då blir ihopsatta 
med andra barn som valt samma 
aktivitet. Vi har under loven delat in 
eleverna i grupper för att de skall våga 
samspela med andra. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Utveckla intresset för natur och teknik 

 Ej påbörjad 

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

 Andel elever som intresserar sig får 
natur, teknik och miljö. 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet har ökat utifrån vår kännedom 
då vi upplever att eleverna intresserar sig 
för olika no ämnen. 

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

Vi har introduserat olika experiment där vi 
har samspelat och diskuterat med 
varandra under loppetsgång samt 
exteråt. Detta har uppskattats väldigt 
mycket av eleverna. Vi erbjuder även 
eleverna att utforska vår omgivning vid 
något tillfälle i veckan och de har varit ett 
stort antal elever som valt att delta. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Pedagogerna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som 

ett fungerande verktyg i undervisningen 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Pedagogerna hanterar datorer och Ipads till de moment arbetet kräver. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

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

 Andel pedagoger som har 
förtrogenhet med den tekniska 
utrustningen 

76 % 100 % 76 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre än föregående år. 

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

Vi upplever att det försämrade resultatet 
blivit på grund av att vi har fått högre krav 
på oss vad det gäller IKT på fritids men 
ingen storsatsning på utbildning. Vi hade 
en dag där vi fick testa på olika medoter 
men vi känner att vi behöver mer för man 
vill vara säker som pedagog innan det 
används. 

Vi fick ett digitalt inloggningssystem på 
fritids (lifecare) det upplevdes väldigt 
krångligt av en del pedagoger men 
samtidigt väldigt lätt av andra. Det kan 
bero på att det är en viss osäkerhet med 
att hantera tekniken. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Fritidshemmets verksamhet tillgodoser alla elevers behov 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 

Ej mätbart 

Analys: 

Vi har många elever i vår verksamhet och vi har många elever med olika behov. Då 

pedagogerna på förskoleklass och åk 1 arbetar på fritidshemmet så är det bara kända pedagoger 

på fritidshemmet, vilket gör att man har en stor bredd och kunskap om eleverna. 

De pedagoger som planerar verksamheten på fritids vet också vad för behov eleverna har. Det 

innebär att aktiviteterna anpassas utifrån olika pedagogiska perspektiv men också att det skall 

passa vår elevgrupp. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla elever i vår fritidsverksamhet ska känna sig trygga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 
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Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga i 
fritidsverksamheten 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Utifrån våra enkäter är resultatet väldigt 
bra. 

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

Genom enkäterna kan vi se att tjejerna är 
tryggare på fritids än killarna. Vi funderar 
på om det kan bero på att killarna har 
mer konflikter än vad tjejerna har. Vi 
anser att vi som pedagoger behöver 
utvecka vårt sätt att hantera och 
förebygga konflikter samt att jobba mer 
påtagligt samt synliggöra 
värdegrundsarbete. 

Övriga kommentarer: 

2.2 Inflytande/delaktighet 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Vi ser att resultatet har förbättras genom en ökad delaktighet i de fysiska aktiviteterna. 

Resultatet har förbättras då vi introducerat aktiviteter från grunden med regler, instruktioner 

och förhållningssätt. Vi har prioriterat att försöka ha en aktiv pedagog i aktivitetsrummen för 

att det ska utvecklas på ett positivt sätt. Vi ser att det är fler elever som på eget initiativ väljer att 

leka eller utföra aktiviteter tillsammans. 

Genom våra rum så har interaktionen med andra elever ökat då eleverna väljer rum där de vill 

vara och då blir ihopsatta med andra barn som valt samma aktivitet. Vi har under loven delat in 

eleverna i grupper för att de skall våga samspela med andra 

Genom enkäterna kan vi se att tjejerna är tryggare på fritids än killarna. Vi funderar på om det 

kan bero på att killarna har mer konflikter än vad tjejerna har. 

Vi upplever att det försämrade resultatet blivit på grund av att vi har fått högre krav på oss vad 

det gäller IKT på fritids men inte så mycket utbildning. 
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Vi fick ett digitalt inloggningssystem på fritids (lifecare) det upplevdes väldigt krångligt av en 

del pedagoger men samtidigt väldigt lätt av andra. 

Under året har vi tillsatt en utvecklingspedagog för fritidshemmet, som har dom uppdrag att 

samordna och utveckla verksamheten. Att få en person som har dialogen med föräldrarna när 

det gäller elev schema och information är bra och även tydligheten till föräldrarna när det gäller 

aktiviteterna i de olika rummen för att nå en hög måluppfyllelse och vara en del av lärandet. 

  

  

  

Sammanfattande analys 

Vi har många elever i vår verksamhet och vi har många elever med olika behov. Då 

pedagogerna på förskoleklass och åk 1 arbetar på fritidshemmet så är det bara kända pedagoger 

på fritidshemmet, vilket gör att man har en stor bredd och kunskap om eleverna. Vi har därför 

mycket goda förutsättningar att möta eleverna på fritidshemmet i ett lärande. 

När det gäller storfritdsverksamheten, så är de pedagogerna i resp klass del av förmiddagen, 

vilket också innebär att man har en stor kunskap om eleverna och deras behov och även en stor 

insyn i det dagliga arbetet i skolan som gynnar ett lärande på fritidshemmet. 

De pedagoger som planerar verksamheten på fritids vet också vad för behov eleverna har. Det 

innebär att aktiviteterna anpassas utifrån olika pedagogiska perspektiv men också att det skall 

passa vår elevgrupp. 

Pedagogerna känner en viss osäkerhet med att hantera tekniken och behöver mer 

utbildning/handledning. 

Vi behöver utveckla vårt sätt att hantera och förebygga konflikter samt att jobba mer påtagligt 

samt synliggöra värdegrundsarbete. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Utveckla organisationen ytterligare med att tydliggöra och synliggöra hur vi arbetar med 

läroplansmålen för eleverna och föräldrarna. 

Utveckla samarbetet med de andra fritidshemmen i kommunen 

Skapa en förståelse för fritidsverksamhetens uppdrag för pedagogerna på skolan. Att ha ett 

rullande schema ser vi som värdefullt så att alla får vara med i verksamheten på fritidshemmet 

då vi har konferenstid. 

att skapa en vi känsla genom att arbeta vidare med månadens värdeord, som en del av hela 

skolan F-6 arbete. Öka samverkan mellan lillfritids och storfritids. 

kompetensutveckling, fritidshemmet i fokus, samt medverka på grundskolan övriga 
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kompetensutveckling. 

Fritidsråd, för att utveckla elevernas delaktighet 

Egen enkät, för att ta del av föräldrarnas synpunkter när det gäller fritidshemmet. Vi har 

lanserat den under detta året, men den behöver utvecklas för att ge ett bättre och tydligare 

resultat. 

  


