
Kallelse 2016-09-06

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
 13:00-17:00  Multen

Övriga
Agneta Birgersson, rektor
Sandra Magnusson, Ekonom
Eva Nygren, biträdande rektor
Anita Ladniek, rektor
Linda Makris, lärare
Anna-Karin Magnsbo, projektledare
Maria Bäcklin, förvaltningschef
Linda Kirrander, nämndsekreterare

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Gunilla Pihlblad (S)
Brian Jensen (S)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M)
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Anette Bergdahl (S), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Berth Karlsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Fredrik Steckl (SD)
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Kallelse 2016-09-06

1 – Val av justering, tid och plats Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förslag: Torsdag 8/9, kl. 13.00
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2 – Prognos 2 för kultur- och 
bildningsnämnden 2016 
(KUB 16-454)

Föredragande Maria Bäcklin och 
Sandra Magnusson 13:00

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat prognosrapport 2 som innehåller en beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen fram till och med 31 juli 2016 
samt en ekonomisk prognos för helåret.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 2 2016.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 2 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2 för kultur- och bildningsnämnden 2016
 Delårsrapport med prognos 2 2016 Kultur- och bildningsnämnden
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för särskolan Kajutan
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Lekebergsskolan 4-6 inkl. 

fritidshem
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Tulpanens skola inkl. 

fritidshem
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Hidinge skola
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Mullhyttans skola
 Uppföljning vt 16 för Mullhyttans skola
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Lekebergsskolan 7-9
 Bilaga kvalitetsrapport för Lekebergsskolan 7-9, enkät Trygghet i skolan
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Mullhyttans förskola
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för pedagogisk omsorg, 

dagbarnvårdarna i Fjugesta
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 förskolan Tummeliten
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för förskolan Västhuset Berga
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Sörgårdens förskola
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Norrgårdens förskola
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Lanna förskola
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Äppelblommans förskola
 Bilagor till kvalitetsredovisning för Äppelblomman 2015/2016
 Sammanfattning av det systematiska kvalitetsarbetet förskolorna Hidinge Lanna
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för förskolan Äventyret
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för förskolan Skattkistan
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för förskolan Tulpanen
 Sammanfattning av det systematisk kvalitetsarbetet 2015/2016 för förskolorna Äventyret, 

Skattkistan och Tulpanen
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Barnteamet
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 Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016 förskoleområde Fjugesta/Mullhyttan
 Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2015 - regionrapport
 §188 KUB-AU Prognos 2 för kultur- och bildningsnämnden 2016

Expedieras till
Ledningsgruppen, kultur- och bildningsförvaltningen

Ekonomi
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3 – Barn i behov av särskilt stöd på 
Tulpanens skola 
(KUB 16-478)

Föredragande Agneta Birgesson och 
Eva Nygren 13:45

Ärendebeskrivning
På Tulpanens skola har vi detta läsår flera barn i behov av särskilt stöd. Vi ser att det är ett behov 
som är av stor dignitet och flera barn har behov av en nära vuxen hela sin dag d.v.s. både 
skoltid/förskoleklasstid samt fritidshemstid.

Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden utökar resurserna för Tulpanens skola med tre 75%-tjänster för 
perioden september till och med december 2016.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att förvaltningen till nämndens kommande sammanträde tar

fram finansieringsförslag för tillsättningen av extra resurser på Tulpanens skola.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet gör så.

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämndens 
kommande sammanträde ta fram finansieringsförslag för tillsättningen av extra resurser på 
Tulpanens skola.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Barn i behov av stöd
 §190 KUB-AU Barn i behov av särskilt stöd på Tulpanens skola
 Komplettering - kostnadsbild
 Komplettering - omfördelning av medel

Expedieras till
Agneta Birgersson, rektor
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Eva Nygren, biträdande rektor
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4 – Timplan för särskolan i kommunen 
(KUB 16-475)

Föredragande Agneta Birgersson och 
Eva Nygren 13:45

Ärendebeskrivning
Det är uppmärksammat att grundsärskolan och träningsskolan i Lekebergs kommun saknar en 
kommungemensam och formellt beslutd timplan. Vi har från hösten -16 nytt uppdrag att bedriva 
grundsärskola tom åk 6 samt träningsskola för samma åldrar. I Grundskoleförordningen kap 9 § 4 
står: Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar timplan för grundsärskolan och träningsskolan i Lekebergs 
kommun.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna och överlämnar 
beslutet till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Timplan för särskolan i kommunen
 Timplan träningsskolan 160819
 Timplan grundsärskolan 160830
 §191 KUB-AU Timplan för särskolan i kommunen
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5 – Kommunens aktivitetsansvar för 
ungdomar 16-20 år 
(KUB 16-474)

Föredragande Anita Ladinek och 
Linda Makris 14:15

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är 
sysselsatta. Kommunerna ska också regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella 
åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till 
att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år
 Uppföljning nämnd aktivitetansvar aug 2016
 §192 KUB-AU Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år
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6 – Slutrapport SKL Matematik PISA 2015 
(KUB 16-415)

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Januari 2012 bjöd SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) in alla kommuner i landet att delta i 
gemensam satsning för att förbättra matematikresultaten, i syfte att Sverige skulle prestera 
betydligt bättre i PISA 2015 än i PISA 2009. En tredjedel av landets kommuner anslöt sig till 
satsningen. SKL satte följande mål utifrån Sveriges resultat i PISA 2015, jämfört med PISA 2009: • 
Andelen elever som når den lägsta nivån ska halveras • Andelen elever som når den högsta nivån 
ska öka • Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna Deltagandet i PISA 2015 har varit mycket 
givande för Lekebergs kommun. Alla deltagare i kommungruppen har varit positiva både till arbetet 
i nätverken och till arbetet på hemmaplan. Utveckling har skett inom flera områden sedan starten 
samt att det synliggjorts att det största framtida utvecklingsområdet är analysarbetet. Under 
deltagandet har skillnaderna mellan nationella prov och slutbetyg minskat mycket i kommunen. 
Andelen elever med betyget C-A i årskurs 9 har ökat. Eleverna i Lekeberg undervisas endast av 
behöriga matematiklärare, vilka har höga förväntningar på dem. Enkäter visar att eleverna också 
har stark tilltro till sin matematiska förmåga. Projektgruppen anser att deltagandet i PISA 2015 har 
varit positiv och en av framgångsfaktorerna i arbetet med att nå de goda resultaten i kommunen.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner slutrapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner slutrapporten.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport SKL Matematik PISA 2015
 Slutrapport SKL Matematik PISA 2015
 §193 KUB-AU Slutrapport SKL Matematik PISA 2015

Expedieras till
SKL
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7 – Rapportering av ogiltig frånvaro för 
perioden maj-juni 2016 
(KUB 16-451)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig frånvaro som överstiger 30 % till nämnden, 
enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden 120327, § 15. Rapporter för perioden maj – juni 2016 
har inkommit rapporter från Hidinge skola, Tulpanen, Lekebergsskolan 4-6 och Mullhyttan inget att 
rapportera. Lekebergsskolan 7-9 rapporterar att en elev haft 38 % frånvaro under maj månad.

 

 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av ogiltig frånvaro för perioden maj - juni 
2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av ogiltig frånvaro för perioden maj - juni 
2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ogiltig frånvaro för perioden maj-juni 2016
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8 – Rapportering av kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden maj-juni 2016 
(KUB 16-452)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande behandling och 
trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och beslut kring en sådan händelse 
utreds och gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande 
behandling/trakasserier. För perioden har tre rapporteringar inkommit, två från Mullhyttans skola 
och och en från Tulpanens skola. För Hidinge skola, Lekebergsskolan 4-6 samt förskolor i 
kommunen har inga rapporteringar inkommit.

 

 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för maj och juni 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för maj och juni 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling eller trakasserier för perioden 

maj-juni 2016
 §195 KUB-AU Rapportering av kränkande behandling eller trakasserier för perioden maj-

juni 2016
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9 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Maria Bäcklin informerar nämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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10 – Inbjudan samarbete 
politiker/tjänstemän 

Föredragande Maria Bäcklin 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Maria Bäcklin informerar.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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11 – Anmälan av delegationsärenden till 
nämnd 2016-09-06 
(KUB 16-488)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
En lista över kultur- och bildningsnämndens delegationsbeslut har sammanställts, dessutom 
redovisas arbetsutskottets beslut samt ordförandebeslut. Barn och familjeavdelningen har tagit 
fram en lista över samtliga delegationsbeslut som tagits under perioden 20160510 till 160630.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsärenden till nämnd 20160906
 Barn och familjeavdelningens delegationsbeslut för perioden 160510 till 160630

12 - Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Redovisning av kultur- och bildningsnämndens delegationsärenden.

Delegationsbeslut
 KUB 16-443-5 - Delegationsbeslut - särskild skolskjuts
 KUB 16-482-1 - Anmälan av delegationsbeslut - utökad tid i förskola
 KUB 16-400-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-404-3 - Delegationsbeslut - skolskjuts
 KUB 16-488-5 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare till 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 16-488-6 - Anmälan av delegationsbeslut - Föräldraledigt för lärare på Lekebegsskolan 

7-9
 KUB 16-488-7 - Anmälan av delegationsbeslut -Tjänstledighet utan ersättning för lärare från 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 16-488-8 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare till 

Språkintroduktionsprogrammet
 KUB 16-488-9 - Anmälan av delegationsbeslut - Uppsägning på egen begäran för SFI-lärare
 KUB 16-488-10 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare på 

Lekebergs gymnasieskola
 KUB 16-488-11 - Anmälan av delegationsbeslut - Tjänstledighet utan lön, lärare på 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 16-488-13 - Anmälan av delegationsbeslut - Tjänstledighet utan län för lärare på 

Lekebergsskolan 7-9
 KUB 16-488-14 - Anmälan av delegationsbeslut - Föräldraledig perioden 25/7 till 1/8
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 KUB 16-488-15 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning för språk och 
talpedagog på Tulpanens skola

 KUB 16-488-16 - Anmälan av delegationsbeslut- Tillsvidareanställning av specialpedagog på 
Tulpanens skola

 KUB 16-488-17 - Anmälan av delegationsbeslut - Tjänstledighet utan lön för fritidspedagog 
på Tulpanens

 KUB 16-488-12 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning av lärare på 
Lekebegsskolan 7-9

 KUB 16-488-18 - Anmälan av delegationsbeslut - Partiell tjänstledighet förskollärare på 
Tulpanens skola

 KUB 16-488-19 - Anmälan av delegationsbeslut - Partiell tjänstledighet för förskollärare på 
Tulpanens skola

 KUB 16-488-20 - Anmälan av delegationsbeslut - Tjänstledigt med lön för fritidspedagog på 
Tulpanens skola

 KUB 16-488-21 - Anmälan av delegationsbeslut - Partiell ledighet för förskollärare på 
Tulpanens skola

 KUB 16-488-22 - Anmälan av delegationsbeslut - Uppsägning på egen begäran, lärare på 
Lekebergsskolan 4-6

 KUB 16-488-23 - Anmälan av delegationsbeslut - Uppsägning på egen begäran, 
specialpedagog på Kajutan

 KUB 16-488-24 - Anmälan av delegationsbeslut - Ledighet med lön, fritidsledare på Grottan
 KUB 16-493-2 - Delegationsbeslut - skolskjuts

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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13 – Återrapportering av delegationsbeslut - 
Köp av tjänst avseende 
skolskjutsadministration 
(KUB 16-22)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Återrapportering av delegationsbeslut.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner återrapporteringen.

Beslutsunderlag
 Avtal med Region Örebro län/Länstrafiken om planering samt administration av skolskjutsar 

samt särskolskjutsar i Lekebergs kommun
 Protokollsutdrag KUB 2016 - §13 Köp av tjänst avseende skolskjutsadminstration - 

delegation av beslut
 Protokollsutdrag - §68 Köp av tjänst avseende skolskjutsadministration
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14 – Redovisning av inkomna synpunkter för 
perioden 160511-160823 

Föredragande  

Ärendebeskrivning
För perioden 160511-160623 har följande synpunkter inkommit till nämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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15 – Förskole och skollokaler i kommunen 
(Projekt Lekebergsskolorna) 

Föredragande Anna-Karin Magnsbo 
15:30

Ärendebeskrivning
Projektledare Anna-Karin Magnsbo föredrar ärendet.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämndens lägger informationen till handlingarna.
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Prognos 2 för kultur- och 
bildningsnämnden 2016

2

KUB 16-454
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Tjänsteskrivelse 2016-08-30 1 (2)

Dnr: KUB 16-454

Tjänsteskrivelse - Prognos 2 för kultur- och 
bildningsnämnden 2016
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat prognosrapport 2 som innehåller en
beskrivning av verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen
fram till och med 31 juli 2016 samt en ekonomisk prognos för helåret.

1 Bakgrund
Lekebergs kommuns styrmodell, MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat) syftar till
att öka fokuseringen på att arbeta med mål och uppföljning av dessa för att utnyttja
kommunens resurser effektivt och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet. 
Kommunfullmäktiges mål antas i samband med kommunens MER-plan.               
Kultur- och bildningsnämnden fattar beslut om sina nämndmål i samband med 
nämndens MERplan.                                                                                                   
Nämndens andra uppföljningstillfälle under året omfattar perioden januari – juli.

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Barnperspektivet finns som grund i hela prognosen utifrån de mål och verksamheter
som omfattas och bedömningen är i stort likvärdig eller positiv i jämförelse med
angivet nuläge och tidigare bedömningar/resultat. Folkhälsa, jämställdhet, miljö och
hållbarhet, mångfald och integration innefattas också direkt eller indirekt i
prognosen.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Prognosen för nämndens resultat 2016 visar ett underskott på – 275 000 kr vid årets 
slut. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 2 2016.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Bäcklin Sandra Magnusson Linda Kirrander
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Tjänsteskrivelse 2016-08-30 2 (2)

Dnr: KUB 16-454

Förvaltningschef Förvaltningsekonom Handläggare
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2016-08-24

1

Delårsrapport 

(prognosrapport 2-2016)

Kultur- och bildningsnämnden
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2016-08-24

2

Innehållsförteckning
1 Inledning

........................................................................................................................................3

2 MER-styrning
........................................................................................................................................4

2.1 Politiskt fattade beslut....................................................................................................4

2.2 Mål 5

3 Verksamhet
......................................................................................................................................10

4 Ekonomiskt läge
......................................................................................................................................16
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3

1 Inledning
Kultur- och bildnings verksamheter har under perioden maj - juli 2016 präglats av arbete med

- personalrekryteringar inför läsåret 2016-2017,

- lokalfrågor,

- åtgärder för att komma inom budgetram 2016,

- budgetäskanden och MER-beredning inför 2017,

- mottagande och verksamhetsutformning för nyanlända,

- säkerhets- och miljöfrågor Lanna badgruva,

- föreningsbidragsregler,

- formande av en samlad bild och prioriteringsområden för gemensam långsiktig 
verksamhetsutvecklingsprocess inom förskola och skola utifrån underlag där all personal, 
nämndpolitiker och förvaltningsledning medverkat,

- övergång utifrån omorganisationen för enheten Barn- och familj till Vård- och omsorg från 
den 1/7.
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4

2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut
Beslut Status Kommentar

2013-06-04, §30, Kultur- och 
bildningsnämnden beslutar att 
det systematiska 
kvalitetsarbetet inom 
verksamhetsområdena skola 
och fritidshem ska utvecklas. 
Förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda och lämna förslag på 
hur nya rutiner, som ska gälla 
kommunen utformas. Allmänt 
ska gälla att redovisningen ska 
ta sikte på de mest väsentliga 
läroplansmålen. Uppdraget 
innefattar även metoder för att 
mäta måluppfyllelsen. 
Förvaltningens förslag ska 
också innehålla en plan för när 
och hur de återkommande 
avrapporteringarna

Under beredning Pågående arbete som omfattar 
alla nivåer.

2015-03-17, §36 Kultur- och 
bildningsnämnden ger Kultur-
och bildningsförvaltningen 
uppdraget att revidera gällande 
biblioteksplan för antagande i 
fullmäktige.

Under beredning Beslut planeras tas i december 
2016, workshop hålls i oktober

2015-09-21, §199, Kultur- och 
bildningsnämndens 
arbetsutskott uppdrar till 
förvaltningen att utreda ett 
framtida behov och 
organisation av Komvux i 
Lekebergs kommun

Ej verkställt

2015-12-31, § 151 Kultur- och 
bildningsnämnden 1. ger 
förvaltningen i uppdrag att 
under våren 2016 genomföra 
samrådsmöten kring plats för 
kultur, aktiviteter och möten 
mellan människor, 2. uppdrar 
till förvaltningen att 
återrapportera synpunkter från 
samrådsmötena vid nämnden i 
maj, 3. uppdrar till 
förvaltningen att bearbeta 
utredningen vidare under 
hösten 2016 och 
återrapportera till nämnden

Under beredning Delrapport till nämnden hösten 
2016

2016-04-05, § 33, Kultur- och 
bildningsnämnden 1. 

Under beredning Rapport till nämnd i oktober 
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Beslut Status Kommentar

godkänner återrapporteringen 
(av motionsspår Fjugesta, 2. får 
en fylligare rapport med 
planerade åtgärder till 
nämndens möte den 25 
oktober.

2016

2016-04-05, § 40, Kultur- och 
bildningsnämnden ... 2. får en 
redovisning av den giltiga 
frånvaron en gång per termin

Kommer att beredas Ingår i kommungemensamma 
arbetet kring Normer och 
värden och 
likabehandlingsplaner

2016-04-20, § 51, Kultur- och 
bildningsnämnden 2. ger 
förvaltningschefen i uppdrag 
att i kommunikation med 
Örebro kommun förnya 
överenskommelse/ ev. avtal för 
elever i högstadieåldrar och i 
vissa enskilda fall yngre 
träningsskoleelever med 
mångfasetterade behov.

Under beredning Första kontakt tagen med 
utredare, Örebro kommun.

