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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt 62 144  

Därav elever i förskoleklass  25  

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

 5?  

Antal elever särskolan  2  

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

 12,6  

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

 8  

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

 53,3  

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

 100  

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

4,07   

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 

  0  

Specialpedagoger 0,8  1  

Skolsköterskor 0,2  0  

Skolläkare     

Skolkuratorer 0,2    

Skolpsykologer     

Talpedagoger   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  2 0   

Biologi      

Engelska  5 80   

Fysik      

Hem- och 
konsumentkunskap 

 1 0   
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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  3 66,7   

Kemi      

Matematik  9 88,9   

Musik  2 0   

Naturorienterande 
ämnen 

 6 66,7   

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

 6 83,3   

Slöjd  2 0   

Svenska  10 70   

Svenska som 
andraspråk 

     

Teknik  1 100   

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  48292  

Åk 1-6  65063  

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 15,23 24,04  

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

16,04 17,83  

Kostnad per tillsynstimma 48,82 -37,18  

Sammanfattning - förutsättningar 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Tillgänglighet 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God. 

Analys: 

Föräldrarna har genom enkät och kommentarer visat att de över lag är nöjda med 

tillgängligheten och informationen de får om verksamheten. Vi har förbättrat informationen 

genom att använda infomentor som kanal och genom ökad tydlighet exempelvis med schema 

för aktiviteter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Eventuellt någon form av flippat föräldramötet. Utveckla arbetet med rutiner för utskick via 

infomentor. 

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

 Andel föräldrar som anser att de får 
tillräcklig information om verksamheten 
och möjlighet för kommunikation. 

87,5 % 100 % 87,5 % 

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?) 

I enkäteten som vi använde var det inte 
någon som ansåg att att det inte fick 
tillräcklig information eller hade svårt att 
nå verksamheten men 12,5 % ansåg att 
det ibland kunde finnas viss problematik 
till exempel gällande det nya 
schemasystemet. 

Övriga kommentarer: 

En tanke är att göra flippat föräldramöte 
då det märks att föräldrar som inte 
deltagit på mötet är mindre insatta i 
verksamheten. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Alla elever deltar i gruppaktiviteter och grupplek. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Analys: 

Vi har aktivit arbetat med att erbjuda olika gruppsammansättningar med olika aktiviter och 

gruppstorlekar för att möjliggöra för allas deltagande. En del elever har svårare att delta i 

gruppaktiviteter men vi har lyckats att nå alla under några aktiviteter. Att vi har haft en ökad 

personaltäthet har möjliggjort för oss att erbjuda fler olika och även mindre grupper och 

aktiviteter för allas deltagande. Vi har använt till exempel tidshjälpmedel och en tydlig struktur 

och planering, vilket varit hjälpsamt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill fortsätta att arbeta för allas deltagande i gruppaktiviteter och utveckla detta ytterligare. 

Ett ständigt fortgående arbete. 

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

 Andelen elever som samspelar i 
gruppaktiviteter och lekar. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Högre personaltäthet som har 
möjliggjort för personal att vara nära 
de elever som behöver stöd. Vi har 
arbetat med bemötandefrågor och hur 
vi stöttar elever i behov av särskilt 
stöd. Vi har erbjudit många former av 
gruppaktiviter och haft en bättre 
organisation och struktur. 

  

Övriga kommentarer: Vi vill öka 
antalet tillfällen där alla har möjlighet 
att delta i gruppaktiviteter. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Eleverna använder olika tekniska hjälpmedel för att söka fakta 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Inte tillfredställande. 

Analys: 

Med personalbyten som har varit är de aktiviteter som syftar till denna måluppfyllelse de som 

har fått stå tillbaka, vilket beror på att vi inte har några elevdatorer/Ipads på fritids. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla planeringar, hur får vi på ett fungerande sätt in de IKT-verktyg vi har tillgång till? 

Kan samverkan med skolan öka på detta område? Regler och samsyn kring elevers användande 

av dator och IPad på fritids. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder IKT-
verktyg för att hitta information. 

75 100 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

sämre 

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

Vi har använt ikt-verktyg i olika projekt 
och teman. Eleverna har getts möjlighet 
att söka svar på frågor tillsammans med 
pedagog via ikt-verktyg. Vi har inte några 
elevdatorer eller elev-ipads och nätverket 
fungerar inte alltid på fritids. 

Övriga kommentarer: 

Vi vill ta del av grundskolans 
progression kring IKT och se vad vi 
kan använda oss av. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Elevernas användande av IKT-verktyg för lärande och skapande 

ska öka. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har gemensamt använt IKT-verktyg för lärande men inte lika mycket individuellt, vilket 

även beror på tillgång till IKT-verktyg på fritids. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla arbetet med pedagogiska planeringar och se i vilka situationer IKT-verktyg kan 

användas för skapande och lärande. Eventuellt genom ökad samverkan med skolan och ta del 

av planen för progression inom IKT. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder IKT-
verktyg för lärande och skapande. 

