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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan    

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

   

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

   

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

 1,6  

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    



Villerkulla fritidshem, Kvalitetsanalys 16/17 5(10) 

 

 

 

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare  16,47  

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

 16,68  

Kostnad per tillsynstimma  39,64  

Sammanfattning - förutsättningar 

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. 

 Ej påbörjad 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Erbjuda  en verksamhet som stimulerar barnen till att utveckla 

god självkänsla. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse:  

Alla barn känner trygghet och trivsel enligt enkät höst och vår. 

Analys:  

Barngruppen är lagom stor och personalen har varit intakt under året. Lagom med styrda och 

fria aktiviteter. Bra verksamhet som tar hänsyn till allas lika värde 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling:  

Tydliga regler. 

  

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

 Andel elever som upplever att de har 
god självkänsla. 

100 % 100 % 100 % 

  

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

Eleverna vågar delta i aktiviteter och 
visar intresse och glädje. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Att barnen ska få lära, utforska och arbeta tillsammans med 

andra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

bbb 

Analys: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som utvecklat sin 
samarbetsförmåga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

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

Vi ser att samarbetet har fungerat bra i 
de aktiviteter där det krävts. Eleverna har 
varit indelade i många olika slags 
gruppkonstellationer för att utvecka sin 
samarbetsförmåga. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Att öka medvetenheten hos barnen om sitt egna lärande. 

 Ej påbörjad 

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

 Andel elever som är medvetna om 
att de lär sig 

94,4 % 100 % 94,4 % 

  

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

Enligt enkät säger nästan alla barn att de 
lär sig många olika saker. Detta tror vi 
beror på att vi varit tydliga med 
aktiviteternas syfte samt att vi diskuterat 
lärande vid samlingar. 

Övriga kommentarer: 

Villerkulla fritidshem 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Lite bättte 

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

Vi har varit tydliga med vilket syfte 
aktiviteten har samt vad man lär sig. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Barnen ska erbjudas aktiviteter med modern teknik . 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Alla barn har fått prova på att använda dator, Ipad och smartboard. 

Analys: 

När tillfälle givits har vi plockat in datorer så att barnen har suttit två och två vid en dator. Det 

har tränat både samarbetförmågan, skriva och att kunna söka information på nätet. Några 

elever har även bekantat sig med vissa funktioner på smartboarden. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Att fler ska få möjlighet att använda smartboarden mer. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som  upplever att de 
fått använda sig av IKT på mer än ett 
sätt. 

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 använt IKT mer i vår verksamhet 
och erbjudit fler möjligheter. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla elever ska få det stöd de behöver. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som upplever att de får 
det stöd de  behöver. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

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

Barnen har i enkäten svarat att de inte vill 
ha hjälp, inte får hjälp direkt och att 
personalen inte alltid hinner. Att de inte 
får hjälp direkt kan bero på att personalen 
tycker att de ska försöka lösa problemet 
själva först. Det kan också vara så att vi 
inte alltid hinner pga få vuxna på många 
barn. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Barnen ska i vardagliga situationer få upptäcka matematik. 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som  ser  matematik i 
vardagen. 

75 % 80 % 93,75 % 

  

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

Barnen har blivit medvetna om att 
matematik finns överallt i vardagen. Vi 
pratar mycket matematik och uppmuntrar 
dem till att lösa problem själva. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Öka barnens intresse för läsning. 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som ökat sin läsning. 

 100 %  

  

Övriga kommentarer: 

Vi märker att eleverna uppskattar när vi 
har högläsning ett par ggr i veckan. 
Många elever vill gärna läsa högt för 
andra tex aktivitetssyftet och skrivna 
sagor. Vi uppmuntrar barnen till att 
använda våra whiteboartavlor. 



Villerkulla fritidshem, Kvalitetsanalys 16/17 9(10) 

 

 

 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Alla barn känner sig trygga på Villerkulla. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse : 

Alla barn har på enkäter höst och vår svarat att de är trygga på Villerkulla. 

Analys: 

Vi jobbar målmedvetet med att diskutera trivselreglerna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta det goda arbetet med värdegrunden. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga 
på fritidshemmet. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

samma 

  

Övriga kommentarer: 

Det har varit samma personal under 
några år, vilket kanske bidrar till det 
positiva resultatet. Personalen har också 
haft tid till att diskutera så vi "gör lika" 
under reflektionstiden.Barnen vet vilka 
regler och normer som gäller.Detta tror vi 
bidrar till större trivsel. 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
att deras barn är tryggt.    

Övriga kommentarer: 

Vi kan inte utvärdera detta mått eftersom 
det inte gått ut någon central 
föräldraenkät. 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Alla barn ska uppleva att de har inflytande över sin tid på fritids 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Enligt enkäter höst och vår anser ca 90 % att de har inflytande över sin tid på fritids. 

Analys: 

Vi har varit mer tydliga att tala om när barnen faktiskt har infytande, även försökt använda just 

ordet infytande. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som upplever att de har 
inflytande över sin fritidstid 

76 % 100 % 76 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

lite sämre 

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

Många elever säger att de bara är på 
morgonen eller kommer senare så de är 
inte med på den planerade aktiviteten. 
Därför räknar de inte med att de har 
inflytande över sin tid. Kanske är det så 
att de inte tänker på "den fria tiden" som 
de styr över helt själva. Däremot visar det 
att den "planerade aktiviteten" är viktig. 

Övriga kommentarer: 

 Andel vårdnadshavare som upplever 
att deras barn har inflytande på 
verksamheten. 

   

Övriga kommentarer: 

Vi kan inte utvärdera detta mått eftersom 
det inte gått ut någon central 
föräldraenkät. 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Sammanfattande analys 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 