2016-05-24, § 55, Kultur- och 
bildningsnämnden 2. uppdrar 
till förvaltningen att utreda 
möjligheten att införa 
riksdagens beslut kring "100 
timmar mer idrott och hälsa i 
grundskolan" 3. en 
återrapportering av uppdraget 
sker om möjligt till nämndens 
möte 25 oktober 2016 eller 
senast 6 december 2016

Under beredning Rapport sker under höst/vinter 
2016

2.2 Mål
Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter övergripande 
mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål 

uppnås delvis
 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål uppnås 

ej.
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2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och 
nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: 
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommun-
fullmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kom-
mentar

Nu-
värde

Prog-
nos

Mål-
värde

Andel av 
medborgarna 
som tar kontakt 
med kommunen 
via telefon får 
ett direkt svar 
på en enkel 
fråga

72% 80% 80%

Andel av 
medborgarna 
som skickar in 
en enkel fråga 
via e-post får 
svar inom två 
arbetsdagar

32% 50% 50%

Lekebergs 
kommun 
gör det 
enkelt för 
sina 
medborgare 
att bo i 
Lekeberg

Nöjd-Region-
Index

67% 67% 70%

Antalet 
biblioteksbesök
are

19 
113

38 
226

40 
000

Antalet boklån 24 
630

49 
260

50 
600

Medborgar
na ska 
kunna ta del 
av ett 
levande, 
kvalitativt 
och varierat 
kultur- och 
fritidsutbud 
samt ges 
förutsättnin
gar att 
själva ägna 
sig åt 
skapande 
verksamhet

Andelen elever 
som tar del av 
kulturaktiviteter 
genom medel 
för kultur i 
skolan

20% 40% 40%

Värde 
medarbetar-
undersökningen 
(medel)

4,02 4,02 3,89

Sjukfrånvaro 6,43% 6,43% 5,6%

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas på 
ett hållbart 
sätt

Nämnderna och 
styrelsen håller 
sin budgetram

-435 
tkr

-275 
tkr

0 tkr

Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimat-
påverkan

El-
förbrukningen i 
kommunens 
fastigheter

2 796 
MVh

3 000 
MVh

2 795 
MVh
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2.2.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd och 
den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika 
förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kom-
mentar

Nu-
värde

Prog-
nos

Mål-
värde

Andelen 
tjänsteskrivelser 
till politiken med 
analys av 
barnperspektiv 
för beslutfattande

60% 70% 100%

Andelen personal 
som anger att 
barnperspektivet 
prioriterats i 
beslutfattandet 
som hen själv 
varit del i att 
påverka

Utform-
ning och 
mätning 
sker 
senare 
under 
året

100%

Utbudet i form av 
antal och 
variation av 
fritidsaktiviteter 
som erbjuds 
inom föreningsliv, 
idrott och kultur 
för en meningsfull 
fritid

31 32 32

I alla beslut, 
all 
utbildning 
och annan 
verksamhet 
ska barns 
och ungas 
bästa vara 
utgångs-
punkt

Antalet rutiner 
som utformats 
och aktivt 
används för 
intern 
samordning i 
enskilda ärenden 
enligt 
Socialstyrelsens 
Helhetssyn och 
Samverkan

1 4 5

Andelen barn som 
känner sig trygga

90% 93% 100%

Andelen elever 
som känner sig 
trygga

Enkät 
"Elevern
as syn 
på 
skolan" 
SKL, åk 
5 och 8

93% 93% 100%

Lekebergs 
kommun 
ger barn 
och unga 
möjligheter 
att 
utvecklas 
optimalt 
utifrån sina 
förutsätt-
ningar

Barnen och 
eleverna 
känner sig 
trygga och 
delaktiga i 
sin förskole- 
respektive 
skolverksam
het

Antalet 
inrapporterade 
kränknings-
ärenden utifrån 

20 20 30
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Kommunful
lmäktiges 
mål

Nämndmål Indikator Kom-
mentar

Nu-
värde

Prog-
nos

Mål-
värde

Skollag 6 kap, 10 
§

Antalet 
förskoleverksam-
heter som har 
forum för samråd 
enligt Skollag 4 
kap

100% 100% 100%

Antalet 
skolverksamheter 
som har forum för 
samråd enligt 
Skollag 4 kap

100% 100% 100%

Andelen barn som 
anger att 
förskolan väcker 
nyfikenhet och 
lust att lära

90% 97% öka 
från 
90%

Barnen och 
eleverna är 
en del av en 
god och 
utvecklande 
lärmiljö

Andelen elever 
som anger att 
skolan väcker 
nyfikenhet och 
lust att lära

Enkät 
"Elevern
as syn 
på 
skolan" 
SKL, åk 
5 och 8

59% 59% öka 
från 
70%

Eleverna når 
kunskaps-
målen

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla 
delprov som 
klarat alla delprov 
för ämnesproven i 
SV, Sv2 och MA

62% 62% Öka 
från 
75%

Elever i åk 6 med 
lägst betyg E för 
ämnesproven i 
SV, Sv2, EN och 
MA

96% 96% öka 
från 
97%

Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i 
alla ämnen

82,1% 82,1% öka 
från 
76,6%

Elever i åk. 9 som 
är behöriga till ett 
yrkesprogram

85,7% 85,7% öka 
från 
93,1%
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3 Verksamhet
Förskolan

Nämndmål: Barnen känner sig trygga och delaktiga i sin förskoleverksamhet

Planering och genomförande

Satsningen på att ge all personal utbildning i ICDP har fortgått under året. Vid 2016 års slut 
kommer samtlig personal i förskolan att ha genomgått denna utbildning.

Alla förskolor har på olika sätt arbetat med att barnen ska känna trygghet och delaktighet. 
Metoder som använts är bl.a. Tio små kompisböcker, vännerna i kungaskogen och 
superhjältetema. Intervjuer har genomförts och samtal pågår ständigt.

Igångsättande av arbete med diskrimineringsombudsmannens material och mall för 
likabehandlingsplan skedde under vårterminen med hjälp av kuratorerna. Varje förskola har 
utsett en ”pilot” som har fått extra utbildning och ansvar för att arbetet kommer till stånd, 
från och med höstterminen har varje förskola en egen likabehandlingsplan som man nu 
arbetar efter.

Uppföljning

Uppföljning har skett i maj månad genom intervjuer av förskolans äldsta barn.

 

Nämndmål: Barnen och eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Planering och genomförande

Lärmiljöerna på förskolorna är stimulerande, utmanande, spännande och förändras över tid. 
Barnen berättar på ett sätt som gör att man förstår att de varit nyfikna och ställt frågor, 
utforskat och experimenterat. Personalen utgår från barnens intressen i val av tema och 
praktiskt utformande av miljöerna.

Specialpedagogerna har med hjälp av SPSM:s material "Värderingsverktyg för tillgänglig 
utbildning" kartlagt nio av tio förskolors lärmiljöer där barnens delaktighet är en viktig faktor.

Uppföljning

Specialpedagogerna har efter sin kartläggning gett återkoppling till varje arbetslag och utifrån 
den arbetar man vidare på olika sätt genom handlingsplaner, ökad medvetenhet och nya mål 
som lagts in i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

 

Skolan

Nämndmål: Eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin skolverksamhet

Planering och genomförande

Kommunens samtliga skolor arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och alla skolor har någon 
form av trygghetsråd. Likabehandlingsplaner är under upprättande utifrån mallen 
planforskolan.se. Skolornas kuratorer är ansvariga för att hålla samman 
Likabehandlingsarbetet och verkar för en likvärdighet.

Uppföljning

Gemensamt genomförs i kommunen SKL´s enkät "Elevers upplevelser av skolan". Det 
framkommer i resultatet för våren 2016 att 93% av eleverna i årskurs 5 och 94 % av eleverna i 
årskurs 8 känner sig trygga i skolan. Utöver den här enkätundersökningen sker regelbundna 
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uppföljningar på de olika skolenheterna av arbetslagens arbete kring trygghet och elevernas 
upplevelser av skolvardagen. I samma undersökning framkommer att 68 % av eleverna i 
årskurs 5 och 49 % av eleverna i årskurs 8 anger att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får 
lust att lära sig mer, medan 87 % respektive 82 % uttrycker att lärarna tar hänsyn till elevernas 
åsikter.

 

Nämndmål: Eleverna är en del av en god och utvecklande lärmiljö

Planering och genomförande

Arbete pågår för hög kompetens hos kommunens pedagoger när det gäller såväl behörighet, 
förhållningssätt och formativ undervisning/uppföljning. Den fysiska lärmiljön och 
förutsättningar för att skapa goda lärmiljöer varierar utifrån lokalernas standard och 
om/nybyggnation.

Uppföljning

Eleverna i de yngre årskurserna ger positiv respons i enkätsvar när det gäller upplevelsen av 
en positiv lärmiljö. I högre årskurser sjunker siffran, vilket kräver en fördjupad reflektion och 
analys.

 

Nämndmål: Eleverna når kunskapsmålen

Planering och genomförande

Skolans samlade uppdrag har som huvudmål att eleverna ska ges de bästa förutsättningar att 
nå kunskapsmålen. Skollag, läroplan, kursplan och andra styrdokument reglerar våra ramar 
och varje skolenhet väljer hur man organiserar verksamheten för att skapa de bästa 
förutsättningar för lärande. Ett led i att nå likvärdiga förutsättningar för kommunens elever 
har varit att man under våren utarbetat en gemensam timplan som gäller inför läsåret 
2016/2017.

Uppföljning

Uppföljning sker genom nationella prov, betyg och genom avstämningspunkter i Läs- och 
skrivplan och Matematikplan.

Resultat

Det sammantagna resultatet redovisas via Skolverkets databas under oktober månad. Varje 
enskild skolenhet har redovisat resultat av nationella prov och betyg i de enskilda rapporterna 
för läsåret 2015/2016.

Årskurs 3: Det är en relativt hög andel elever som missar ett eller flera delprov i de nationella 
proven i åk 3. Det handlar dock ofta om något enskilt område som behöver repeteras och det 
är en hög andel elever som når de samlade kunskapskraven i svenska och matematik för 
årskursen.

Årkurs 6: Andelen elever som når godkänt betyg i ämnena svenska, matematik och engelska 
är hela 95, 6 %.

Årskurs 9: Andelen elever som är behöriga till yrkesförberedande program är 85,7 %, att 
jämföra med föregående år som var 92 %. Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen är 
82,1 %, vilket är en höjning i jämförelse med föregående läsår som då var 76,6. Meritvärdet 
för läsåret 15/16 var 206,4 (exklusive språkval) eller 211,5 (inklusive språkval) Detta kan 
jämföras med läsåret 2014/2015 då meritvärdet var 212,9 (exklusive språkval) eller 219 
(inklusive språkval).

Analys och lärdomar
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Som helhet ligger de samlade kunskapsresultaten på en fortsatt stabil nivå. Resultaten 
varierar mellan olika år, klasser och grupper bland annat beroende på individers och klassers 
behov, funktion och storlek samt verksamheternas och pedagogernas kompetens och 
förmåga att möta detta. Komponenter såsom elevhälsans utveckling till ett mer lokalt arbete, 
riktad kompetensutveckling, införandet av förstelärare och höga förväntningar på skolornas 
organisation och pedagogiska arbete är några av de faktorer som också påverkar resultaten.

Sammanfattning och bedömning 

Efter rådande omständigheter och förutsättningar har vi uppnått ett relativt gott resultat. Vi 
ser fortsatt många viktiga utvecklingsområden, men som helhet har vi funnit en riktning för 
fortsatta förbättrade resultat.

 

 

Barn och familj

Nämndmål: I alla beslut och all utbildning och annan verksamhet ska barns och ungas bästa 
vara utgångspunkt

Barn- och familjeenheten ska se till att det finns rutiner gällande samverkan inom fem 
områden och rutiner ska efterlevas av alla handläggare.

Arbetet med rutiner har inte kunnat prioriteras i den utsträckningen som önskat eftersom 
Barn- och familjeenheten under 2016 har haft en handläggare mindre på grund av 
vakanstjänst och en långvarig sjukskrivning.

Arbete mot våld i nära relationer pågår och målet är att alla handläggare inom socialtjänsten 
ska förbättra kompetensen inom det här området.

Tillsammans med Folkhälsoteamet pågår ett aktivt arbete med att höja kompetens gällande 
våld i nära relationer hos personal på IFO, men även inom Vård- och omsorgs- samt Kultur och 
bildningsförvaltningen genom att hitta lämpliga utbildningar/föreläsningar om dessa frågor. 
Alla handläggare inom IFO kommer att genomgå utbildning i bedömningsmetoder Sara 
(bedömning av risk för partnervåld och för planering av insatser för att undvika upprepat våld) 
och Patriark (bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv) - två 
strukturerade bedömningsinstrument.

Barn- och familjeenheten och Vuxenenheten går samman och blir en gemensam organisation. 
Omorganisationen träder i kraft den 1 juli 2016 och förberedelser har genomförts, bland 
annat har beslut om gemensam delegationsordning fattats.

Sjukfrånvaro

En långtidssjukskrivning (arbetsrelaterad) från februari 2016 fortsätter fram till mitten av 
september och en annan sjukskrivning på 50 % (ej arbetsrelaterad) under en period på fyra 
veckor har tillkommit i mitten av juli. Detta har resulterat i hög procent gällande sjukfrånvaro 
och därmed kommer inte målet att uppnås.

 

 

Kultur och fritid

Nämndmål: Medborgarna ska kunna ta del av levande, kvalitativ och varierat kultur- och 
fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig åt skapande verksamhet

Nämndmål: I alla beslut, all utbildning och annan verksamhet ska barns och ungas bästa vara 
utgångspunkt

Page 32 of 560



2016-08-24

12

Planering och genomförande

Biblioteket

Arbetet med biblioteksplanen har fördjupats. Bibliotekslag och biblioteksplan har 
presenterats i kultur- och bildningsnämnden.

Inköp av medier på andra språk fortskrider. Komplettering sker med lån av depositioner från 
Internationella biblioteket för de språk där det är möjligt. Biblioteksintroduktion för SFI har 
genomförts där eleverna får information om bibliotekets tjänster, boktips och egna lånekort. 
Med på introduktionen var arabisktalande tolk.

En vattenläcka har drabbat "deckarrummet" vilket kan påverka utlåningen negativt då 
böckerna nu inte är lika tillgängliga.

Läslustverksamheten

Alla 5-åringar i förskolornas och dagbarnvårdarnas barngrupper har varit på biblioteket på en 
enkel biblioteksintroduktion och en sagostund. Syftet var att alla barn ska få ett garanterat 
besök på biblioteket innan de börjar förskoleklass.

Bibliotekets sommarläseklubb, Äventyrsläsarna, har startat. Det är en av 
sommarlovsaktiviteterna. Aktiviteten ska utvärderas och resultatet ligga till grund för fortsatt 
planering.

Sommarlovsaktiviteten Skrivarverkstad på biblioteket för skrivsugna barn mellan 6-12 år har 
ägt rum.

KomTek

Vårens fyra kvällskurser avslutades i maj. Två prova-på-dagar erbjuds dagtid i juli, som 
sommarlovsaktiviteter.

Naturskolan

Vårsäsongen som pågått april-juni har innehållit utomhuspedagogiska dagaktiviteter mot 
främst skolan och förskolan, samt nya grupper som särskolan, förberedelseklass, 
språkintroduktionen och SFI.

Kulturskolan i Lekeberg

Köp av tjänst av Örebro kulturskola/Örebro kommun. Informationen på resp. kommuns 
hemsida är förbättrad.

Fritidsgårdsverksamheten

Integrationsprojektet började med att ett mindre antal av ungdomarna från ortens HVB-hem 
besökte gården tillsammans med en personal. Allt eftersom tiden gått har en del av 
ungdomarna vågat sig på att vara på gården längre stunder, och några av dem har vid något 
tillfälle kommit ensamma. Det har varit positiva möten ungdomarna emellan och de 
kommentarer som fritidsledarna fått ta del av är att mötena som uppstår är positiva.

Deltagande har skett på Region Örebro läns nätverksträffar för fritidsgårdspersonal i länet.

Samtalen med Mullhyttans Bygdeförening, som driver fritidsgården i Mullhyttan, ang. en 
utveckling av bl.a. samarbetet mellan gårdarna, går framåt.

Planeringen för etablerandet av en ny, kommunalt driven fritidsgård i Hidinge/Lanna går sakta 
framåt.

Kultur och fritid
Kulturhusutredningen, som innebär ökade möjligheter för mer kultur i Lekebergs kommun, är 
prioriterat. Ett idéutkast (en lokalskiss) har arbetats fram i dialog med arkitekt. Idéutkastet 
utgår ifrån medborgardialogerna och Kultur och fritids utredning med visioner och 
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ambitioner.

Föreningsstödet i form av bokningsservice av kommunala lokaler har utvecklats. 
Kvalitetssäkringen av det nya låssystemet, som inneburit en del problem för de som bokat, 
har hittills gett goda resultat.

Ett treårigt avtal har tecknats med ÖLIF/SISU ang. att prioritera jämställdhetsfrågorna inom 
idrotten i allmänhet och flickors idrottande i synnerhet. Andra viktiga områden är integration 
och inkludering av människor med funktionsnedsättning.

Sommarlovsaktiviteter har genomförts med statligt bidrag från MUCF, bl.a. vandringar med 
Naturskolan och dagsommarläger i samarbete med Lions i Sixtorp samt läseklubb och 
skrivarverkstad på biblioteket.

De planerade åtgärderna i utvecklingsplanen för Lanna badgruva är avklarade. I den 
bergbesiktning av badgruvan som beställts av Kultur och fritid konstaterades att det råder 
rasrisk i vissa delar. De delarna har spärrats av och skyltar med information om rasrisk är 
uppsatta. Arbetet med att säkra badgruvan ytterligare har påbörjats i form av vegetations- 
och bergrensning. En kontrollbesiktning kan resultera i ytterligare åtgärder.

Motionsspårens kondition har kartlagts under våren med syfte att etablera en plan för kort- 
och långsiktig utveckling och skötsel.

Premiärbeslut har fattats för det nya stipendiet Ung peng, som är ett samarbete med Region 
Örebro län. Temat är konst och det genomförs i Fjugesta under sommaren.

Konsumentrådgivningen
Köp av tjänst från Karlskoga kommun. Befintligt avtal är uppsagt i samförstånd med syfte att 
utveckla samarbetet och konsumentrådgivningen i Lekebergs kommun.

 

Uppföljning

Biblioteket 

En workshop med biblioteksplanen planeras i nämnden till ett av höstens sammanträden. I 
arbetet med biblioteksplanen tas viktiga frågor upp som t.ex. tillgänglighet och medier på 
andra språk. Det är ett strategiskt arbete med samtal och diskussioner som gynnar 
utvecklingen både här och nu samt på sikt.

Inköp och introduktion av medier på andra språk sker kontinuerlig/vid efterfrågan.

Utlåningen av böcker följs upp och samtal/planering sker med Leko med anledning av 
vattenläckan i "deckarrummet."

Läslustverksamheten 

Den nya satsningen för 2016 med besök av alla 5-åringar får god respons av pedagogerna och 
visar att 5-årsbesöken bör fortsätta. Barnen får ett första möte med biblioteket och 
bibliotekarierna vilket är gott inför den fortsatta skolgången och läsintresset.

Sommarlovsaktiviteterna ska utvärderas och resultatet ligga till grund för fortsatt planering.

KomTek 

Anmälan är nu öppen inför höstens fyra kvällskurser som pågår under oktober-december. Det 
är beprövade kurser med delvis nya handledare på väg in i verksamheten.

Sommarlovsaktiviteterna ska utvärderas och resultatet ligga till grund för fortsatt planering.

Naturskolan

Vårsäsongen som pågått april-juni har innehållit utomhuspedagogiska dagaktiviteter mot 
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främst skolan och förskolan, samt nya grupper som särskolan, förberedelseklass, 
språkintroduktionen och SFI.

Kulturskolan i Lekeberg 

Uppföljning sker nu kontinuerligt med uppdragstagaren med fokus på barnens bästa.

Fritidsgårdsverksamheten 

Fritidsgården välkomnar alla barn/unga. Planering av fler aktiviteter inför nästa läsår är 
påbörjade. Det är viktigt med bredd i vardagsutbud och aktiviteter samt att tänka målgrupp. 
Ett ökat behov av mer yta till gårdens ungdomar behövs. En egen lokal kan bättre anpassas 
för en fritidsgårds verksamhet och behov.

Ett nytt avtal diskuteras med Mullhyttans Bygdeförening.

Svårigheter finns med rekrytering av personal till fritidsgård Hidinge/Lanna med så pass låg 
tjänstgöringsgrad.

Kultur och fritid 

Idéutkast utifrån kulturhusutredningen ligger med som underlag i budgetprocessen för 2017.

Planering av aktiviteter och insatser kommer att ske med ÖLIF/SISU.

Sommarlovsaktiteter har genomförts med statligt bidrag från MUCF ska utvärderas och 
resultatet ligga till grund för fortsatt planering.

Arbetet i Lanna Badgruva avlutas med en slutbesiktning.

Kartläggning av motionsspåren presenteras för nämnden i oktober.

Totalt har tre ansökningar till nya stipendiet Ung peng inkommit, varav två avslagits p.g.a. att 
det inte handlat om kultur.

Konsumentrådgivningen                                                                                                                  

Samtal kommer att fortsätta med Karlskoga kommun angående köp av tjänst.
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4 Ekonomiskt läge
Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett underskott på - 275 tkr för 2016. Underskott 
finns inom barn- och familj och LSS samt grundskola. Underskottet är lägre än vid föregående 
prognos och beror på att underskotten för interkommunala ersättningar för grundskolan och 
gymnasiet beräknas bli lägre. Samt att underskottet för barn- och familj blev lägre än 
prognostiserat och förskolan prognostiserat ett större överskott än tidigare.

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 1 680 tkr

Här ligger kostnader för den gemensamma administrationen, nämnden samt interkommunala 
ersättningar för barnomsorg och grundskola. De interkommunala beräknas göra underskott 
främst på grund av köp av externa platser inom förskola, grundskola och grundsärskola. Även 
skolskjutsar inom grundskolan beräknas överstiga budget. Även nämnden prognostiserar ett 
underskott dels på grund av flera extrainsatta sammanträden och utbildningar under året. 
Prognosen visar dock totalt sett överskott för året som beror på beslutade besparingsåtgärder 
tidigare under året samt att budget för måluppfyllelse ej används för att hålla nere 
underskottet för hela nämnden.