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 använt smartborad för lärande för 
hela gruppen och till viss del 
dokumenterat skapande med Ipads. På 
grund av begränsad tillgång till IKT-
hjälpmedel så har vi inte använt dessa i 
den utsträckning som var planerat. Det 
har även varit personalbyten under 
läsåret som har gjort att grovplanering 
ändrats under årets gång. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Alla pedagoger är väl förtrogna med elevhälsoplanen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

God. 

Analys: 

All personal har kännedom om elevhälsoplanen men vi skulle kunna arbeta mer aktivt med 

elvhälsoplanen. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta mer aktivit med elevhälsoplanen genom att exempelvis ta upp punkter för diskussion 

och i planering, utvärdering. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som känner sig 
förtrogna med 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?) 

Personalen på fritids har en aktiv roll i 
elevhälsoarbetet och är närvarande i 
eleverenas lek och sociala aktiviteter. 

Övriga kommentarer:  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla elever får det stöd de behöver för att utvecklas mot målen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi har prioriterat att utveckla arbetssätt, lärmiljö, struktur och bemötande samt samverkan för 

att bättre ge elever det behov av stöd de behöver. Vi har fått inspiritation av de specialla 

kompetensutvecklingstillfällen som varit för fritids. Vi har bättre lyckats att hålla verksamheten 

igång trots frånvaro av personal på grund av en tydligare planerad struktur. Vi har påbörjat att 

arbeta mer medvetet med reflektioner som ett sätt att utveckla arbetet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill utvecklas ytterligare och det är en fortgående process att arbeta med detta område. Vi 

skulle önska tid för hela arbetslaget att fördjupa oss i och utveckla tankar och ideér från 

fortbildningsdagar, bäst är även om alla i arbetslaget ges möjlighet att delta på dessa dagar. 

Gemensam planeringstid för fritidspersonal är en åtgärd för att ytterligare lyckas med detta 

område. Skriva planeringar och sätta i pärm och även få till en mer regelbunden reflektionstid. 

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

 Andelen elever som på 
fritidshemmet får det stöd de behöver. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi är mer personaltäta och har 
utvecklat arbetssätt, struktur och 
bemötande. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Alla elever använder matematik i leken. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Analys: 

Personalen har medvetet fört in matematik i så väl styrda som fria leksituationer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med det medvetna tänket kring matematik i leken. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder 
matematik i sin lek. 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Matematik har använts så väl i 
planerade aktiviteter som i fri lek så 
som rollek. Tid, vikt, mäta, räkna med 
mera har tränats. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Stärka elevernas språkliga utveckling 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God. 
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Analys: 

Genom att utveckla bemötandet, lärmiljön och strukturen på arbetet upplever vi att eleverna 

använder ett mer vårdat språk i fler situationer. Vi har arbetat med språk bland annat genom 

att skriva, högläsning, teater och samtal. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla arbetet med en språklig medvetenhet och det goda bemötandet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder ett 
nyanserat och vårdat språk. 

95 100 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma 

  

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

Vi upplever att det oftare är ett mer 
nyanserat och vårdat språk bland 
eleverna. En del elever har dock svårt att 
använda ett vårdat språk i alla 
situationer. Det som gjort att vi ser en 
förbättring trots att resultatet enligt måttet 
är det samma är att det är färre 
situationer som elever använder ett 
sämre språk vilket vi tror beror på att vi är 
mer personaltäta och har arbetat med 
bbemötandefrågor. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Eleverna ska ges förutsättningarna att känna sig trygga på 

fritidshemmet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Vi upplever att elverena är trygga på fritids och det förmedlar de även vid samtal. Det finns 

situationer då eleverna inte är lika trygga och det är olika för olika elever vilka de känner sig 

mer trygga med. Det har varit personalbyten men genom god planering och struktur samt 

bemötande så har eleverna trots detta upplevts trygga. Det har även funnits känd personal som 

har stått för en grundtrygghet. Genom att samma personal arbetar på morgonfritids de flesta 

dagar har morgonrutinerna kunnat hållas mer lika, vilket kan bidra till trygghet.Vi har även 

utökat personalen och kunnat möta elevernas skiftande behov bättre, samtidigt som vi arbetat 

med bemötande och värdegrund. Lärmiljön har utvecklats i syfte att det ska vara lätt att göra 

rätt, vilket gett ett ökat lugn. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att utveckla arbetet med detta. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

Eleverna är i grunden trygga på fritids. 
Det kan finnas moment där enstaka 
elever kan uppleva otrygghet. Vi vill 
utveckla arbetet med att upptäcka detta 
och arbeta för att skapa trygghet i alla 
situationer. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Tillgänglighet 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God 

Analys: 

Föräldrarnas åsikter behöver tydligare samlas in struktureras. Informationen till föräldrana 

kanutvecklas och struktureras på ett bättre sätt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Användning av InfoMentor, Avdelningarnas telefoner ska vara nåbara även på morgon och 

förmiddagstid. Tydligare information i hallen vilka som jobbar osv. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar som uppger att 
tillgängligheten är god. 
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2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Alla elever ska känna att de har inflytande / kan påverka sin dag 

på fritids. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

God. 