Förskolan prognostiserar ett överskott på 1 400 tkr

Del av överskottet inom förskolan beror på besparingsåtgärder som beslutats tidigare under 
året som gäller nedläggning av nattomsorg, 1 dagbarnvårdare samt mindre 
kompetensutveckling för personalen och beräknas generera ett överskott i år. Förskolan har 
även ansökt och blivit beviljade ett statsbidrag för att kunna behållande nuvarande storlek på 
barngrupper. Förskolan prognostiserar ytterligare överskott utöver de besparingar som gjorts 
under året. Detta beror på att svårigheten att få tag i förskolelärare gör att personal som inte 
har formell kompetens används i verksamheterna och då till en lägre kostnad. I Lanna Hidinge 
har även bemanningen kunnat hållas nere då det har varit färre barntimmar än beräknat i 
budget.

Grundskolan prognostiserar ett underskott på 970 tkr

Grundskolan prognostiserar underskott för helåret som beror på att budgeten som finns i 
nämnden för att förstärka med personal för barn som är i behov av särskilt stöd överskrids. 
Flertalet åtgärder har gjorts under året för att minska underskottet här, men en budget i 
balans väntas uppnås först 2017. I Hidinge krävs utökning av 90 % tjänst på fritidshemmet då 
det sker en större ökning av antal barn än beräknat. Elevhälsan klarar inte att hålla budget då 
kostnader för köp av skolpsykolog och skolläkare överskrider budget. Att ha skolläkare är 
lagstadgat och nu har ett nytt avtal träffats med läkare för att kunna uppfyll lagkravet. 
Tulpanens skola F-2 beräknas göra ett mindre underskott då kostnader för ombyggnad och 
flytt av Paviljong inte kommer rymmas helt inom budget. Det finns även ett ökat behov av 
resursförstärkningar till barn i behov av särskilt stöd vilket kan medföra ökade kostnader som 
inte är med i denna prognos. För Lekebergsskolan som prognostiserar underskott på grund av 
för hög personalbemanning mot budget är åtgärder vidtagna men kommer inte ge 
helårseffekt förrän 2017.

Tidigare beslutade besparingsåtgärder på driftskostnader i grundskolan beräknas verkställas i 
år och även ge helårseffekt redan i år. Detta bidrar till att minska det totala underskottet 
inom grundskolan.

Gymnasieskolan prognostiserar ett överskott på 400 tkr

Det nu prognostiserade överskottet beror på att gymnasiesärskolan beräknas ge ett överskott 
då kostnader för köp av utbildningsplatser och skolskjutsar ser ut att blir lägre.

Vuxenutbildning 

Prognostiserar hålla budget. Vuxenutbildningen kommer utöka sin verksamhet främst inom 
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SFI men de ökade kostnaderna för detta beräknas täckas av statliga medel för flyktingar.

Barn- och familjeavdelningen redovisar ett underskott på 3 015 tkr

Verksamheten flyttades över till vård- och omsorgsnämnden 1/7 och resultatet som 
presenteras här är det underskott som kultur- och bildningsförvaltningen får bära. 
Underskottet beror på höga kostnader inom LSS boende och korttidsvård. Budgeten för LSS-
boende täcker inte ens en 1/4 del av ett ärende. I dagsläget är det två ärenden. Även inom 
familjehemsvården överskrids budgeten både vad gäller för kommunens egna uppdragstagare 
och för köp av placering. Budgeten för kontaktpersoner inom LSS överskrids också trots att 
alla beslut inte kunnat verkställas.

Kultur- och fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott på 230 tkr

Den ekonomiska uppföljningen visar även denna gång att kultur- och fritidsavdelningen ligger 
under riktpunkten för aktuell period. Ett överskott planeras utifrån kultur- och 
bildningsnämndens beslut att inte etablera en spontanidrottsplats samt att effektivisera 
KomTeks och Naturskolans verksamhet.

Ekonomiskt resultat
Budget Utfall 160731 Årsprognos Avvikelse

Gemensam verksamhet 20 300 11 430 18 620 1 680

Förskolan 51 376 28 873 49 976 1 400

Grundskolan 80 982 47 663 81 952 -970

Gymnasieskolan 25 814 14 106 25 414 400

Vuxenutbildning 1 168 574 1 168 0

Barn- och familjeavdelningen 5 811 8 826 8 826 -3 015

Kultur- och fritidsverksamhet 7 513 3 947 7 283 230

192964 115419 193239 -275
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1. Inledning

Grundsärkolegruppen Kajutan har under detta läsår tagit emot elever från skolår 3 t.o.m. 9. Vid läsårets 
början fanns 3 elever. En flicka i årskurs 4, en pojke i årskurs 5 samt en pojke i årskurs 8. En flicka i 
årskurs 3 började på Kajutan vid vårterminens start 2016. 
På Kajutan arbetar en specialpedagog 100 % och en resurspedagog 100 %. 

På måndagarna ligger arbetsplatsträffar (APT), pedagogiska konferenser alternativt planering av 
särskoleverksamhet. Kajutanpersonal ingår i varsitt arbetslag på skolan. Arbetslagsträffarna är förlagda 
till tisdagar.

2. Sammanfattning av läsåret 2015/2016 

Läsåret 15/16 har innehållit stort fokus på matematik och svenskainlärning både med 
gemensamma genomgångar men också med individuellt arbete utifrån egna individuella 
arbetsscheman.

 NO/SO-arbetet har genomförts i temaform.
 Kajutan har haft ett tillfälle slöjd/vecka med slöjdlärare. En elev har dessutom haft slöjd 

med en grundskoleklass. En annan elev har under halva läsåret haft slöjd med sin klass, 
då det inte fungerade så bra togs det bort under våren. 

 Kajutan har haft två tillfällen musik/vecka med musiklärare. Två av eleverna har 
dessutom haft musik med sin grundskoleklass.

 Kajutan har haft hemkunskap ett tillfälle/vecka med hemkunskapslärare.
 Kajutan har haft idrott tillsammans med en åk 4 med idrottslärare. Det är svårt att få till 

bra idrott för Kajutan, det blir för stor grupp och blir lätt för hög nivå för våra elever när 
vi är med grundskoleklassen. Det blir för liten grupp om Kajutan ska ha egen idrott.

 En elev har haft bild med sin grundskoleklass. Övriga har haft bild på Kajutan.
 Under hela läsåret har vi regelbundet gett ut en tidning, Kajutanbladet, till föräldrar. 

Man kan säga att innehållet i tidningen har varit en dokumentation av arbetet i skolan. 
Eleverna har varit väldigt stolta över sin tidning och vi har fått mycket positiv respons 
från föräldrarna. Det har blivit ett sätt för föräldrarna att följa och bli insatta i 
skolarbetet. 

 Under året har vi arbetat med två förställningar. Under hösten jobbade vi med en 
föreställning som vi kallade för ”Hit och dit” som byggde på Galenskaparna och deras 
”Macken”. Vi gjorde det till ett tema och jobbade tätt tillsammans med musik och slöjd. 
Föreställningen innehöll sång, teater och byggande av rekvisita. I slutet av höstterminen 
bjöd vi in föräldrarna till den färdiga föreställningen. Det blev succé och eleverna var 
stolta.
Under vårterminen gjorde vi ett gemensamt projekt med en grundsärskoleklass på 
Engelbrektskolans högstadium. Samarbetet hade sin grund i att vi bara har haft en 
högstadieelev under detta läsår och vi ville att han skulle få utbyte med jämnåriga. 
Vi gjorde en föreställning med inspiration från musikalen ”Mamma Mia på svenska”. 
Den innehöll fyra scener med sång och teater. En av sångerna spelades dessutom in i 
Lekebergskolans studio. Vi framförde föreställningen på stora scenen i 
Engelbrektskolan aula den 4 maj. Vi hade en stor publik som bestod av föräldrar och 
skolpersonal. Vi fick stående ovationer. Föreställningen dokumenterades med en 
filminspelning. 
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3. Förutsättningar 

2014/2015 2015/2016 2015/2016
Verksamhet (statistik 15/10) F P F P Sammantaget

Antal barn förskoleklass
Antal barn (6-12 år) inskrivna på fritidshem
Antal elever skolår 1-9 2 2 1 2 3

4. Kunskapsresultat – statistik vårterminen 2015

Betyg per ämne årskurs 8, vårterminen 2016  

Ämne A B C D E
Bild 100%
Engelska 100%
Hem och konsumentkunskap 100%
Idrott och hälsa 100%
Matematik 100%
Musik 100%
NO 100%
Slöjd 100%
SO 100%
Svenska 100%
Teknik 100%

Page 41 of 560



5

5.  Läroplansmål – Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling 
(LGR11).

”Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.” Lgr 11 sid 12

Särskolans mål

Processen

Vi har arbetat kontinuerligt med att få en sammanhållning i gruppen och en tydlig gruppkänsla. 
Vi har haft morgonsamlingar, genomgång av dagens innehåll, scheman och ramtider. Vi har 
haft gemensamma ämnesgenomgångar.

Vi har tagit upp och pratat om innebörden av HJÄRTAt och försäkrat oss om att eleverna 
förstått vad varje bokstav står för. Vi har också arbetat med skolans ordningsregler och klassens 
trivselregler för att skapa trivsel och trygghet. Under hela läsåret har vi haft täta kontakter med 
föräldrarna.

Alla barn och vuxna på vår skola följer HJÄRTA:t och ordningsreglerna. 

(HJÄRTA uttrycker skolans värdegrund, H står för hålla ihop, J för jämställdhet, Ä 
för ärlighet, R för respekt, T för trygghet och A för ansvar)

Alla elever och personal, oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck och ålder trivs, känner sig trygga och känner sig 
respekterade på skolan. Allmänna råd och kommentarer, Skolverket 2008 

Elever och personal bemöter varandra med ett språk fritt från svordomar och 
kränkande uttryck. 
Målet är uppnått när:

 Vi synar och reviderar lokala arbetsplanen, likabehandlingsplanen och 
värdegrundspolicyn och ser att de visar på barns lika värde.

 Kajutan arbetar med livskunskap på olika sätt inom ramen för våra ämnen.
 Varje elev och personal redogör för, förstår och efterlever skolans

värdegrundspolicy (HJÄRTA). 
 Vårdnadshavare får information via föräldramöten och hemskick om 

HJÄRTAt. 
 Vid tre tillfällen per termin besvarar varje elev trivsel och trygghetsenkäten att 

han/hon inte utsatts för verbala kränkningar av andra elever. 
 100 % av eleverna på utvecklingssamtal och i enkät svarar att de trivs på 

skolan. 
 100 % av eleverna på utvecklingssamtal och i enkät svarar att de är trygga på skolan
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Eleverna har i samtal med pedagog skriftligt besvarat Trivsel- och trygghetsenkäten enligt 
skolans policy. Affischen med Hjärtat finns synligt uppsatt i Kajutans lokaler. Verksamheten 
genomsyras av nolltolerans när det gäller verbala samt fysiska kränkningar. 

Resultat
Trots stora olikheter både när det gäller ålder, personligheter och utvecklingsnivå har gruppen 
fungerat bra. Eleverna accepterar varandras hinder och svårigheter. De uppvisar trygghet och 
respekt för sitt uppdrag och kan samarbeta och samtala omkring arbetsuppgifter.

Analys 
Eleverna är trygga med personal och kamrater på Kajutan. Den täta kontakten med för 
föräldrarna har haft betydelse för att skapa trygghet.
 

Bedömning 

ej godtagbar godtagbar bra                 mycket bra
_________________________________________________________________x_____

Åtgärd
Vi fortsätter med vårt målmedvetna arbete med eleverna. Vi fortsätter att använda skolans 
enkäter. 
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6.  Läroplansmål - Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Skolan ska bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 
skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under 
lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.  

Mål/Särskolans mål

Processen
Eleverna har en individuellt anpassad undervisning. Vi använder oss av läromedel som möter 
varje elevs behov för vidare utveckling och kunskapsinhämtning. Vi använder regelbundet 
digitala verktyg i vår undervisning. Elevernas kunskapsinhämtning dokumenteras och är 
underlag för IUP. Kajutan är en lugn och trygg skolmiljö där lärare tillsammans med elever 
skapar goda förutsättningar för inlärning och utveckling. Undervisningen har planerats och 
skett utifrån varje elevs nivå och förutsättningar och innehållit både praktiska och teoretiska 
moment. I de ämnen där elever ligger nära grundskolans kunskapsmål anpassas undervisningen 
så att eleverna ges möjlighet att nå grundskolans kunskapsmål. Det är viktigt att se till 
individens styrkor och att bygga vidare på dem. Självförtroende och självkänsla stärks genom 
att eleverna utmanas och samtidigt får uppleva att de lyckas. Utveckling sker också i samspel 
med andra, därför är det viktigt att stärka det goda samspelet i gruppen. Lärarna har gjort 
pedagogiska planeringar i alla ämnen och i många fall i teman som har varit 
ämnesöverskridande. Utifrån de pedagogiska planeringarna har konkreta kunskapsmål gjorts 
upp. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som har skrivits i samverkan med elev och 
vårdnadshavare. Arbetet på Kajutan är upplagd med tydlighet och struktur som skapar en god 
inlärningsmiljö och som ger arbetsro. Detta leder till ökad målfyllelse.  

Resultat
Vid utvecklingssamtal kan vi notera att eleverna når sina individuellt uppsatta mål.

Analys 
Vi möter varje elev på dess utvecklingsnivå och försöker ge dem bästa förutsättningar för att 
var och en ska utvecklas och nå kunskapsmålen.
Det är viktigt att stärka elevernas själförtroende, vi jobbar för att alla ska få lyckas.
På så sätt byggs ett gott självförtroende och en god självkänsla.

Bedömning 

ej godtagbar godtagbar bra                 mycket bra
_________________________________________________________X_____________

Varje elev uppnår de nationella målen i alla ämnen för år 6 och år 9.

Målet är uppnått när
 Alla elever i årskurs 6 och 9 nått kunskapskrav i respektive ämne .

 Kursplanemålen görs tydliga och konkretiseras för eleverna i elevens IUP
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Åtgärd
Tillsammans med eleverna och föräldrarna sätter vi upp och jobbar efter individuella mål 
utifrån grundsärskolans kunskapskrav. 
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7.  Läroplansmål – Elevernas ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 
elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 
Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 
mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 
ramen för deras inflytande över utbildningen (LGR11).
    
Mål

Processen
Pedagogen visar eleven läroplansmålen och för samtal om dem för att eleven skall förstå 
målen. Vi synliggör elevens individuella mål genom att ha dem uppsatta vid sin arbetsplats. 
Innan utvecklingssamtalet, som är en gång per termin, har pedagogen ett samtal med eleven om 
dess förmåga att delta och påverka sitt lärande. Eleverna redovisar sina arbeten för 
kajutangruppen eller för pedagog.
Avstämning sker vid utvecklingssamtalet. IUP-målen utvärderas noggrant och nya mål skrivs 
vid samtalet. Dokumentation finns samlad i elevmappen på skolan. Skriftliga omdömen skrivs 
om elevernas kunskapsinhämtning. Läsåret 2015/2016 valde en elev att ta ut sitt betyg.

Resultat
Eleverna har utvecklat sin förmåga att delta i samtal, individuellt och i grupp, och de har kunnat 
påverka sin kunskapsinhämtning och sin arbetsmiljö. Eleverna tar ansvar för sina uppgifter.  

Analys 
Eleverna är trygga med varandra. De är väl förtrogna med Kajutans arbetssätt. Målen är 
konkreta och anpassade till att eleverna ska kunna lyckas med sitt skolarbete och därmed ökar 
deras självförtroende som påverkar deras personliga utveckling.

Bedömning 

Varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.  
Varje elev utövar successivt ett större inflytande över sin utbildning.
Varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att 
arbeta i demokratiska former.

Målen är uppnådda när: 

 Varje elev har en IUP, med individuella mål som eleven arbetar efter.
 Eleverna har kännedom om och förståelse för vilka mål som skall uppnås 

och varför vi arbetar med det vi gör.
 Undervisande lärare skriver skriftliga omdömen till respektive elev.
 Utifrån kursplanemålen planerar, genomför och utvärderar lärare och elev ett 

arbete. Arbetet redovisas av eleven på utvecklingssamtalet eller i klassen
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ej godtagbar godtagbar bra                 mycket bra
________________________________________________________________X______

Åtgärd
Vi ska bli bättre på att inför ett arbetsområde prata om varför vi ska läras oss detta, vilka mål vi 
har och hur vi ska nå dem. Vi fortsätter med Kajutans IUP-arbete. 
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8.  Läroplansmål – Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa 
möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande (LGR11).

Mål
Särskolans mål

Processen
Vi har haft ett föräldramöte ht-15 då vi bland annat informerade vårdnadshavare om 
grundsärskolans kunskapsmål. Utvecklingssamtal har skett 1 ggr/termin. Då vi tillsammans 
med elev och föräldrar upprättar en IUP. När det uppstått behov har pedagogerna träffat 
föräldrarna vid ett antal övriga tillfällen. Senare på hösten ht-15 bjöds föräldrarna på en 
musikföreställning som eleverna hade repat in. Även på våren satte vi upp en föreställning som 
föräldrarna bjöds in till. I slutet av vårterminen bjöd vi in till ”öppet hus” där vi visade 
elevarbeten från året som gått. 

Vi har synliggjort elevernas kunskapsinhämtning t ex genom att en stor del av elevernas 
arbeten sammanställts i en tidning, Kajutanbladet, som vårdnadshavarna har fått ta del av en till 
två gånger per månad.

Vi har under våren startat en blogg. Där har eleverna lagt ut dagsaktuella skolarbeten och 
aktiviteter med ord, bild och film. Bloggen har endast varit tillgänglig för vårdnadshavare. 
Tanken är att vårdnadshavare ska kunna kommunicera med oss via bloggen och på så sätt få ett 
ökat engagemang i sitt barns lärande. 

Kontakt med hemmet sker kontinuerligt via veckobrev, mejl och telefon.

Resultat
Vid samtal med föräldrar uttrycker de att de är nöjda när det gäller delaktighet och inflytande i 
sitt barns skolgång.

Analys 
Vi tar vara på den respons vi får av föräldrar vid samtalen. Vi ser nyttan av att ge information 
och hålla tät kontakt.  Vi har haft en bra, frekvent och nära kontakt med föräldrarna och vi 
upplever att föräldrarna har stort förtroende för oss. 

Vårdnadshavaren ges möjlighet att vara engagerad i sitt barns skolgång samt vet om 
sin betydelse för barnets lärande.

Målet är uppnått när:
 Varje förälder är engagerad i sitt barns skolgång, och medveten om sin betydelse för 

barnets lärande och utveckling.

 Läraren har samverkat med och fortlöpande informerat vårdnadshavaren om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

 Vårdnadshavaren är delaktig i utformningen av sitt barns individuella 
utvecklingsplan(IUP)
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Bedömning 

ej godtagbar godtagbar bra                 mycket bra
___________________________________________________________________X_____

Åtgärd
Vi fortsätter på samma sätt som vi gjort eftersom det har fungerat bra. Vi vill utveckla 
”bloggandet” då det inte har varit så frekvent under de senaste månaderna. Kajutanbladet har 
fungerat som en slags dokumentation av skolarbetet. Vi har fått mycket positiv respons från 
föräldrarna. De har tyckt att det har varit roligt att få läsa om vad vi gjort i skolan. 
Kajutanbladet har också varit motivationshöjande för eleverna, de har varit stolta och glada 
över varje tidningsnummer. 
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9. Läroplansmål – Övergång och samverkan

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje 
elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 
förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska 
utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet (LGR11).

Särskolans mål

Processen
Några av eleverna har i olika omfattning haft undervisning i sin respektive grundskoleklass. 
Vi har inbjudit praktiskt estetiska lärare som undervisar våra elever till pedagogiska 
samtalsträffar. Där har vi tagit upp frågor såsom läroplansmål och bedömningar.
Vi har daglig kontakt med fritidshemmets personal.

Resultat
Eleverna har deltagit i de lektioner/aktiviteter som planerats. Deltagandet är individuellt och 
varierar i omfattning för olika elever. 

Analys 
Det är svårt att få tiden att räcka till pedagogiska samtal med grundskolans lärare om våra 
elever. 

Bedömning 

ej godtagbar godtagbar bra                 mycket bra
_________________________________________________X_______________________

Att ett väl fungerande samarbete finns mellan grundskolans och särskolans 
lärare med syfte att se till varje elevs nivå och behov när det gäller 
inkludering med grundskolans elever i olika ämnen och aktiviteter.

Särskolans personal för pedagogiska samtal kring didaktik och bedömning 
med övriga undervisande lärare.

Studievägledaren i samarbete med särskolans personal, ordnar lämplig 
praktik på en arbetsplats under högstadietiden. Studievägledare tillsammans 
med särskolans personal förmedlar en grundlig information om de olika 
programmen i gymnasiesärskolan. Eleven får också göra praktik i 
gymnasiesärskolan.

Målet är uppnått när:
 Samarbete mellan grundskolan och grundsärskolan (Kajutan) sker utifrån 

varje elevs individuella behov och i olika omfattning. 
 Kajutan och fritidshemmet har daglig kontakt.
 Övergång från Kajutan till gymnasiet sker i samarbete med studievägledare 

på Lekebergskolan och respektive tänkbara gymnasieskolor.
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Åtgärd

Vi önskar fler samtal med grundskolans lärare där vi får tillfälle att planera och utvärdera 
elevernas deltagande i grundskolan och få tillfälle att bolla upplägg för våra elevers 
undervisning.    
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10.  Läroplansmål – Skolan och omvärlden 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 
välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 
med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 
samverkan med arbetslivet och närsamhället (Lgr.11).

Särskolans mål

Särskolans mål

Processen
Kajutans elever har varit på lokal teater, Stiftelsen Sannas föreställning ”En spelman på taket”. 
Eleverna besöker regelbundet kommunens bibliotek. Eleverna har även gjort studier, 
utställningar och tidningsreportage i lokalhistoria med inriktning miljö och byggnader. Vi har 
tittat på byggnader i centrala Fjugesta och jämfört med gamla bilder hur det såg ut förr. 
Eleverna har också tittat på var järnvägen gick för 30 år sedan. 

Vår högstadieelev har inte gjort praktik på en arbetsplats detta läsår. 
Gymnasieinformation har getts av studie- och yrkesvägledare.

Vi har genomfört ett samarbetsprojekt med en grundsärskoleklass på Engelbrektskolans 
högstadium i Örebro. Projektet utmynnade i en musik och teaterföreställning. 

Resultat
Eleverna har lärt sig mer om sin hemort och dess historia. Eleverna har knutit nya kontakter i 
klassen på Engelbrektskolan.  

Analys 
Eleverna tyckte det var intressant att få se hur till exempel Lekebergskolan såg ut när den 
byggdes. Eleverna är väl förtrogna med sin hemort.   
Då vår elev i åk 8 kommer att gå i Engelbrektskolan nästa läsår har vi bedömt att det har varit 
tillräcklig för eleven att ”skolas in” där och han har därför inte gjort någon arbetsplatspraktik 
detta läsår. Samarbetsprojektet med klassen på Engelbrektskolan har inneburit att våra elever 
har fått träna på att vara i nya okända miljöer. Vi kunde se under arbetets gång att eleverna 

Att eleverna ska ha inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-, 
och kulturliv.

Under högstadietiden praktiserar eleverna på en arbetsplats.

Att elever ska få information och möjlighet att sätta sig in i 
gymnasieskolans olika program. 

Målet är uppnått när:
 Eleverna känner till något om närsamhället och dess arbets-, förenings-, 

och kulturliv. 
 Eleven har gjort praktik på en arbetsplats under högstadietiden.
 Eleven fått information och gjort praktik på gymnasiesärskolan och efter 

det gjort ett gymnasieval som eleven är nöjd med.
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växte, från att vara ganska tillknäppta vid de första tillfällena till att de kunde slappna av och 
våga samspela och umgås med eleverna i den andra klassen.

Bedömning 

ej godtagbar godtagbar bra                 mycket bra
___________________________________________________________________X_____

Åtgärd

Vi vill använda ortens utbud av kultur. Vi vill gärna göra fler samarbetsprojekt med 
Engelbrektskolan alternativt någon annan skola som har särskoleklasser. 
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11. Läroplansmål – Bedömning och betyg
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som 
finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för 
olika betygssteg (LGR11).

Särskolans mål

Processen
Kunskapsmålen för grundsärskolan har brutits ner och förtydligats för elev och vårdnadshavare.
Utvärdering av den gamla och upprättande av den nya individuella utvecklingsplanen (IUP), 
har gjorts vid utvecklingssamtalen tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Kajutanpedagogerna har bjudit in berörda lärare till pedagogiska samtal om till exempel 
bedömning och betyg.

Resultat
Vid utvecklingssamtalen har eleverna uppnått målen i sina IUP. 
Vi upplever att våra träffar med övriga berörda lärare har resulterat i att de har fått en ökad 
kunskap om grundsärskolan och dess kunskapsmål. 

Analys 
Det har varit givande med de pedagogiska samtalen som vi haft med övriga undervisande 
lärare.    

Bedömning 

ej godtagbar godtagbar bra                 mycket bra
_____________________________________________________X___________________

Åtgärd
Vi vill fortsätta att tydligt synliggöra målen för eleverna. De ska veta vad de ska lära sig och 
varför. Vill visa på deras framsteg för att höja självkänsla och självförtroende.

Att eleven utvecklar sin förmåga att bedöma sin egen kunskapsutveckling.

Att undervisande lärare har kunskap om att göra bedömningar och att sätta 
betyg utifrån grundsärskolans kunskapskrav 

Målet är uppnått när

 Eleven tillsammans med lärare bedömer arbetsresultatet med tidigare 
arbeten av samma slag. Eleven kan se och förstå att utveckling har skett. 

 Lärare utifrån kunskapsmålen i kursplanerna gör en allsidig utvärdering av 
elevens kunskapsutveckling. 
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Vi behöver ha fler samtal med övriga undervisande lärare för att diskutera bedömning och 
betyg. Vi behöver på ett djupare sätt analysera vad värdeorden i kunskapskraven står för.
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Kvalitetsredovisning 2015/2016
Lekebergsskolan 4-6  inkl 
fritidshem
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1. Inledning
Lekebergsskolan ligger i centralorten Fjugesta och är uppdelad på 
Lekebergsskiolan 4-6 samt 7-9. De praktiska estetiska lärosalarna för 
idrott, slöjd och hemkunskap samt matsalen delar vi med Lbs 7-9. 
Lokalerna för Lbs består av tre huskroppar. Det äldsta är från 1920 och de 
andra är byggda på 60 talet. Små förändringar är gjorda under årens lopp 
och lokalerna är inte optimalt anpassade för dagens pedagogik med 
flexibla grupperingar och behov av att kunna variera undervisningen.  
Under året har vi blivit involverade i tankar om ny skolbyggnad, vilket vi 
ser fram emot.

På Lekebergsskolan 4-6 har vi även kommunens grundsärskola.

 I vår skola finns även kommunens lilla undervisningsgrupp Stjärnan. 

Skolan har till detta läsår förändrats eftersom åk tre flyttats över till 
Tulpanen för att hålla ihop lärprocesser på ett mer optimalt sätt. 

2. Sammanfattning

3. Förutsättningar

2014/2015 2015/2016 2015/2016

Verksamhet (statistik 15/10) F P F P Sammantaget

Antal barn förskoleklass 0 0 0 0 0

Antal barn (6-12 år) inskrivna på fritidshem 40 35 20 26 46

Antal elever skolår 3-6 111 100 82 74 156

Personal (statistik 15/10) (Skolans egna uppgifter) 2014/2015 2015/2016

Antal anställda per verksamhetschef (totalt) 25 ?

Varav personal i F-klass, grundskola, fritidshem* skola 22, fth 3 Skola14,fr2,75

Varav personal i förskola* 0 0

* Fördela antalet anställda i dessa kolumner
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Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016

Antal lärare/100 elever (årsarbetare) ? ?

Antal pedagoger/100 elever (årsarbetare) ? ?

Kunskapsresultat- statistik vårterminen 2015 (står kvar sedan 2014/2015)

2013/2014 2014/2015

Måluppfyllelse åk 3* F P F P Sammantaget

antal elever i åk 3 30 14 28 24 52

Antal elever som nått kunskapskraven i 
matematik i åk 3 29 13 27 23 50

 Andel elever som nått kunskapskraven i 
matematik i åk 3 97 % 93 % 96%  96% 96 %

 Antal elever som nått kunskapskraven i 
svenska/SVA i åk 3 28 11 26 23 49

 Andel elever som nått kunskapskraven i 
svenska/SVA i åk 3 93 % 79 % 93 % 96 % 94,5 %

2014/2015 2015/2016

Prognos åk 4 F P F P Sammantaget

Antal elever i åk 4 24 27 51

Antal elever som beräknas nå målen i 
matematik i åk 5 22 23 45

 Andel elever som beräknas nå målen i 
matematik i åk 5 92 % 85 % 88 %

 Antal elever som beräknas nå målen i 
svenska/SVA i åk 5 23 23 46

 Andel elever som beräknas nå målen i 96 % 85 % 90 %
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svenska/SVA i åk 5

Antal elever som beräknas nå målen i 
engelska i åk 5 21 23 44

Andel elever som beräknas nå målen i 
engelska i åk 5 88 % 85 % 86 %

Uppgifterna för 2014/2015 saknas.

2014/2015 2015/2016

Prognos åk 5 F P F P Sammantaget

Antal elever i åk 5 31 31 28 13 41

Antal elever som beräknas nå målen i 
matematik i åk 6 24 21 25 8 33

 Andel elever som beräknas nå målen i 
matematik i åk 6 77 % 68 % 89 % 62 % 80 %

 Antal elever som beräknas nå målen i 
svenska/SVA i åk 6 29 22 21 7 28

 Andel elever som beräknas nå målen i 
svenska/SVA i åk 6 94 % 71 % 75 % 54 % 68 %

Antal elever som beräknas nå målen i 
engelska i åk 6 24 22 23 11 34

Andel elever som beräknas nå målen i 
engelska i åk 6 77 % 71 % 82 % 85 % 83 %
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Betyg per ämne årskurs 6, vårterminen 2016 (Andel elever i procent)

Ämne A B C D E Ej nått 
målen (F)

Bild 4 % 14 % 30 % 33 % 12 % 7 %

Engelska 20 % 22 % 16 % 11 % 24 % 7 %

Hem- och konsumentkunskap  6 % 39 % 30 % 25 % 2 %

Idrott och hälsa 2 % 18 % 36 % 32 % 11 %

Matematik 11 % 9 % 33 % 39 % 8 %

Moderna språk, elevens val - - - - - -

Moderna språk, språkval - - - - - -

Modersmål

Musik 6 % 37 % 30 % 24 % 3 %

NO - - - - - -

Biologi 9 % 33 % 33 % 19 % 5 %

Fysik 9 % 25 % 30 % 31 % 5 %

Kemi 6 % 35 % 54 % 5 %

Slöjd 2 % 12 % 30 % 35 % 14 % 2 %

SO - - - - - -

Geografi 4 % 12 % 35 % 19 % 31 %

Historia 7 % 9 % 26 % 20 % 37 %

Religion 16 % 23 % 23 % 38 %

Samhällskunskap 4 % 40 % 21 % 35 %

Svenska 16 % 23 % 23 % 30 % 7 %

Svenska som andraspråk - - - - - -

Teknik 32 % 60 % 8 %

Samhällskunskap: alla elever, 57 st.
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Idrott: streck på en elev, finns inte med här. 56 st.

Engelska: streck på två elever, 55 st.

Religion och svenska: streck på en elev, 56 st.

Historia: streck på tre elever, 54 st.        

Geografi: streck på fem elever, 52 st.

I biologi, fysik, kemi och teknik är det 3-5 elever i varje ämne som fått streck på 
grund av anpassad studiegång eller brist på närvaro.

Resultat på nationellt ämnesprov, årskurs 6, 2016
Ämne Delprov Delprovets

innehåll
Antal 
elever 
som 
gjorde 
provet av 
53 elever

A (%) B (%) C 
(%)

D 

(%)

E 

(%)

Ej nått 
målen 
(F) %

Svenska A muntligt 53 0 % 4 % 21 % 36 % 32 % 8 %

B läsa 53 25 % 19 % 19 % 25 % 9 % 4 %

C skriva 53 0 % 8 % 23 % 21 % 30 % 19 %
provbetyg 0 % 6 % 26 % 34 % 26 % 8 %

SVA*

Matematik provbetyg ABCDE 56 0 % 9 % 2 % 29 % 43 % 18 %

Engelska A Muntligt 52 13 % 12 % 21 % 23 % 29 % 2 %

B1 Läs –och 
hörförståelse

51 24 % 22 % 20 % 2 % 29 % 4 %

B2

C Skriva 51 25 % 20 % 20 % 16 % 18 % 2 %
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5. Läroplansmål – Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt sam-
hälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig 
handling (LGR11).

”Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och 
kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.” Lgr 11 sid 12

Skolans mål

Alla barn på vår skola följer HJÄRTA:t och ordningsreglerna. 

( HJÄRTA uttrycker skolans värdegrund, H står för hålla ihop, J för jämställdhet, Ä för ärlighet, R för respekt, 
T för trygghet och A för ansvar )

Alla elever oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder trivs, 
känner sig trygga och känner sig respekterade på skolan. Allmänna råd och kommentarer, 
Skolverket 2008 

Elever och personal bemöter varandra med ett språk fritt från svordomar och kränkande 
uttryck. 

Målet är uppnått när:

 Vi synar och reviderar lokala arbetsplanen, likabehandlingsplanen och 
värdegrundspolicyn och ser att de visar på barns lika värde.

 Vårdnadshavare får information via föräldramöten och hemskick om HJÄRTA:t samt 
likabehandlingsplanen varje år samt för underskrift av målsman i åk 4 och för 
nyinflyttade vårdnadshavare.

  Varje klass arbetar med likabehandlingsplanen och skolans värdegrund på olika sätt 
inom ramen för våra ämnen i aktuella situationer.

 Varje elev redogör för, förstår och efterlever skolans
värdegrundspolicy (HJÄRTA). 

 Vi använder åtgärdstrappan för elever som tydligt inte följer skolans värdegrundspolicy.
 Varje elev, vid tre tillfällen per termin, besvarar trivsel och trygghetsenkäten att hen inte 

utsatts för kränkningar av andra elever under de senaste veckorna.
 100 % av eleverna på utvecklingssamtal och i enkät svarar att de trivs och känner sig 

trygga på skolan. 
 Trygghetsteamet har gemensam schemalagd tid för sitt arbete.
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Processen 

 Likabehandlingsplanen med skolans värdegrund är synad och reviderad.
 Eleverna har praktiskt arbetat med HJÄRTA:t genom att gestalta, rita och 

skriva om de olika värdeorden i HJÄRTAT. Elever har inte redogjort enskilt 
utan i grupp.

 Trygghetsteamet har presenterats under höstterminen.
 Inom de olika ämnena arbetar varje klass med skolans värdegrund, ofta i 

samband med aktuella situationer. Även frågan om sociala mediers påverkan 
har tagits upp.

 Åtgärdstrappan används olika och är problematisk att använda.
 Trivsel och trygghetsenkäterna är genomförda 3 ggr per termin. Resultatet av 

varje trivsel och trygghetsenkät har inte hunnit redovisats så som det var 
tänkt på arbetslag och för rektor.

 En sammanställning av ärenden till Trygghetsteamet görs vid läsårets slut.
 Några pedagoger i Trygghetsteamet har gemensam schemalagd tid.
 Eleverna samarbetar över klassgränserna vid olika tillfällen, till exempel på 

Elevens val, friluftsdagar och idrottslektioner.
 Rektor har inte fått ärenderapport från Trygghetsteamet månadsvis. 
 Skolans kamratstödjare som vi kallar Kryckor har haft ett antal träffar med 

trygghetsteamet.

Resultat

 Arbetet med Likabehandlingsplanen fungerar bra och alla elever är medvetna 
om HJÄRTA:ts innebörd. Det finns dock några elever i varje årskurs som inte 
klarar att leva upp till intentionerna.

 Det klassöverskridande arbetet i olika ämnen främjar trivsel och trygghet på 
skolan.

 Enkäten som genomförs 3 gånger per termin visar ungefär samma resultat 
som tidigare år; de flesta elever trivs och känner sig trygga. Det är dock en 
liten andel elever som uppger att de inte trivs så bra och ibland är rädda för 
några på skolan. Trivsel och trygghet ökar under våren enligt 
sammanställningen från enkäter och utvecklingssamtalen vilket skulle 
kunna bero på till exempel de gemensamma aktiviteter och blandade 
undervisningsgrupper vi har.

Analys 

HJÄRTAT, symbolen för värdegrunden, utgör en lättillgänglig och lättförståelig 
utgångspunkt för värdegrundsdiskussioner, både i uppbyggande syfte och i vardagen 
vid händelser. Varje elev kan inte följa skolans värdegrund i varje stund. Dessa elever 
behöver stöd i detta arbete av både klasslärare och övriga pedagoger på skolan.

Vi är inte konsekventa när det gäller användandet av åtgärdstrappan. Den är ett 
trubbigt verktyg som är svårt att använda exakt lika för samtliga elever. Kommande 
år bör vi diskutera hur den ska och bör användas.

Enkäter hjälper oss att se vad som händer. Det är bra för eleverna att få möjlighet att 
skriva om något som hänt och hur de trivs. Viktigt är att fortsätta påpeka att frågorna 

Page 65 of 560



2016-06-14 11 (26)

gäller allvarliga händelser. En stående punkt på arbetslaget behövs efter varje 
enkätundersökning för uppföljning och diskussion vilket inte fungerat så bra i år. 
Resultaten har till viss del redovisats på APT men arbetslaget är ett bättre forum. 
Frågan om kompisbänken bör göras om så att det står; Ser du någon som verkar 
ensam på rasterna? Likaså bör en punkt finnas där eleverna kan skriva fritt om det är 
något de vill ta upp.

Elever som uppger att de inte trivs eller inte känner sig trygga har vid ett fåtal 
tillfällen fått stöd från kurator, ”egen stund” med läraren eller via elevhälsoteamet. 
Det nya Elevhälsoteamet har börjat fungera allt bättre under andra halvan av läsåret 
och vi ser att det kommer att bli än bättre framöver.

Det har ibland gått åt mycket tid för vissa klasslärare att ha samtal med de elever 
som på enkäten fyller i att de inte känner sig trygga eller att de inte trivs på skolan, 
men så kanske det måste vara. Vissa frågor, som inte är av känslig natur, går att ta 
upp i klassen och diskutera med alla för att förbättra situationer.

I vår ämneslärarorganisation är vi flera vuxna som möter samma elevgrupp. Det 
bidrar till att barnen känner sig tryggare och vi vuxna kan också hjälpas åt med att 
utveckla eleverna.

Skolans styrka ligger i att personalen är snabb att ta tag i händelser som inte är i linje 
med likabehandlingsplanen och skolans värdegrund. Att prata med eleverna så snart 
det är möjligt, att höra av sig till och samarbeta med föräldrar, att lämna vidare till 
trygghetsteamet, att följa upp förbättringar eller ta tag i saken igen. Detta är vi 
fortfarande bra på även om redovisningar m.m. inte fungerat optimalt under året.

Elevernas användande av sociala medier kan ibland påverka elevernas skolsituation. 
Lärare på skolan har arbetat med dessa frågor i olika utsträckning och en gemensam 
satsning vore önskvärd.

Kryckorna på skolan ska fungera som förebilder för övriga elever och också vara extra 
ögon på raster och i andra situationer där eleverna kan vara ensamma stundtals. 
Deras uppgift är inte att ingripa utan att berätta för en vuxen. Vi är eniga om att 
nästa läsår använda ordet ”Kamratstödjare” istället och att förbättra arbetet med 
dem för att få ett tätare och mer kontinuerligt arbete med dem.

Trygghetsteamet håller på att se över sitt arbetssätt inför kommande läsår men det 
är ännu inte helt klart. 

Bedömning 

ej godtagbar        godtagbar bra               mycket bra

 ___________________________________________________X_______________
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Åtgärder

 Få igång ett välfungerande arbete runt Elevhälsoteamet.

 Lägga in enkäten som en stående punkt på arbetslaget. 

 Arbetslagstiden måste prioriteras och återigen bli 90 minuter lång.

 Informera om nätmobbning och hur sociala medier kan påverka.

 Samarbeta med högstadiet för att öka tryggheten.

 Diskutera åtgärdstrappan och besluta hur den ska användas.
 Slutföra Trygghetsteamets översyn.
 Fastställa hur de ska arbeta samt hur kamratstödjarna ska fungera.
 Ha goda rutiner för introducering av nyanställd personal när det gäller 

värdegrundsarbetet och likabehandlingsplanen.
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5. Läroplansmål – Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fort-
satt utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 
lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 
strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna 
ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 
former (LGR11).