Analys: 

Vi har haft en bättre struktur och mer planerad verksamhet där elverna har getts möjlighet att 

lämna förslag och att välja aktiviteter. Eleverna har fått frågor och fått rösta för att få vara med 

och bestämma. Vid fri lek och styrada aktiviteter.har en ökad personaltäthet och arbetet med 

bemötande ökat elvernas möjligheter att leka i olika gruppsamansättningar, vid behov med 

vuxenstötttning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill fortsätta och utveckla detta arbete. Om förslagslådan ska användas behöver det finnas en 

ökad tydlighet om hur den ska fungera. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner att de 
har inflytande. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

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

Vi har utvecklat arbetet genom 
fritidsråd med förslagslåda. De har fått 
lämna förslag på aktiviteter och vilken 
aktivitet de önskar. Vid fri lek har de 
möjlighet till inflyande över sin dag. Vi 
har använt oss av demokratiska 
omröstningar. 

  

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Vi är mycket nöjda med 
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Vår måluppfyllelse med arbetet med elevhälsoplanen, gruppaktiviteterna, stöd till eleverna och 

att använda oss målmedvetet av matematik i leken. 

Flytten för Bergatrollen har utvecklats positivt med närhet till avdelningarna och förbättrad 

miljö. 

Vi behöver utveckla 

Informationen via InfoMentor och att vi alltid är nåbara. Vårdnadshavare uppger miss i 

kommunikation. 

IKT i grupp. Att söka information och skapa egna filmer mm har inte prioriterats. 

Många vårdnadshavare har svårt med tider. Både att lägga in och att hålla sig till dem. 

Sammanfattande analys 

Vi är mycket nöjda med 

Vi har jobbat aktivt med elevhälsoplanen och gett medvetet stöd till de elever som behöver. De 

gruppaktiviteter vi gjort har vi sett till så att de varierat i gruppstorlek och tid så att vi kunnat 

fånga upp alla elever. Vi har jobbat med rollekar i mindre grupp och dessutom fångat upp 

barnens egna intressen. I lekarna har vi sett till så att vi använt matematiska inslag också. 

Flytten för Bergatrollen har gjort att vi kunnat samverka mer mellan avdelningarna och på det 

viset också skapat trivsel. MIljön har också förbättrats genom att vi fått möjlighet att möblera 

mer i små rum utan att tappa uppsikten. Kompetensen har höjts och strukturen förbättrats 

under läsåret i och med personalbyten. Schemaändringar så att samma personal har frukost tex 

har också skapat högre trygghet. Vi har skapat förutsättningar för att det skall vara lätt att göra 

rätt. 

Vi behöver utveckla 

Vi har bytt system när det gäller elevscheman och det är alltid jobbigt med den digitala 

kontakten då vi träffar vårdnadshavare i samband med hämtning och lämning så upplever vi 

att de får den informationen ändå. Dock behöver vi bli bättre på att skapa gemensamt 

information både digitalt och analogt. 

Vad det gäller tider som är svårt för vårdnadshavare måste vi jobba med detta för högre 

förståelse med personaltäthet och annat som påverkar mycket. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Kontinuerligt lägga ut gemensam information på IM och anslå på dörrar vid entrén. Jobba med 

IKT i de gruppaktiviteter vi har. Vi kommer jobba mer med musik under fritidstiden och där 

skapa möjlighet att inkludera digitala verktyg. Vi har inte 1 till 1 utan detta sker i grupp. 

Flippat klassrum inför föräldramöten skapar att alla får information om vad som skall bearbetas 

under mötet samt att de blir mer insatta i fritidsverksamheten. På föräldramöten tar vi upp 

värdet av att lägga in och passa tider så vi kan effektivisera vårt arbete. Vi behöver se till så att 
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vi alltid är nåbara på telefonen. 

Vi kommer fortsätta och utveckla gruppaktiviteterna både vad gäller rollekar och att fånga upp 

elevens intressen. Det skapar elevinflytande och ökar engagemanget hos dem. 

Elevhälsoarbetet är en ständigt pågående process och förutom elevhälsoplanen, som än en gång 

skall bearbetas, så kommer vi ha en konferens gemensamt för all fritidspersonal och en 

gemensam planeringstid. Under konferensen och på APT skapar vi reflektion och byter tankar 

om vårt ledarskap och verktyg som vi sedan tar med i planeringen för våra aktiviteter. 

Specialpedagogen deltager som "bollplank" 15 min varje vecka på konferenstiden. Vi utvecklar 

rastaktiviteterna för att öka tryggheten för eleverna. Elevhälsoarbetet skall genomsyra hela 

verksamheten. 