Skolans mål

Lekebergs kommuns MER-plan:

Kommunfullmäktiges mål:

 Varje elev ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar
 Erbjuda särskilt stöd utifrån varje barns behov

Nämndmål:

 Måluppfyllelsen inom skolan har ökat

Indikatorer (mätning): 
Resultat på nationella prov årskurs 3,6, och 9 
Meritvärde på betyg årskurs 9
Andel behöriga till nationellt program

Alla elever på skolan har nått minst den lägsta kravnivån i alla ämnen.

Hälften av alla elever i årskurs 6 har nått betyget C-A.

Operativa mål från SKL:s matematiksatsning (kommungemensamt):

 Andelen elever som inte undervisas av ämnesbehöriga lärare i åk 1-9 ska årligen 
halveras. 

 Andelen elever som i åk 6 och 9 uppnår betyget C-A ska årligen öka.

 Andelen elever som har tilltro till sin egen förmåga att lösa matematiska problem ska 
öka med 10 procentenheter årligen.

 Skillnaden i resultat mellan nationellt ämnesprov i matematik och slutbetyg ska minska 
över tid.
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Möjligheten att nå målet är större när: 

 Kursplanemålen görs tydliga och synliggörs för eleverna.
 Formativ bedömning används i undervisningen.
 Pedagogiska planeringarna är ett stöd i undervisning och bedömning. 
 Diagnoser i svenska, matematik och engelska används för att följa upp 

undervisningen och därigenom kunna sätta in rätt stöd i ett tidigt skede.
 95 % av eleverna når LUS- nivå 17 i åk 4 och alla elever i årskursen läser som 

lägst på LUS nivå 14. 
 Samtliga lärare i svenska använder läromedlet Språkbiten i svenska i sin 

undervisning för elevernas läs och skrivutveckling. 
 Digitala hjälpmedel och läromedel används. 
 Alla lärare använder skolverkets nya rutiner i arbetet för extra anpassningar 

och åtgärdsprogram.

Processen

 Det är en mycket lång lista på processen under kunskaper och eftersom vi 
skriver KR på ett enklare sätt i år väljer vi att hänvisa till VPL. De flesta 
delarna under processen är sådant vi gör och vi koncentrerar oss i stället på 
analys av resultaten som redovisas nedan.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

Genomförande av läs- och skrivplanen.

Genomförande av matematikplanen.

Genomförande av nationella prov årskurs 6.

SKL:s enkät om Elevers trivsel och tilltro till lärandet.

Andelen elever som undervisas av ämnesbehöriga lärare skall öka.
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Resultat

Andel betyg C-A i 
Bild 48 %
Engelska 58 %
Hem- och konsumentkunskap 45  %
Idrott och hälsa 56 %
Matematik 20 %
Musik 43 %
Biologi 42 %
Fysik 34 %
Kemi 6 %
Slöjd 44 %
Geografi 51 %
Historia 42 %
Religion 39 %
Samhällskunskap 44 %
Svenska 39 %
Teknik   0 %

Analys

Årskurs 4
Resultatet visar lite låga siffror på grund av våra tre nyanlända elever eftersom man 
måste titta på samtliga kunskapskrav. För övrigt följer siffrorna resultatet från NP i 
årskurs 3. Det finns ett flertal duktiga elever i årskursen som kommer ett kunna nå de 
högre betygen i årskurs 6. 

Det som oroar är att resurser försvunnit under läsåret och detta dessutom i samband 
med att tre nyanlända elever börjat i klasserna. Det har gjort att övriga elever som 
behöver stöd inte fått det i tillräcklig utsträckning. 

Vid diagnoser för att följa upp undervisningen såsom DLS och Diamant så har de 
nyanlända barnen helt eller delvis undantagits under vårterminen. 

Årskurs 5

I matematik är prognosen för årskurs 5 89 % för flickor och 62 % för pojkar.  I den ena 
klassen har vi kunnat ha smågrupper tack vare lärare 2-systemet två av tre lektioner 
per vecka. Det har varit gynnsamt för de eleverna, men det är trots detta många 
elever som riskerar att inte nå målen. Den andra klassen har haft två lärare någon 
enstaka gång under året. Tre elever har haft specialundervisning av mattelärare en 
gång per vecka, men har ändå inte uppnått kunskapskraven. Båda grupperna har 
stora behov av stödinsatser.

I engelska är prognosen för årskurs 5 82 % för flickor och 85 % för pojkar. 

I den ena gruppen har det varit två lärare under alla lektioner under året. Det har 
medfört att vi har kunnat ha undervisning i liten grupp för de elever som har stort 
behov av stöd, vilket har lett till att dessa elever har kunnat befästa och bearbeta 
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grunderna i språket. Trots insatserna kvarstår behovet av stöd för att fler elever ska 
uppnå kunskapskraven i år 6.

I den andra gruppen har det varit två lärare mer sporadiskt. Konsekvensen av det är 
att flera elever med stora behov inte har fått samma möjlighet att utvecklas.

Båda grupperna har stora behov av stödinsatser.

I svenska är prognosen 75 % för flickor och 54 % för pojkar. Det är oroväckande låga 
siffror!

I båda grupperna har det endast varit två lärare under en lektion per vecka och klass, 
vilket har medfört att det har varit mycket svårt att möta elevernas behov. I år 5 är 
det 3 elever med diagnosticerad dyslexi och ytterligare minst tre med uttalade läs- 
och skrivsvårigheter som kommer att utredas. I klasserna finns även en stor grupp 
elever som inte klarar att ta till sig muntliga eller skriftliga instruktioner eller tillägna 
sig en text på egen hand. 

Många av eleverna har extra anpassningar som exempelvis ”enskilda instruktioner”, 
vilket inte är praktiskt genomförbart som ensam pedagog i klassrummet. Detta ser vi 
som en av anledningarna till det låga resultatet.

Årskurs 6, svenska

Resultatet på Nationella prov (NP) och betyg (från ht-15) stämmer väl överens.  
Prognosen att klara godkänt i svenska från åk 5 låg på 83 %. Under åk 6 har siffran 
höjts till 89 %. Under mellanstadietiden har klasserna haft täta lärarbyten under fyran 
och femman. Skolan har inte haft någon specialpedagog vilket tillsammans med 
andra omständigheter troligen har haft betydelse för deras kunskapsutveckling i 
svenska. Fokus har legat på att få stadga och arbetsro i grupperna samt att satsa på 
läsförståelse och att skriva, viket gett positivt resultat. Det har också lagts ner stort 
arbete på att få elever att läsa/prata i klassrummet och att infinna sig på lektioner. I 
årskurs 6 finns tre elever som går på Stjärnan. I övrigt i klasserna finns en elev med 
svår språkstörning och dyslexi och en elev med dyslexi. I klasserna finns också ett 
antal elever med olika psykosociala behov. 

Eleverna i årskurs 6 har också erbjudits rekommendationer på elevens valtimmar där 
man har fått träna läsförståelse på olika sätt.

När det gäller den muntliga delen av NP som för första gången genomfördes redan i 
slutet av höstterminen, är resultaten något sämre än tidigare år. En anledning till det 
kan vara att proven genomfördes tidigare under läsåret. Det kan också bero på att 
elever inte kände sig riktigt trygga med bedömande pedagog och därför hamnade 
resultaten på en lägre nivå. Av de elever som haft sin undervisning på Stjärnan har 
två inte genomfört proven (p.g.a. sjukdom och dyslexi).
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Årskurs 6, matematik

En del av eleverna har ett högre betyg än NP. Att de låg nära gränsen för högre betyg 
på provet samt övrigt arbete under våren ligger till grund för detta. Några elever har 
höjt betyget sedan hösten och någon enstaka har sänkt betyget. Av de elever som 
inte klarade E på NP är det 4 stycken som får E i betyg grundat på att de visat 
grundläggande kunskaper under våren. En elev har inte gjort NP och två elever har 
inte gjort alla delprov. Under året har vi haft mycket extra resurs av både behöriga 
lärare och fritidspedagoger på matematiken för att öka möjligheten till ett E för alla 
elever. Mycket tid under året har ägnats åt att repetera och träna grundläggande 
matematik eftersom en stor del av eleverna var mycket osäkra på t.ex. räknesätt och 
positionssystem . Med stabilitet och god undervisning de kommande åren kan man 
förvänta att fler elever når de högre betygen i slutbetyget.

Årskurs 6, engelska

Resultaten på nationella proven och betygen stämmer väl överens.  En elev har visar 
på icke godkänt i NP, och har därmed fått icke godkänt jämfört med höstterminens E. 
De flesta elever har höjt sitt betyg under våren utifrån resultat på NP och den 
samlade kunskapsbilden i den ordinarie undervisningen. Skrivdelen på NP har ett 
högre resultat än förra året. En anledning till det kan vara att eleverna under 
vårterminen hade mycket skrivning i undervisningen. Utöver det erbjöds eleverna att 
träna skrivning under minst en elevens valperiod. Där behoven var stora skickades 
rekommendationer hem, diagnoser i undervisningen låg till grund för dessa. Under 
årskurs 4-6 har ämnet engelska funnits som ett alternativ under Elevens valtid. 
Arbetet har inriktats på läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion.  När det 
gäller den muntliga delen av NP som genomfördes i slutet av höstterminen, för första 
gången, är resultaten något sämre än tidigare år. En anledning till det kan vara att 
proven genomfördes tidigare under läsåret. Det kan också bero på att bedömande 
pedagog genomförde dessa prov för första gången och var osäker och därför 
bedömde på en lägre nivå. De elever som haft sin undervisning på Stjärnan har ej 
genomfört proven, två har haft anpassad studiegång och därför inte undervisats i 
engelska. En elev har läst engelska men ej genomfört proven. Två elever i klasserna 
haft anpassat material och därför inte genomfört nationella proven. De når ännu inte 
kunskapskraven och kommer att arbeta vidare, utifrån dyslexidiagnoser, för att 
uppnå kunskapskraven för årskurs 9.

Åtgärder 

Fortsatt fokus på begrepp inom so/no.

Mer träning på hur man gör underbyggda resonemang i sv/so/no/ma.

Rikta resurser mot behoven i varje årskurs.
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7. Läroplansmål – Elevernas ansvar och inflytande
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas 
inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha 
möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 
inflytande över utbildningen (LGR11).

Skolans mål

Varje elev är medveten om vilka mål som är aktuella i deras vardagliga 
arbete.
Varje elev utövar successivt ett större inflytande över sin utbildning.

Varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former.

Målen är uppnådda när: 

 Läraren gör målen tydliga för eleverna i varje ämne som de får undervisning i.

 Eleverna har kännedom om och förståelse för vilka mål som skall uppnås och varför vi 
arbetar med det vi gör.

 Undervisande lärare skriver skriftliga omdömen till varje elev.

 Varje elev har tillsammans med läraren och vårdnadshavaren formulerat en IUP, med 
individuella mål som eleven arbetar efter.

 Eleven deltar aktivt i utvecklingssamtalet t.ex. genom att berätta om något som han/hon 
känner sig nöjd med.

 Varje elev får vara med att planera, genomföra och utvärdera delar av sin undervisning.

 Alla klasser har klassråd veckan innan elevrådet. Varje elev har provat att vara ordförande 
och/eller sekreterare några gånger under 4-6. Varje elev tränar på att vara aktiv under 
klassrådet.

 Elever är representanter i skolans elevråd och bokråd.
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Processen

 Lärarna har klargjort utbildningens mål, innehåll och arbetsformer.
 Lärarna har sett till att eleverna förstår syftet med aktiviteter och 

undervisningen så att eleverna kunnat utöva inflytande och ta ansvar för sina 
studieresultat.

 Eleverna har fått skriftliga omdömen till ett av årets utvecklingssamtal.
 Numera är de individuella målen inbakade i undervisningen. Eleverna har 

inte haft särskilda IUP- lektioner under året.
 I år har vi inte samlats tillsammans med praktisk- estetiska ämnena för att 

samtala kring eleverna. Kontakter har tagits runt särskilda frågor.
 Varje elev har deltagit aktivt efter sin förmåga under sitt utvecklingssamtal.
 Eleverna har medverkat i planering och utvärdering av undervisningen till viss 

del. 
 Eleverna har fått prova olika arbetssätt.
 Varje elev har varit med och utformat och följt upp sina egna mål under 

läsåret.
 Eleverna har fått möjlighet till samtal där de fått ge uttryck för sina 

uppfattningar och att lyssna på och respektera varandras åsikter.
 Rektor och lärare har sett till att klassråd och elevråd organiserats och 

genomförts. Klassråd har inte alltid skett innan elevråd. Elevråd har skett var 
fjärde vecka. Ibland har elever turats om att gå på elevråd. Protokoll som 
följs upp förs från elevrådet.

 Bokrådet har genomfört novelltävlingen och omröstningen till bokjuryn.

Resultat

De flesta elever är medvetna om vilka mål som är aktuella i deras vardagliga 
arbete.
De flesta elever kan ta ansvar för att ha inflytande över sin utbildning.

De flesta har kunskap om demokratins principer och har utvecklat sin förmåga att 
arbeta i demokratiska former.

Bedömning 

ej godtagbar  godtagbar bra mycket bra
                                              X

Analys

Det är alltid både praktiskt och enkelt att utgå från de mål i kursplanerna man 
arbetar med specifikt. Planeringen av under visningen startar alltid i Lgr 11 och 
eleverna får del av detta i början och allt eftersom man arbetar med ett område. Vi 
lärare hänvisat ofta till kursplanen i vardagen. Att vi visar att kursplanen är viktig, ger 
också tyngd åt det arbete vi låter eleverna genomföra. Eleverna kan och vet om vilka 
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mål de arbetar mot. När vi diskuterar hur vi framställer och hänvisar till målen, 
märker vi att vi gör lite olika. Det är ingen nackdel, variation är bra.

Omdömen som publiceras till elever och vårdnadshavare skrivs på en tregradig skala. 
I ämnet markeras om eleven har godtagbara kunskaper, mer än godtagbara 
kunskaper eller om eleven riskerar att inte uppfylla kunskapskraven. Det har fungerat 
bra att utgå från dessa omdömen på utvecklingssamtalen. De är enkla för 
vårdnadshavare att förstå.

Under året har vi använt elevens val till att bredda och utveckla elevernas kunskaper 
inom olika ämnen. 

Idrotten arbetar med att eleverna får planera och genomföra lektioner. I övrig 
undervisning får eleverna ett sådant inflytande på lite olika vis utifrån ålder och 
ämnen. Vi tror vi ligger på en lagom nivå för vad som hinns med och för vad som är 
lagom för eleverna.

Elevrådet har haft möten en gång per månad och det har varit bra. Vi har ibland inte 
hunnit ha klassråd innan men i de flesta fall har det fungerat. Ett elevråd per termin 
har fungerat som matråd. Tanken vi hade i fjol att vi skulle starta ett mat- och 
miljöråd har inte hunnits med.

Bokrådets novelltävling tycker vi är en bra sak att fortsätta med i nuvarande form. 
Det ger en mottagare till elevernas novellskrivande under höstterminen. Endast 
årskurs 6 vinnande novell lästes upp på julavslutningen och det var bra.

Över lag tycker vi att det som är viktigt inom området elevernas ansvar och 
inflytande är just elevernas ansvar. När elever tar ansvar för sitt arbete och för 
skolan, få vi goda resultat och ett gott klimat. Elevernas inflytande är viktigt, 
eftersom känslan av att påverka sin situation är så viktig för varje mänsklig individ. 
Att känna att man har inflytande ger ny kraft att nå nästa nivå. Det är viktigt att detta 
är formulerat på ett klokt vis i kommande VPL.

Åtgärder för utveckling

 Vara noga med formuleringar i den nya VPL som handlar om elevernas 
planering, genomförande och utvärdering.
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8. Läroplansmål – Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska 
skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 
lärande (LGR11).

Skolans mål

Processen

 Varje vårdnadshavare har bjudits in till sitt barns utvecklingssamtal och minst 
ett föräldramöte, eller liknande aktivitet, per termin. Inbjudan till 
föräldramöte, med svarstalong, har skickats hem i god tid. 

 Vårdnadshavare har haft möjlighet att vara delaktiga i att formulera delar av 
elevens IUP. 

 All information från skolan till vårdnadshavare finns på Infomentors 
familjewebb, både under nyheter och i veckoplanen. Lärare mailar hem 
samma information. 

 Personliga kontakter med elevernas hem tas vid behov av klasslärare eller 
undervisande lärare.

 Vårdnadshavare har fått inloggningsuppgifter till familjewebben, där man 
kan se och anmäla frånvaro och ta del av IUP. Vårdnadshavarna har erbjudits 
inloggning via smartphone.

 Vårdnadshavare har bjudits in till att besöka skolan. 
 Årskurs fyra har deltagit i Vikingamarknaden på Högan. 
 Föräldraforum (rådgivande föräldragrupp) har träffats vid endast ett tillfälle 

under läsåret. Protokoll fördes och delgavs digitalt till alla föräldrar. 
 Under vårterminen har årskurs sex bjudit in alla vårdnadshavare för att ta del 

av sitt barns resultat av de nationella proven i matematik, engelska och 
svenska. 

 Skolans idrottslärare har skapat en blogg där vårdnadshavare kan följa 
innehållet i idrottslektionerna. 

Vårdnadshavaren (vh) ges möjlighet att vara engagerad i sitt barns skolgång samt får 
information om sin betydelse för barnets lärande och utveckling.

Målet är uppnått när: 

 Läraren har samverkat med och fortlöpande informerat vårdnadshavaren om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

 Vårdnadshavaren är informerad om sin betydelse för sitt barns skolgång.

 Vårdnadshavaren är delaktig i utformningen av sitt barns individuella mål.                                               

 Vårdnadshavaren använder sig av familjewebben och hemsidan
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Resultat

Föräldrar har getts möjlighet att visa engagemang vid olika tillfällen och på olika sätt 
vilket beskrivs i processen ovan. Lärarna har informerat om och visat att föräldrar har 
betydelse för sitt barns skolgång bl.a. genom att vårdnadshavare har möjlighet att 
delta i att formulera barnets IUP samt genom en tät kommunikation.

Andel barn som varit representerade på föräldramöte under hösten var mycket god. 

Analys 

Infomentor är ett bra redskap då det fungerar. Förra årets informationskväll gav 
positiv effekt, fler använde infomentor och såg fördelarna med att all information 
finns samlad på ett ställe. I år har det uppdaterats och flera vårdnadshavare har haft 
problem att komma in i systemet. Ytterligare en förändring är på gång och det är 
viktigt att vi har en ny informationskväll så att det kan fungera optimalt.

Det är oklart för vårdnadshavare och till viss del även för pedagoger vem de ska tala 
med om problem uppstår. Det måste klargöras.

Vi måste fortsätta att informera om vikten av att läsa elevernas skriftliga omdömen 
inför utvecklingssamtal. Några kommer oförberedda. 

Sjukanmälan sker via telefonsvarare, e-post, pedagogers privata mobiltelefoner och 
infomentor. Fler och fler använder Infomentor. Den telefon vi haft för sjukanmälan 
har krånglat, bytts ut och är fortfarande svår att få att fungera optimalt.

Endast ett föräldraforum har hållits under året på grund av hög arbetsbelastning för 
rektor. Få vårdnadshavare kommer på föräldraforum. Vi vill uppmana fler att delta.

Bedömning 

Informationen från skolan till hemmet är mycket bra. Däremot kan arbetet med 
föräldraforum förbättras. Arbetet med Infomentor kan också förbättras men 
eftersom vi alltid kompletterar med information via e-post så anser vi att vi uppnår 
en mycket god kontakt med hemmen.

ej godtagbar               godtagbar       bra                 mycket bra

_______________________________________________________X___________

Åtgärder       

 Att kommunens ansvariga för Infomentor återupptar arbetet med 
informationskvällar så att alla vårdnadshavare känner sig trygga och bekväma 
med Infomentor, samarbete med Tulpanen vore önskvärt.

 Under läsårets första två månader kontrollera vilka föräldrar som har 
problem att komma in på Infomentor.

 Vi behöver få fler vårdnadshavare att komma på föräldraforum.
 All information ska publiceras på Infomentor även om vi ytterligare en tid 

kompletterar med e-post.
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9. Läroplansmål – Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskaps-
krav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns 
ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg (LGR11).

Skolan mål

Processen
 Eleverna har gett varandra respons och värderat sig själva i olika ämnen.
 Lärarna har bedömt formativt i det dagliga arbetet.
 Cirkeln med förmågorna har använts sporadiskt. Infomentors struktur för 

kunskapsnivåerna används i den egna bedömningen.
 Lärarna använder skolverkets nya blankett för skriftliga omdömen fram till 

dess att betyg sätts.
 Infomentors bedömningsverktyg har använts i mycket liten utsträckning.
 Arbetslag, ämnesträffar och elevhälsa har hållits men inte fungerat optimalt.
 All personal har arbetat till 16.30 på måndagar men det har inte utnyttjats 

optimalt. APT har legat på kvällen vilket inte varit planerat från början. 
 Ingen fortbildning har skett i betyg och bedömning under året.
 Lärare har tagit del av skolverkets bedömarstöd för nationella prov. Lärare i 

årskurs 6 har även sambedömt inför betygssättning.
 Lärare som undervisar i ämnet på skolan har rättat och bedömt sexornas 

nationella prov. 

Varje elev tränar sig i självbedömning och kamratrespons.

Varje lärare kan bedöma enligt kunskapskraven A, C och E ur Lgr11. 

Lärare kan utifrån en allsidig bedömning sätta betyg i årskurs 6.

Målet är uppnått när

 Eleven har tränat sig på att reflektera över sin egen arbetsinsats samt gett 
respons till några kamrater.

 Diskussion och en fortsatt strukturering om vilket innehåll och vilka krav som 
ställs i respektive årskurs genomförs.

 Lärare fortbildas i bedömning och i att sätta betyg.

 Nationella proven genomförs på ett rättssäkert sätt.
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 Matematiken har delvis samrättats kommungemensamt.
 Resurser har använts till NP i årskurs 6 men övriga elever på skolan har blivit 

utan resurs provdagarna.
 Tvålärarsystemet var en god tanke men har inte helt fungerat som det var 

tänkt.

Resultat

Eleverna har tränat på att bedöma sitt eget och sina kamraters arbete.

Varje lärare kan bedöma enligt kunskapskraven A, C och E ur Lgr11. 

Lärare kan utifrån en allsidig bedömning sätta betyg i årskurs 6.

Nationella proven utförs på ett rättssäkert sätt.

Analys

Eleverna tränar sig på självbedömning och kamratrespons, framför allt muntligt men 
även skriftligt vid några tillfällen. I år har endast någon lärare använt matriser, det 
kan vi sprida till flera. Lärarna bedömer formativt regelbundet och för anteckningar 
detta kan vara svårt att hinna med i den utsträckning lärare önskar. 

Cirkeln med förmågorna har gradvis ersatts av samtal kring vilka mål som knyter an 
direkt till de långsiktiga målen och kunskapskraven i Lgr 11 i varje ämne. 

Samtliga lärare har övergått till att använda skolverkets blankett för skriftliga 
omdömen, den upplevs som enklare för både lärare och vårdnadshavare. Betygen 
utkristalliserar sig genom kontinuerlig dokumentation sammanvägt med resultaten 
på de nationella proven. Bedömningsverktyg för lärares egen dokumentation finns på 
Infomentor men har varit svårt att komma åt så alla har inte kunnat använda det. 

Vid schemaläggning gavs utrymme för träffar med arbetslag och ämneslärare samt 
elevhälsa. Lärarna i varje årskurs skulle själva ansvara för att om möjligt avsätta tid 
för årskursträffar.

Ämnesträffar har dessvärre krockat med andra möten och prioriterats bort. 

Måndagar har all personal på skolorna arbetat till 16.30 för gemensamma träffar. 
Några ämnesträffar över skolorna har inte hållits. Ett antal pedagoger har gått en 
kurs i ICDP på måndagar. Nya språket lyfter som skulle implementeras via 
försteläraren har fungerat mindre bra eftersom flera träffar utgått. En förutsättning 
för att kunna träffas inom ämnet är att inte årskurserna har separata möten vilket 
skett vid några tillfällen detta läsår. 

APT flyttades till kvällstid för att alla ska kunna vara med och det har varit bra. Det 
har genererat kompledighet kommande arbetslagstid. Vid ett flertal måndagar har 
flera pedagoger inte varit uppbokade på något medan andra varit det ofta. Vi anser 
inte att måndagarna utnyttjats optimalt. Rektor har haft tid förlagd på Tulpanen 
vilket minskat möjligheter till träffar med årskurser, föräldrar och elevhälsa den 
tiden. 

Arbetslagen har varit två till antalet och blandade med pedagoger från olika årskurser 
och verksamheter (fritids och särskolan) vilket vi upplevt som bra. Det negativa har 
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varit att årskursträffar ibland tvingats läggas på arbetslagstid Det hade fungerat om 
det skett vid enstaka tillfällen men en årskurs uteblev vid ett flertal arbetslag. Ett 
annat bekymmer är att fritidspersonalen inte kunnat medverka som det var tänkt. I 
slutet av läsåret infördes ett rullande schema där lärare löste av på fritids. Det är 
mycket viktigt att fritidspersonal kan medverka, både för att känna sig delaktiga och 
för att de har mycket att tillföra verksamheten. Vi tycker att det är en styrka med 
blandade arbetslag och att vi på det viset motverkar små grupperingar inom skolan. 
Vid behov eller då vi varit få har vi slagit ihop arbetslagen. Arbetslagstiden 
förkortades från 90 minuter till 60 vilket gjort att vi haft mycket svårt att hinna med 
mer än de mest nödvändiga frågorna. Den pedagogiska diskussionen som har stor 
betydelse för bedömningsarbetet uteblev även detta år på grund av det. 

Personalgruppen saknar fortfarande pedagogiska resonemang tillsammans med hela 
skolan. När en skola saknar det pedagogiska resonemanget finns det risk att man 
grupperar sig och drar åt olika håll och skapar olika kulturer inom skolan. Inför 
nästkommande läsår måste vi alla värna om tid för arbetslag varje vecka och här är 
det viktigt att planera in att en del av arbetslaget ägnas åt pedagogisk diskussion och 
att tiden åter förlängs till 90 minuter. Med jämna mellanrum är det önskvärt att den 
pedagogiska diskussionen leds av rektor där syftet är att utveckla skolan tillsammans. 
Kanske att vissa måndagar kan vikas för detta?

Elevhälsan har legat på torsdagar och det har fungerat så att elevhälsans personal har 
träffat personalen klass/årskursvis vilket varit bra. När samtliga klasser hade 
diskuterats i elevhälsan är vår upplevelse att tiden mest använts till en årskurs. Det 
fanns ett stort behov av det men årskurs 6 känner att de hade behövt mer tid för sina 
elever på grund av betygssättning.

Ingen fortbildning i betyg och bedömning har skett under detta läsår eftersom annat 
prioriterats och tid har saknats. Sexans lärare har sambedömt och samtalat om 
utvecklingsmöjligheter för varje elev inför höstens utvecklingssamtal. Sambedömning 
har skett efter att läraren själv gjort sin egen bedömning och sett över hur betyget 
underbyggts. Att samtala om sin bedömning innebär dels att man får bedömningen 
mer transparent, dels att man i själva formulerandet gör sitt eget resonemang mer 
synligt för sig själv. Ibland har vi ändrat bedömningen i resonemanget, men oftast blir 
man bara mer säker. Situationen för sexans lärare var lite speciell detta år eftersom 
två av lärarna var helt nya för eleverna. Femmans lärare har sambedömt inför 
utvecklingssamtal och även i detta fall har två lärare varit nya för eleverna och en av 
lärarna slutade mitt under vårterminen. Fyrans lärare har sambedömt inför vårens 
samtal. Under hösten hålls endast ”lära-kännasamtal”.

Ambitionen finns att ta del av skolverkets bedömarstöd tillsammans, men vi 
bedömer att det kan vi förbättra. Enskilda lärare använder bedömarstöd och 
tillgängliga nationella prov. Lösenord till skolans bedömarportal är framtaget.

Att samrätta nationella prov är positivt men tar mycket tid. Man lär sig de olika 
delarna i långsiktiga mål och kunskapskrav på ett djupare sätt. Så många ämneslärare 
som möjligt har medverkat. Vi har samrättat med övriga skolor i kommunen i 
matematik vilket var mycket bra.

Detta år har vi behövt använda skolans resurser till de nationella proven i svenska, 
matematik och engelska. Att NO och SO tagits bort har underlättat. Eftersom 

Page 80 of 560



2016-06-14 26 (26)

resurserna minskade under vårterminen på grund av ett en pedagog slutade och inte 
ersattes så har vi behövt använda de resurser som finns på skolan till de elever som 
behövt extra stöd under proven. Detta har inneburit att andra elever i behov av 
särskilt stöd inte fått det under provdagarna. 

Det lärare-tvåsystem som infördes i början av läsåret var tänkt att det skulle bidragit 
till reflektion över undervisningen och ett stöd i bedömningsarbetet. Det skulle också 
minska vikariebehovet och göra att eleverna mötte ett känt ansikte om en lärare var 
frånvarande. Systemet har fungerat bäst i matematik i årskurs 4 och 6 där en utbildad 
ämneslärare varit lärare-två. I övrigt har systemet inneburit en resurs likt den vi hade 
tidigare år. Det vill säga att fritidspersonal går in som resurs. Tanken är mycket god 
men personalkrävande. Vi använde heller inte systemet för att täcka vikariebehovet i 
den utsträckning det var tänkt första terminen av läsåret. 

Åtgärder för utveckling

 Fortsätta med blandade arbetslag varje vecka och att personal uteblir endast 
i nödfall. Arbetslagstiden utökas till 90 minuter som förut.

 Möjliggöra för fritidspersonalen att medverka genom att man turas om att 
lösa av på fritids.

 Förberedda pedagogiska diskussioner kontinuerligt. Ibland medverkar rektor.

 Sprida matriser, pedagogiska idéer och bedömningsstöd till varandra.

 Sprida användandet av texter som är bedömda och att man diskuterar och 
bedömer dem. Det vill säga använda skolverkets bedömarstöd i högre grad.

 Planera de nationella proven i god tid så att resurserna används på ett klokt 
sätt.

 Fortbilda lärare i bedömning och betyg om behov finns.

 Fortsätta sambedöma NP i stor utsträckning eftersom det är en god 
fortbildning i bedömning och betyg, liksom sambedömning inför 
betygssättning.

Bedömning

ej godtagbar  godtagbar bra mycket bra
                

______________________________________X__________________________

Fjugesta 2016-06-14 Susanne Karlsson
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1. Inledning

Tulpanen ligger i centralorten Fjugesta i Lekebergs kommun och är fr.o.m. Lå 15/16 åter en 
F-3-skola, vilket innebär att verksamheten tar emot barn från förskoleklass till och med skolår 
3. Förskoleklassen och fritidshemmet är lokalmässigt integrerade i skolan och personalen i de 
olika verksamheterna samverkar kring barnens utveckling och lärande. 
Skolan ligger nära naturen. Skolgården är en blandning av asfalt, grus, gräsmattor och skog. 
På skolgården finns fotbolls- och landbandyplaner, pulkabacke samt egen grillplats.
I skolans närhet ligger motionsspår/skidspår samt kommunens friidrottsplats Bergavallen. 
Skogen används flitigt i undervisningen både av skola och fritidshem.

Skolans verksamhetsidé – Det här vill vi: 
Alla verksamheter ingår i begreppet skola dvs. förskoleklass, fritidshem samt skolan. 
Att barnen lär sig grundläggande demokratiska värderingar som t.ex. att respektera och förstå 
människors lika värde. 
Att barnen känner trygghet.
Att barnen ges möjlighet att utvecklas i en miljö där det råder arbetsro. 
Att alla barn skall utvecklas till nyfikna, kreativa, kritiskt granskande människor med goda 
baskunskaper när de lämnar Tulpanen.
Att alla barn får tillit till sin förmåga att lära och förståelse för sitt eget sätt att lära.
Att undervisningen ska utgå från barnens mognadsnivå och bygga vidare på deras 
erfarenheter och tidigare erhållen kunskap.
Att alla barn skall få förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.
Att barn och föräldrar ska ges möjlighet till inflytande, medverkan och ansvar.

Förhållningsätt till elever, föräldrar och gentemot varandra i personalgruppen präglas av 
lösningsinriktat förhållningssätt (LIP=Lösningsinriktad pedagogik). Detta innebär att vi alltid 
ser individens styrkor, lyfter det positiva och bygger vidare på det. 
Skolans Likabehandlingsplan med skolans Värdegrund är formulerad på två sätt, en för de 
vuxna d.v.s. föräldrar och personal och en som är formulerad på ett sätt så att barn i 6-8 års 
ålder skall förstå den. 
Tulpanens skola har en miljöprofil och har under det senaste året arbetat med tema vatten. 
Skolan erhöll Grön Flagg våren -09. 

Skolans webbadress är www.lekeberg.se/tulpanen

Skolans verksamhetsplan beskriver hur vi arbetar för att nå målen . Detta görs 
fram för allt under rubriken process. Utvärdering sker kontinuerligt och vi har 
fokus och hållpunkter för olika områden under läsåret. 
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2. Förutsättningar

Skolan har fyra avdelningar som kallas Asken,Eken och Rönnen. I varje hus finns de olika 
åldrarna fördelade. ( F-3) Nytt för LÅ 2015/16 är en paviljong kallad Björken, för fritids åk 2 
och 3.
Öppning och stängning sker på fritidshemmet Eken. Frukost serveras i matsalen.
Personalen på Tulpanens skola är förskollärare, lärare samt fritidspedagoger och är hel eller 
deltidsanställda. 
Personalen träffas i arbetslaget och i kategoriträffar.
Det finns utvecklingsledare från verksamheten som tillsammans med rektorer bildar skolans 
ledningsgrupp.
Vi har en lokal elevhälsa som är bestående av specialpedagog, kurator, skolsköterska samt 
rektorer. Psykolog kommer att kunna kallas in vid behov. Specialpedagogerna i kommunen 
bildar ett nätverk och har regelbundna möten. Skolan har tillgång till kommunens skoldatatek.

3. Läroplansmål – Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling 
(LGR11).

Processen

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

Processen

 All personal arbetar aktivt förebyggande med skolans värdegrund med 
utgångspunkt från de färgmarkerade meningarna på värdegrundstavlorna. 

 I samband med kompisveckorna i början av höstterminen aktualiserar all personal 
skolans värdegrund för eleverna.

 Klassläraren informerar föräldrar och eleverna om Likabehandlingsplanen och 
Trygghetsteamets uppdrag. Den reviderade Likabehandlingsplanen skickas hem 
till samtliga vårdnadshavare i början av höstterminen. Den förenklade 
elevversionen av Likabehandlingsplanen delas ut i förskoleklassen och repeteras i 
övriga klasser.

Alla elever skall bli accepterade för den de är.

Eleverna på Tulpanens skola ska respektera och hjälpa andra människor och därigenom 
bidra till en trygg skola.

Vårdnadshavare ska känna till skolans normer och regler som en grund för samarbete i 
elevernas fostran.
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 Trygghetsteamet presenterar sig och spelar rollspel för att tydliggöra 
värdegrunden, dels i förebyggande syfte men också när behov uppstår. 

 Vid upptäckt av kränkande behandling eller diskriminering följs arbetsgången i 
Likabehandlingsplanen.

 Någon från Trygghetsteamet presenterar dess arbete på höstens föräldramöte i 
förskoleklass.

 Under året arbetar vi i tvärgrupper årskursvis för att stärka gemenskapen på 
skolan.

 Alla pedagoger på Tulpanens skola bryr sig om och ser alla elever på skolan.
 Alla förskoleklassbarn får tidigt faddrar ur åk 1,2 och/eller 3. Detta leder till att 

barnen snabbt lär känna de äldre barnen och känner sig trygga med dem.
 I årskurs 3 har vi extrafaddrar. Deras uppgifter är att vara extra ögon och öron och 

vid behov hämta en vuxen. Extrafaddrarna utses i början av terminen och 
presenteras sedan i klasserna

 Kort på extrafaddrarna och personal i trygghetsteamet finns i entréerna i alla 
enheter.

 Vid skolstart är det viktigt att pedagoger möter upp barn och föräldrar på 
morgonen vid skolgård, buss och/i korridorer.

 Regler för Tulpanens skola finns och klassrumsregler utformas gemensamt av 
lärare och elever.

 Rastvakter använder alltid gula västar.
 Fritidshemmet har synliga informationstavlor i entréerna och där finns också 

brevlådor där vårdnadshavare kan lägga meddelanden.
 På Tulpanens skola finns en lokal elevhälsa.
 Trivsel och trygghetsenkät görs i november.
 På utvecklingssamtalen stämmer klassläraren av med varje enskild elev hur den 

trivs och känner sig trygg i skolan.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

a) Utvecklingssamtal ht -15. Sammanställs på speciell blankett och lämnas till rektor och 
Trygghetsteamet.
b) Resultat av Trivsel och trygghetsenkät i november. 
c) Utvecklingssamtal vt -16. Sammanställs på speciell blankett och lämnas till rektor och 
Trygghetsteamet.
d) Trygghetsteamets arbete följs upp i arbetslag och på våra pedagogiska konferenser.
e) Lokal elevhälsa finns på skolan där pedagoger lyfter dilemman/frågeställningar.

Bedömning

ej godtagbar  godtagbar bra                 mycket bra

               X (TT)              X (Verksamheten)

Sammanfattning:
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Vår bedömning hamnar på två olika nivåer:
- Mellan ej godtagbar och godtagbar när det gäller Trygghetsteamets förutsättningar att utföra 
sitt uppdrag. Tid där alla från Trygghetsteamet har kunnat träffas har inte funnits och att 
samtliga var nya på sitt uppdrag drar ner resultatet. Personal har även bytts under läsåret i 
teamet. Ingen fanns som kunde leda arbetat framåt utifrån tidigare rutiner för vår skola.
- Lite över bra när det gäller arbetet i verksamheten med barnen där vi arbetat enligt gällande 
struktur och rutiner.

Analys:
Arbetet har försvårats av att samtliga i TT varit nya på uppdraget och att ingen riktig 
överlämning kundes ges av rutiner och arbetsgång eftersom tidigare ansvarig personal 
avslutade sina tjänster. Dessutom har personer i TT bytts ut/tillkommit under läsåret. 
Gemensam tid för TT för arbetet saknades under ht-15 och ledde till att akuta elevärenden 
måste prioriteras före långsiktigt framåtplanerande arbete. Under delar av vt-16 träffades TT 
en timme varannan vecka. Det gav bättre förutsättningar till arbetet. Gruppen har dock inte 
kunnat arbeta ihop sig från start utifrån rimliga förutsättningar.
Arbetet med skolans Värdegrund har pågått under hela läsåret med många olika aktiviteter på 
individnivå, egna klassen, i arbetslagen och på hela skolan. Under vt-16 togs ett extra tag med 
språkbruket där informationsbrev gick hem till samtliga vårdnadshavare. Värdegrundens 6 
punkter har aktualiserats med gemensamma aktiviteter.  Del av det arbetet fanns även synligt 
med vid skolavslutningen vid Riseberga.
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4. Läroplansmål - Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad 
undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i 
undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former (LGR11).

 Att alla elever når lägst kravnivån för årskursen i alla ämnen.
 Att alla elever utvecklar så hög läs- och skrivförmåga som möjligt.
 Att alla elever har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar 

det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang.

Lekebergs kommuns MER-plan:

Kommunfullmäktiges mål:
 Varje elev ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar
 Erbjuda särskilt stöd utifrån varje barns behov

Nämndmål:
 Måluppfyllelsen inom skolan har ökat

Indikatorer (mätning): 
Resultat på nationella prov årskurs 3, 6 och 9 
Meritvärde på betyg årskurs 9
Andel behöriga till nationellt program

Operativa mål från SKL:s matematiksatsning (kommungemensamt):

 Andelen elever som inte undervisas av ämnesbehöriga lärare i åk 1-9 ska årligen 
halveras. 

 Andelen elever som i åk 6 och 9 uppnår betyget C-A ska årligen öka.

 Andelen elever som har tilltro till sin egen förmåga att lösa matematiska 
problem ska öka med 10 procentenheter årligen.

 Skillnaden i resultat mellan nationellt ämnesprov i matematik och slutbetyg ska 
minska över tid.
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       Processen

Svenska

 Förskoleklass, skola och fritidshem
 Språket såväl i tal som i skrift är av grundläggande betydelse för lärandet. Språket 

tränas genom rim, ramsor, sagor, samlingar och lekar. I förskoleklass sker träningen  
på ett lekfullt sätt i ett socialt samspel med andra för att få insikt om språkets 
uppbyggnad.

 Läromedlen ”Trulle” och ”Språkbiten” används med ökad betoning på stavelser. 
Den språkliga medvetenheten testas i början och slutet av förskoleklassen samt efter 
varje kapitel i ”Trulle”. 

 Förskoleklasserna besöker tidigt kommunbiblioteket för att få var sitt lånekort. I 
samband med besöket har klassen en koncentrerad läsvecka.

 Åk 1, 2 och 3 har läsveckor 2 ggr/läsår 
 Författarbesök i åk 2. 
 Läslustbibliotekarien, Ulla Winroth, träffar klasserna och har bokpresentation med 

möjlighet att låna böcker. 
 Pedagogerna arbetar med att utveckla barnens språk genom att läsa sagor, leka 

rollekar samt föra diskussioner i samlingar. Det sker på ett lekfullt sätt i ett socialt 
samspel med andra.

 Förskollärarna arbetar under hösten med uppföljning av den språkliga 
medvetenheten 40 minuter per vecka i årskurs 1 för de elever som behöver det. 

 Vi arbetar enligt Plan för uppföljning av läs- och skrivutveckling.
 Elver i åk 3 gör nationella prov i svenska.

Matematik

 Förskoleklass, skola och fritidshem
 Förskoleklasserna har under många år använt ”Räkna med Trulle”. Två grupper väljer 

i år att prova Matte Eldorado för förskoleklassen.
 Pedagogerna arbetar för att eleverna på Tulpanens skola blir medvetna om 

matematiken i vardagen.
  Klasslärarna använder konkret material för att tydliggöra matematikens olika 

ämnesområden. 
 Fritidspedagogerna och klasslärarna samverkar för att stimulera elevernas 

matematiska kreativitet.
 På fritidshemmen tränas matematik bl.a. genom spel och lekar, både ute och inne. 
 Alla lärare som undervisar i matematik fortsätter 2015-2016 kompetensutvecklingen i 

matematiklyftet (genom skolverket)
 Vi arbetar enligt Plan för kunskapsutveckling i matematik.
 Elver i åk 3 gör nationella prov i matematik.

Övrigt 
 Klasslärarna dokumenterar elevernas individuella utveckling i
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bedömningsverktyget InfoMentor. Den formativa bedömningen ligger till grund för 
elevens IUP. 

 Fritidspedagogerna samverkar med klasslärarna och ger eleverna ökad möjlighet att 
uppleva och lära under hela sin dag med inriktning på kreativitet och skapande. 

 Pedagogerna använder framgångsfaktorer som är viktiga för inlärningen såsom 
formativ bedömning, lärares höga förväntningar, tydliga mål och kunskapskrav. 

 Förändring/justering av resurser för barn i behov av särskilt stöd ska ske på ett 
flexibelt sätt och diskuteras i skolans ledningsgrupp och tillsammans med 
specialpedagogen. 

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
a) Sker med hjälp av Plan för uppföljning av läs- och skrivutveckling.
b) Sker med hjälp av Plan för uppföljning av kunskapsutveckling i matematik. 
c) Nationella prov i åk 3.

Bedömning

ej godtagbar  godtagbar bra                  mycket bra
       X

Sammanfattning:
Vår bedömning hamnar på lite mer än bra.
Vi ser att våra elever har bra kunskaper utifrån diagnoser och nationella prov.
Det vi inte riktigt når upp till är samverkan mellan fritidspedagoger och klasslärare samt
specialpedagogens insats.
Analys:
När det gäller samverkan fritidspedagog/klasslärare har det inte funnits planeringstid och för 
det mesta inte heller tillgängliga lokaler för en delning av klasser. Det har inte funnits en 
fritidspedagog kopplad till alla grupper så en del har varit utan det.
Läsåret har även inneburit personalbyten på flera tjänster vilket gjort det svårt att få en 
kontinuitet i verksamheten.
Dessutom har vi haft flera elever i behov av särskilt stöd.
Vi har under stora delar av läsåret saknat en specialpedagog i verksamheten och det har lett 
till att flera barn inte fått det stöd de haft behov av.
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5. Läroplansmål – Elevernas ansvar och inflytande
 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 
elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 
dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 
mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 
ramen för deras inflytande över utbildningen (LGR11).

Processen. 
 I förskoleklasserna läggs stor vikt vid att lära sig att lyssna på varandra. Allas 

intressen tas tillvara och barnen har inflytande på verksamheten.
 Alla pedagoger bidrar till att eleverna utvecklar förmågan att utifrån mognadsnivå 

vilja ta ansvar och ha inflytande över sin skoldag
 Pedagogerna gör målen tydliga för eleverna i varje ämne som de får undervisning 

i. 
 Pedagogerna tror på eleverna, ställer rimliga krav och ger utmaningar i 

förhållande till deras förmågor vilket leder till arbetsglädje, så att alla elever 
känner att de lyckas i sitt lärande. 

 I samband med utvecklingssamtalen tränas barnen i att påverka och ta ansvar för 
sitt skolarbete. De blir delaktiga genom att delta i upprättandet av sin individuella 
utvecklingsplan. ( IUP)

 Pedagogerna uppmuntrar eleverna att vara delaktiga vid sitt utvecklingssamtal. 
 För att ge eleverna reellt inflytande och kunna ta ansvar finns miljöråd (ansvarig: 

skolans miljörådspersonal), kulturråd (ansvarig: Kerstin v H) och matråd 
(ansvarig: rektor). Varje klass har klassråd (ansvarig: klasslärare) och fritids har 
samlingar (ansvarig: fritidspedagog)

 Starta upp Elevråd på skolan med olika tema för träffarna, ex. skolrestaurangen 
eller skolgården. 

 Samtliga skolans och förskoleklassens elever är klassvärdar under minst en vecka 
/ läsår och har då olika ansvarsområden, t.ex. torka bord, dela ut böcker mm

 En gång/ termin ges eleverna särskild möjlighet att påverka och vara delaktiga i 
skolans arbetsmiljö genom klasskonferens (ansvarig: klasslärare)

 Eleverna ska känna ansvar och delaktighet i sin skoldag.

 Inför nya arbetsområden tydliggör läraren målen för eleverna och tar tillvara på 
elevernas tankar och idéer. 

 Alla elever har möjlighet att påverka sin dag både under skoltid och på fritids 
genom bl.a. samtal med personal, på klassråd, elevråd, miljöråd och kulturråd.
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 I alla klasser utformar elever och pedagoger gemensamt klassens regler. Reglerna 
sitter väl synliga i klassrummet.

 Under samlingar på fritidshemmen får barnen komma med egna idéer på 
aktiviteter som de vill genomföra.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys sker 
a) På utvecklingssamtal och klassråd förs samtal om hur eleverna tar ansvar för sitt 

skolarbete och sin arbetsmiljö. Cirkel med förmågorna kan användas. Ex. Hur tar du 
ansvar för/bidrar med arbetsro i klassrummet?

b) Vid avslutat arbetsområde utvärderas elevernas delaktighet i ämnesområdet. 
c) Klassens arbetsmiljö utvärderas genom klasskonferens på hösten och följs upp under 

vårterminen. 
d) Klasserna följer upp minnesanteckningar från elev- och miljöråd och har möjlighet att 

uttrycka sina åsikter och påverka.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

Bedömning

ej godtagbar  godtagbar bra                  mycket bra
__________________________________________    X__________________________

Sammanfattning:
Vår bedömning hamnar på lite mer än bra.
Vi är medvetna om att eleverna är i början av sin process att ta ansvar och få inflytande.
De olika tänkta råden har inte fungerat fullt ut. Elevrådet att kommit igång och fungerat 
väl.

Analys:
Läsåret har varit ett år med personalbyten på flera tjänster och en ny organisation med åk 
3 kvar på skolan. Det har bidragit till att mycket fokus har prioriterats för att få det dagliga 
arbetet med barnen att fungera tillfredsställande. Miljöarbetet ”Grön Flagg” och 
framtagandet av ny handlingsplan har varit vilande p.g.a. för hög arbetsbelastning hos 
ansvarig personal. Många möjligheter finns för barnen att påverka sin dag, framförallt på 
fritids. Namnet på paviljongen ”Björken” framtogs tillsammans med eleverna på fritids.
Eleverna tankar och idéer tas till viss del tillvara i skolarbetet men det är ändå läraren som 
vet målen med ämnesområdet. Det är den vuxne som ansvarar för undervisningen.
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6. Läroplansmål – Skola och hem
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande (LGR11).

Varje förälder är informerad och medveten om sin betydelse för sitt barns skolgång.

Varje förälder är medveten om sitt barns individuella mål.

Föräldrarnas engagemang tas tillvara.

Processen
 Inbjudan med dagordning till föräldramöten har alltid en svarstalong. Vår strävan är 

att varje barn är representerat på föräldramötena, ett delmål att minst 80 % av 
föräldrarna kommer. Anteckningar skrivs och delas ut till samtliga vårdnadshavare.

 Samtal förs om hur föräldramöten kan utvecklas för att locka fler.
 Fritidspedagogerna deltar på vårens Öppet hus med nya förskoleklassen där de 

informerar om fritidshemmen och delar ut informationsbroschyrer.
 Fritidspedagogerna deltar vid ett av klassens föräldramöten och informerar om 

fritidshemmet och dess verksamhet. 
 Pedagogerna informerar om Likabehandlingsplanen och delar tidigt ut den under 

höstterminen.
 Föräldrarna informeras av klasslärare om kursplanemål, framför allt i svenska och 

matematik, för aktuell årskurs för att kunna vara delaktiga i kommande 
utvecklingssamtal.

 En gång/läsår formulerar vårdnadshavare, elev och lärare gemensamt elevens 
individuella mål i utvecklingsplanen (IUP) vilka skrivs in i Infomentor. En gång/läsår 
har föräldrarna fått information om nuläget via det skriftliga omdömet som publiceras 
i Infomentor minst en vecka innan utvecklingssamtalet. 

 Pedagogerna ger kontinuerlig information om klassens arbete till föräldrar via 
veckobrev. I förskoleklassen delas veckobreven ut i pappersform och månadsbrev 
skickas hem via e-post.

 En dialog förs mellan hem och skola för att ta till vara föräldrarnas engagemang i 
undervisningen.

 Skolan har, tillsammans med Lekebergsskolan 4-6, ett föräldraforum som träffas 2 
gånger/termin.  Ansvar: rektor.

 Tema på Föräldraforum/ inbjuda politiker. Ev. utöka träffarna till fler än 2/ termin.
 Under våren turas arbetslagen om att ha vernissage. Vi ser att många 

föräldrar/anhöriga kommer och besöker oss vid dessa tillfällen. Det ger tillfälle till 
utökade kontakter under mer fria förhållanden.

 Arbeta vidare med att förbättra användandet av Infomentor utifrån den nya tekniken.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
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a) En avstämning och uppföljning sker på vårens sista föräldraforum där gruppen 
funderar på vad som kan utvecklas och göras bättre. 

Bedömning

ej godtagbar  godtagbar bra                 mycket bra
X

Sammanfattning:
Vår bedömning hamnar mellan bra och mycket bra.
Vi arbetar aktivt med att skapa och upprätthålla en god kontakt med hemmet. 

Analys:
      Vi arbetar på många olika sätt för att informera och bekräfta vårdnadshavarna i deras     
      föräldraroll. Ibland är vi kanske för tillmötesgående och tillgängliga med dagens tekniska
      möjligheter ex. sms. Via infomentor finns information som gäller    
      skolan/eleverna för åk 1-3 men vi upplever ibland att alla inte tar del av den. Vi ser 

föräldrarna som en resurs och de är alltid välkomna till skolan.

Läroplansmål – Övergång och samverkan
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje 
elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 
förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska 
utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet (LGR11.)

Samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem är en naturlig del av 
verksamheten.

Samverkan mellan förskollärare, lärare och fritidspedagog ger ökade 
möjligheter att kunna möta eleverna utifrån deras förutsättningar och behov.

Processen
 Förskoleklass och åk 1 har samarbeten mellan grupperna utifrån elevernas behov. 
 Elevers specifika behov av social utveckling och lärande tas kontinuerligt upp till 

diskussion i arbetslaget och i lokala elevhälsan.
 Om elevhälsan ligger kvar på samma tid behöver elevprat prioriteras på a-lagstid 

för samsyn och möjlighet att stödja eleverna ännu bättre.
 Extrafaddrarna från åk 3 ”hjälper” eleverna i förskoleklasserna och åk 1 och 2.
 Förskollärare, fritidspedagog, specialpedagog och kurator deltar i överlämning

 (vt) och uppföljning (ht) från förskolan.
 Förskollärarna är under höstterminen resurs i åk 1 i 40 min/v.
 Fritidspedagogen arbetar tillsammans med klassläraren. Fritidspedagogens 

kompetens gällande utomhuspedagogik och andra skapande aktiviteter används.
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 Vi samverkar fortlöpande under hela året, såväl årskursvis som åldersblandat 
genom olika tematiska arbeten. 

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
a) Samtal förs i arbetslaget under året om vi arbetar med processen som vi tänkt oss. 
Dokumentation sker. 
b) Frågor om elevers utveckling och lärande tas upp i arbetslag och den lokala elevhälsan.

Bedömning

ej godtagbar  godtagbar bra                 mycket bra
                                                                 X 
Sammanfattning:

Vår bedömning hamnar mellan godtagbar och bra.
Vi har haft svårt att få till en samverkan med kontinuitet under läsåret vilket gör att vi inte 
når upp till skolans mål.
Det har även visat sig vara svårt att samverka runt vissa ämnen p.g.a. det stora antalet 
elever och spännvidden från F till 3.
Analys:
När det gäller samverkan fritidspedagog/klasslärare har det inte funnits planeringstid och 
för det mesta inte heller tillgängliga lokaler för en delning av klasser. Alla klasser har inte 
haft fritidspedagog kopplat till sig.
Läsåret har även inneburit personalbyten på flera tjänster vilket gjort det svårt att få en 
kontinuitet i verksamheten.
Dessutom har vi haft flera elever i behov av särskilt stöd.

7. Läroplansmål – Skolan och omvärlden
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt (LGR11).

Processen
 Genom studiebesök eller besök på skolan ges eleverna inblick i yrken och 

verksamheter i samhället.
 Arbeta för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv och andra 

verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö.
 Skolans arbete med Grön Flagg utvecklar elevernas kunskap om hållbar 

utveckling.
 Eleverna tränas i att förstå att deras egna val påverkar deras framtid.

 Eleverna får inblick i närsamhället genom kännedom om yrken och 
verksamheter. Kommentarmaterial so sid.16

 Eleverna kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som 
rör den egna framtiden.
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  I samband med FN-veckan arbetar eleverna med FN:s konvention om barns 
rättigheter. 

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Samtal förs i arbetslaget under året om vi arbetar med processen som vi tänkt oss. 
Dokumentation sker. 

Bedömning

ej godtagbar  godtagbar bra                 mycket bra
________________________________________________________________________

X
               

Sammanfattning:
Vår bedömning hamnar mellan bra och mycket bra.

Analys:
      Under läsåret som gått:
      Förskoleklassen har fått del av kommunens konstprojekt
      Åk 1-3 har fått besök av Kulturskolan
      Åk 2 har haft dansprojekt, författarbesök och besökt på hembygdgården Högan
      Åk 3 harbesökt Tångeråsa hembygdgård med skolmuseum och någon klass har gått på

Studiebesök på kommunhuset    
      Hela skolan under FN-veckan med inslag från Syrien vid FN-firandet.
      Våra nyanlända barn i kommunen kommer till förberedelseklassen på vår skola och                    

integreras i klasserna. Det här hjälper oss att nå uppsatta mål-
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9. Läroplansmål – Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som 
finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav 
för olika betygssteg (LGR11).

Processen

Processen 

 Lärarna ger eleven möjlighet att delta aktivt i utvecklingssamtalet genom att 
berätta om någon del i sitt lärande.

 På höstens föräldramöte i åk 1 informeras vårdnadshavarna om Familjewebben. 
Där publiceras skriftliga omdömen en gång/läsår.

 Eleverna är med och formulerar mål i sin individuella utvecklingsplan (IUP).
 Lärarna tydliggör målen för arbetsområdet som är aktuellt, på ett sätt så att 

eleverna förstår.
 Lärarna lär successivt eleverna metoder för värdering och bedömning av egna och 

andras resultat. 
 Lärarna använder en kategoriträff för att delge varandra tips om hur man 

utvecklar eleverna i värdering.
 Lärarna använder en kategoriträff för att delge varandra tips om hur man 

utvecklar elevernas delaktighet inför/på utvecklingssamtalet och på klassrådet.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys sker 

a) Inför utvecklingssamtalen ska vårdnadshavarna ta del av skriftliga omdömen en 
gång/läsår via Familjewebben.

b) Vi följer ”Plan för uppföljning av läs- och skrivutveckling” och ”Plan för 
uppföljning av kunskapsutveckling i matematik”.

c) Åk 3 genomför nationella prov i matematik och svenska.

Bedömning

ej godtagbar  godtagbar bra                 mycket bra
  
             X

 Varje elev ska utveckla sin förmåga att själv bedöma sina resultat.

 Eleverna på Tulpanens skola ska få träna på att ge och få respons samt 
bedöma sitt eget och andras arbete för att utveckla sitt kunnande.

 Pedagogerna använder formativ bedömning för att utveckla elevernas 
fortsatta lärande.
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Sammanfattning:
Vår bedömning hamnar på lite mer än bra. Vi har inte haft samma kontinuitet på 
kategoriträffarna detta läsår vilket drar ner resultatet.
Margaretas ska in här!
Analys:

      Vi låter barnen vara aktiva på sitt utvecklingssamtal och även vid upprättandet av IUP.      
De får ge förslag på nya IUP-mål med stöd av sin lärare. Beroende på elevernas ålder och   
 mognad arbetar vi för att utveckla deras förmåga att utvärdera sig själv och andras 
 resultat. Vi har under år bakåt haft kategoriträffar och samtalat/delgett varandra tips och 
idéer vilket varit bra. I år har vi inte haft samma kontinuitet på träffarna och vi har även 
använt träffar till att introducera ”Nya språket lyfter”. Till nästa läsår vill vi redan från 
terminsstart planera träffarna. Då kan vi kontinuerligt för pedagogiska samtal i hela 
kollegiet vilket är viktigt i takt med att skolan utökar sitt elevantal och nya pedagoger 
anställs.
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1

Systematiskt kvalitetsarbete – rapport för Hidinge skola 
2015/2016

Utgångsläge augusti 2015

(se även föregående kvalitetsrapport 14/15)

Elever

Eleverna uppvisar goda kunskapsresultat och intygar via ex trygghetsenkäter att den 
sociala arbetsmiljön är god.

Det finns tveksamheter kring hur elevens delaktighet i sin undervisning tillgodoses. 
Jag ser att det är olika förutsättningar beroende på vilken lärare man har utifrån 
vilken påverkan på utbildningen man har. Det är ingenting som eleverna direkt 
påtalar men jag kan se via observationer och diskussioner med elever och personal 
att det är generellt.

Eleverna är välmotiverade och studiemedvetna. De tar sin undervisning och 
utbildning på allvar.

Personal

Personalen är välutbildad och behörigheten är god. De är också välmotiverade och 
visar på positivt engagemang i sina respektive uppdrag. Ambitionen att ge en god 
utbildning är hög.

Personalen efterlyser strukturer i organisationen. Det gäller främst för arbetslag och 
innehåll i uppdragen men också för elevhälsans arbete. Fritidspersonalen är tydlig 
med att de inte hade förutsättningar att starta upp det föregående året på ett bra 
sätt. Det saknades schema, personal och struktur.

Informella strukturer som ex. mötesformer och informationsflöden ser jag behov av 
att förändra. Tydliggöra och tillsammans arbeta fram gemensamma strukturer för. 
Ex. förekommer det ”diskussioner” via mejl och olika trådar som läggs ut borde 
istället diskuteras öppet.

Personalen har dålig insyn i rektors arbete och visar bristande insikter kring 
helhetssynen för verksamheten.

Jag förstår också att enskilda pedagoger, ca 70% av dem, anser att rektor inte är 
tillräckligt väl insatt i det dagliga arbetet. De ger också uttryck för att ”inte bli sedda i 
sin undervisning.”
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Vårdnadshavare

Den sk Referensgruppen träffas ett par ggr per termin. Syftet känns oklart då de ger 
uttryck för att träffarna mest handlar om ensidig information och att insynen i 
utbildningen är bristfällig.  Vi diskuterar olika upplägg för att utveckla arbetet och vi 
enas om att låta det kommande läsåret vara ett ”prövoår” där vi känner oss fram 
tillsammans för dialog om hur ett bra samverkansarbete kan gestaltas.

Övrigt

Vi besitter våra till- och ombyggda lokaler till fullo detta läsår.

Planering och genomförande

Planering

Elever

- Diskutera med pedagoger om hur de organiserar sina lektioner utifrån 
delaktighet och inflytande.

- Följa upp kunskapsresultaten via samtal med lärare, ta del av informationen i 
InfoMentor (dokumentationsverktyg där lärare dokumenterar 
kunskapsutvecklingen) samt via inbjudningar till Elevhälsan.

- Följa upp arbetet med trygghet och studiero via delaktighet vid 
arbetslagsträffar, diskussioner med arbetslagsledarna i 
ledningsgruppsformen samt bjuda in arbetslagen till Elevhälsan för 
redogörelser av sitt arbete i detta avseende.

- Samtala med elever formellt och informellt om hur de ser på delaktigheten i 
sin undervisning.

Personal

- Fortbildning i ledarskap med bla deklarationer och betraktelser
- Organisera ledningsgrupp, arbetslag, samordning, samverkan (APT och facklig 

representant), mötesformer och informationsflöden ex. veckoinfo från 
rektor.

- Att köpa kökshanteringen av måltidsenheten för frukost och mellanmål samt 
organisera två avdelningar för fritidshemmet och tillse personaltätheten.

- Arbeta med enskild pedagog. Ex. enskilt stöd av specialpedagog, rektors 
närvaro i klassrum och på pedagogiska diskussioner, följa upp observationer i 
klassrum samt enskilda samtal med pedagoger utöver 
utvecklingssamtal/lönesamtal. Kontinuerligt läsa in och följa upp av 
pedagogernas informationer till vårdnadshavare ex. veckobrev/fritidsinfo.

Page 100 of 560



2016-06-29

3

- Använda försteläraren Annelie Lantz i arbete med sk. Spegling av kollega.
- Ha öppen dörr till rektors kontor.
- Utveckla en verksamhetsplan med andra utgångspunkter än tidigare. Här 

inväntar vi strukturer som tas fram av förvaltningschef tillsammans med 
rektorsgruppen.

- Arbeta fram ett årshjul för struktur av aktiviteter av olika slag.

Vårdnadshavare

- Träffas fem ggr per läsår och fortfarande med representantskap från samtliga 
klasser.

- Högre delaktighet från personalen på referensgruppsträffarna. Personalen 
kommer bla beskriva läs- och skrivutveckling via bla Nya språket lyfter och 
olika kartläggningsverktyg, ha genomgång av arbete med Smartboarden som 
verktyg samt ha fokus på fritidshemmets arbete. Även ett arbetssätt kring 
hur flera ämnen kan tillgodoses kallat Grej of the Day presenteras.

- Ambitionen att diskutera olika frågor som ex. läxor, förhållningssätt, 
mobiltelefoner.

Elevhälsan (EH)

- Organisera elevhälsans arbete med utgångspunkt i framförallt tre perspektiv. 
1. Tydliggöra det främjande och förebyggande arbetet.
2. Hur ”vägen in” i elevhälsan ska se ut.
3. Ärendehantering

Genomförandet

Elever

Planen har hållit i alla väsentliga delar. Uppföljningen av kunskapsresultaten via 
InfoMentor har varit bristfällig. Jag har lutat mig mer mot samtal och uppföljningar 
via elevhälsan. Även deltagandet på arbetslagsträffar för f-3 och 4-6 har varit 
bristfällig men för fritidshemmet har kontinuiteten och engagemanget varit väl.

Personal

Även här har planen hållit i sina väsentliga delar. Ledarskapsfortbildningen har sträckt 
sig under hela läsåret och knöts ihop den 13 juni 2016. Ledningsgruppen innehåller 
de tre arbetslagsledarna för fritids, f-3 samt 4-6 och samordnaren samt rektor. 
Veckomöten med olika syften har kontinuerlighet och genomförs adekvat. Spegling 
har genomförts med 90% av kollegorna. Verksamhetsplan är påbörjad och arbetas 
efter samt skapandet av årshjul är påbörjat för kommande läsår.
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Veckoinformationen från rektor är bristfällig i avseende kontinuitet. Det blir ibland 
oftare än en gång per vecka och ibland färre. Jag har vistats mer i vissa klassrum än 
andra. Detta beroende av prioritering av tid och behov. F-klass har ex endast två 
besök och klass sex har haft sex besök.

Vårdnadshavare

Planen har hållit fullt ut.

Elevhälsan

Planen har även här fungerat att genomföra. Dock kommer fokus att fortsätta vara 
dessa områden då det kräver långsiktighet.

Ärendehanteringen påbörjades och justerades sedan under v.44 (höstlovet). Efter 
utvärderingen hade vi behov av att ha en mer direkt återkoppling till pedagogen 
framgent än vad vi hade inledningsvis.

Vi införde sk Vandring som ett led i vårt främjande och förebyggande arbete och 
”vägen in” till elevhälsan har presenterats vid två tillfällen. I augusti vid uppstarten 
och i januari vid APT.

Uppföljningar

Jag/Vi har följt upp kontinuerligt via samtal och muntliga utvärderingar i grupp. 
Forum som använts för det är:

APT, veckomöte för hela skolan, arbetslagsträffar, enskilda samtal mellan rektor och 
pedagog/lärare, specialpedagogs handledning av pedagog/lärare, återkoppling till 
elevhälsan ang. enskilda elever/grupper/arbetssätt vid ex trygghetsarbetet. 
Specialpedagog har även arbetat strukturerat med uppföljning av DLS (läs-och skriv) 
med de klasser som har genomfört dem.

Dessa samtal och muntliga utvärderingar, tillsammans med nedanstående skriftliga 
utvärderingar utgör underlaget för resultatdelen.

- Skolenkäten 2015
- Elevernas syn på skolan 2016. Lekeberg använder SKL:s enkätunderlag för att 

fråga åk 5 och 8.
- Arbetsmiljöenkäten 2015 (genomfördes i november)
- Fritidshemmets enkäter ht och vt
- Statistik över resultaten i Nationella Proven för åk 3 och 6 samt betygen för 

åk 6, vt-16)
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Resultat

Elever

Delaktighet

För åk 5 så svarar de på enkäten Elevernas syn… 

- 92,9% att ”lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter” (Stämmer helt och 
hållet/Stämmer ganska bra.)

- 92,8% att ”skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.” 
(alt. Stämmer helt och hållet/Stämmer ganska bra)

- 84,7% att ”Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.” 
(stämmer helt och hållet/Stämmer ganska bra)

- 100% att ”Jag känner mig trygg i skolan.” (Stämmer helt och hållet/Stämmer 
ganska bra)

I mina samtal och också vid observationer samt underlag som lärare lämnat in till mig 
skriftligen ser jag att medvetenheten om elevens möjlighet till inflytande är god och 
att det också märks vid planeringar och genomförande. Det bekräftas också av elever 
ur åk 4,5 och 6 vid vårt samtal. De är mer medvetna om rättigheterna men märker 
också att lärarna efterfrågar deras åsikter och att det faktiskt påverkar både den 
enskilde elevens undervisning men också klassens.

I samtal med barn som går på fritidshemmet så har de också märkt att deras åsikter 
tydligare efterfrågas. Personalen startar bl a upp varje lov med att, tillsammans med 
eleverna, planera för innehållet. 

Trygghet

Under året har två egna trygghetsenkäter gått ut till samtliga elever. Resultaten visar 
att eleverna känner sig trygga på skolan med både vuxna och kamrater. Det bekräftas 
också av Skolenkäten 2015 och Elevens syn på…2016. De tre arbetslagens 
redogörelser för sitt trygghetsarbete inför elevhälsan visar också på ett gott arbete i 
detta avseende och lärarnas intryck och slutsatser är att eleverna känner sig trygga 
och har studiero. Referensgruppen bekräftar att de känner sig trygga med att ha sina 
barn på skolan och att de upplever att barnen är trygga här samt att vi tar tag i saker 
som uppstår, så snart som möjligt. Enkätsvaren för fritids vt 2016 svarar 100% av de 
som svarade (ca 50%) att de var trygga med att lämna sitt barn på fritids.

Vi har haft ett ärende anmält som misstänkt kränkning. Ärendet hanterades enligt 
rutin och ledde till stödsamtal för båda eleverna. Samtalen hölls av kurator (flickan) 
och skolsköterskan (pojken). Kränkningen visade sig stämma och upphörde i 
samband med utredningen och det efterföljande arbetet. 
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Kunskaper

Kunskapsresultaten visar sig vara fortsatt goda. Vi har under året följt upp läs-och 
skrivförmågan via DLS-kartläggning, och fått en bra bild av detta hos eleverna. Det 
har fått till följd att läraren som uppbär tjänsten för lågstadiesatsningen har haft ett 
större fokus i de klasser där behoven varit störst men även att specialpedagogen har 
gjort uppföljande kartläggningar av enskilda elever och kunnat stötta lärare i sitt 
arbete med anpassningar/extra anpassningar.

Nationella proven för åk 3 i svenska visar liknande resultat som förra året med två 
skillnader. Läsförståelse i faktatext avviker negativt från 96% förra året till 86,4% i år. 
Stavning och interpunktion avviker positivt från 72% förra året till 91% i år.

I matematik för åk 3 ser ännu mer likartat ut. Ett undantag och det är delprov F där 
det avviker positivt från 52% förra året till ca 90% i år.

Resultat på Nationella ämnesprov, årskurs 3, 2016

Ämne Delprov Delprovets 
innehåll

Antal 
elever

Andel (%) som 
nått kravnivån av 
samtliga elever

Matematik A Muntlig uppgift, tal i 
bråkform

22 100

B   Rumsuppfattning/ geom. 
obj.

22 100

C Förståelse för räknesätten 22 95,5

D Tid, volym, enkla problem 22 91

E Matem.likheter, 
prop.samb.

22 86,4

F Positionssystemet, 
skriftl.huvud

22 F1: 100     F2: 
86,4

G Tal i bråkf. Huv.räkn. likh, 
prob

22 G1: 100    G2: 91 

Svenska A Tala 22 100

B Läsa, berättande text + 
frågor

22 91
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C Läsa, faktatext + frågor 22 86,4

D Elevens högläsning 22 95,5

E Elevens textsamtal 22 100

F Skriva, berättande text 22 100

G Stavning, interpunktion 22 91

H Skriva, faktatext 22 95,5

Nationella proven för åk 6 så nådde samtliga elever godkändnivå eller bättre. Alltså 
ingen underkänd. Så såg det också ut förra året.

Resultat på nationellt ämnesprov, årskurs 6, 2016

Ämne Delprov Delprovets
innehåll

Antal 
elever som 
gjorde 
provet av 
elever

A (%) B (%) C 
(%)

D 

(%)

E 

(%)

Ej nått 
målen 
(F) %

Svenska A Muntligt 17 6% 41% 12% 24% 18% 0%

B Läsförst. 17 29% 18% 29% 12% 12% 0%

C Skriva 17 0% 24% 6% 18% 29% 23%

Sammanvägt provbetyg 17 6% 24% 24% 24% 24% 0%

SVA*

Matematik 17 12% 18% 23% 18% 29% 0%

Engelska A Muntligt 16 44% 12% 6% 19% 19% 0%

B Läsförst. 16 25% 25% 12,5% 12,5% 19% 6%
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C Skrivning 16 38% 6% 31% 6% 19% 0%

Sammanvägt provbetyg 16 31% 19% 12% 19% 19% 0%

När det gäller betygen för åk 6 så nådde även här samtliga elever godkänd nivå eller 
bättre. Förra året hade en avvikelse där en elev ej nådde godkänd simförmåga i 
ämnet IdH. I övrigt lika goda resultat.

Betyg per ämne årskurs 6, vårterminen 2016  (Andel elever i % som erhållit visst 
betyg)

Ämne A B C D E Ej nått 
målen (F)

Bild 18 24 12 24 24 0

Engelska

(en elev anpass.studiegång)

29 24 5 24 12                                                                                                        0

Hem- och konsumentkunskap 0 24 24 24 29 0

Idrott och hälsa 12 24 24 35 5 0

Matematik 12% 12% 29% 18% 29% 0%

Moderna språk, elevens val

Moderna språk, språkval

Modersmål 5

Musik 12 5 47 35 0 0

NO
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Biologi 0% 6% 24% 41% 29% 0%

Fysik 0% 24% 24% 24% 29% 0%

Kemi 0% 0% 41% 35% 24% 0%

Slöjd 0 29 29 29 12 0

SO

Geografi 0% 18% 24% 18% 41% 0%

Historia 0% 0% 41% 6% 53% 0%

Religion 6% 12% 29% 18% 35% 0%

Samhällskunskap 0% 29% 18% 35% 18% 0%

Svenska 6% 31% 19% 31% 13% 0%

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Teknik 0% 0% 29% 41% 29% 0%

Personal

Medarbetarenkäten 2015 visar på mycket goda reslutat där trivseln på arbetsplatsen 
hamnar i topp. Ett arbete kommer att påbörjas under hösten 2016 för att tillse de 
brister som tydliggjordes. Bl a hög arbetsbelastning.

I mina/våra övriga uppföljningar framkommer att:

De strukturer som har arbetats fram har varit utvecklat oss väl. Informationsflödet 
sker idag mer professionellt och nyanserat. Borta är diskussionerna via mejl och 
kommentarer som ”ryktet säger att…”! Här har arbetslagsledarna betytt mycket men 
också samordnaren som använder varje morgonmöte till att samordna vikarier och 
tydliggöra dagens innehåll. Att en ny ledningsgrupp utformades har också varit 
värdefullt för att komma vidare. Vi använder mötesformerna med respekt för 
innehåll och tid och var och en får komma till tals. ( Vi gjorde tidigt en skriftlig 
överenskommelse om just detta.) Fler lärare/pedagoger tänker på skolan som en 
helhet idag, både praktiskt och ekonomiskt. Arbetslag 4-6 organiserar undervisningen 
utifrån ämnesbehörighet och mentorskap. Eleverna har sitt hemklassrum och lärarna 
går emellan. För personalen har det inneburit en minskad arbetsmängd men också en 
högre kvalitet då de har fokus på färre ämnen och ämnen som de är behöriga i och 
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kan. Rektor är idag mer synlig i verksamheten och följer upp enskilda 
lärare/pedagoger bättre än tidigare. Rektor är mer insatt i det dagliga arbetet.

Ledarskapsfortbildningen har varit utvecklande för enskilda såväl som hela 
personalgruppen. Det har stärkt en del mer än andra och gjort en del mer ödmjuka 
än tidigare.

Elevhälsan tillgodoser idag både elevernas behov och personalens behov av stöd. 
Strukturen är god och arbetsgången tydligare idag än tidigare. Dock behöver vi 
fortsätta förtydliga arbetet.

Vår fysiska arbetsmiljö har ju blivit så mycket bättre efter ombyggnationen och det 
har vi utnyttjat på ett bra sätt även om det har varit en del inkörningsbekymmer med 
lås och dörrar samt värme och ventilation.

Jag bekräftar det som kommit fram från personalen och lägger till att 
personalgruppen agerar mer gemensamt idag än tidigare. Vi har ex. startat upp 
arbeten med värderingsverktyget från SPSM, arbetet med verksamhetsplan med en 
annan inriktning och årshjul inför kommande läsår med ett gott fokus på vår 
utveckling av skolans verksamhet och inte stirrat oss blinda på att skolan har ett gott 
arbetsklimat och goda resultat i övrigt. Vi har inte slagit oss till ro.

Vårdnadshavare

Arbetet har utvecklats väl och gruppen enas om att det är mer kreativt att vara 
representant idag än tidigare. Insynen i skolarbetet har ökat och de pedagogiska 
diskussionerna har varit lärorika. 

Dock anser vi att det går att göra mer. Frågan om hur gruppens sammansättning ska 
vara för att utveckla en bättre samverkan har diskuterats. Åsikter om att de inte 
känner sig som klassrepresentanter har hög samstämmighet. Mitt uppdrag blir att 
fundera, tillsammans med personalen, hur vi gör detta på ett sätt som omfattar fler.

Elevhälsan

Arbetet har inneburit förtydligade roller och tydligare fördelning av uppgifter. Vi 
arbetar mer koncentrerat med elevperspektiv och ärendehanteringen går effektivare 
och blir mer genuin. Vi har inte som mål att öka takten men det blir så ändå när 
arbetet sköts mer strukturerat. Den sk. Vandringen har inneburit att elevhälsans 
representanter syns mer ute i vardagen vilket leder till att elever och personal känner 
sig tryggare med vilka vi är och vad vi har för uppdrag. Vi har haft olika fokus på våra 
Vandringar. Fyra har vi genomfört och vi har studerat Trygghet och studiero, 
undervisning utifrån genusperspektiv, skoskjutsarnas kvalitet utifrån elevperspektiv 
samt sociala mediers inflytande på våra elever.
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Enskilda elevers behov av stöd har kunnat tillgodoses både i form av verktyg, samtal 
och stöd till lärare/pedagog.

I Skolenkäten intygar både vårdnadshavare och elever att de upplever att barnen får 
det stöd som de behöver i sin utveckling. Även pedagogerna bekräftar det i samma 
enkät. 

Analys och lärdomar

Skolan befinner sig i en riktigt positiv utveckling just nu. Nya lokaler, gott 
arbetsklimat bland barn och vuxna, god samverkan med vårdnadshavare och en 
samfälld önskan om att bygga en god verksamhet tillsammans. Uppdraget blir att 
fortsätta ta tillvara varandras goda avsikter och fortsätta utveckla helhetstanken. Om 
vi får alla att genuint känna ansvar för helheten men också se att alla tar ansvar för 
sin del då kommer vi kunna känna stolthet och företräda vår skola i alla lägen!

Vi får inte slå oss till ro även om det är ganska vanligt att så sker när tillväxtfasen varit 
både intensiv och utmanande. Utöver det kommer vi också att behöva tackla 
ekonomiskt tajtare ramar i närtid.

Mitt uppdrag blir att skynda långsamt, hålla fortsatt fokus på elevens rätt till en god 
utbildning och att i det värna om personalens arbetsmiljö i alla avseenden.

Jag har ett mantra och en lärdom är att det inte är så dumt: Alla människor har en 
förmåga som andra har nytta av. För oss gäller det att sätta i våra gemensamma 
förmågor i ett gemensamt sammanhang så att det blir begripligt, hanterbart och 
meningsfullt.

Koppling till forskning

- Ledarskapsfortbildning bl a via John Hatties resultat i Synligt lärande. Där en 
av slutsatserna är vikten av ett gott ledarskap då läraren/pedagogen har så 
stor betydelse för elevens lärande.

- Sk. Spegling. Utgångspunkt i John Steinbergs forskning.
- Mitt upplägg och förhållningssätt via litteratur som ex:

 Blossing U. (Red.). (2011). Skolledaren i fokus – kunskap, värden och verktyg. 

Lund: Studentlitteratur.

Starrat R. J., (2005). Etiskt ledarskap med fokus på skolan. Malmö: Liber AB

- Mina reflektioner och slutsatser kring Aron Antonovskij´s forskning kring 

Salutogent ledarskap där Känslan av sammanhang visar sig vara 

betydelsefullt i vår mellanmänskliga vardag.
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- Påverkad av ledarskapsföreläsaren Torkild Sköld och hans mångåriga 
erfarenhet kring ledarskap. 

- Elevhälsans arbete via Petri Partaanen

- Övrigt

Barns rättigheter (litteratur) Hägglund S., Quennerstedt A., Thelander N., 
Barns och ungas rättigheter i utbildningen,(2013). Malmö: Gleerups Förlag 
AB
UNICEF (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Stockholm

Sammanfattning och bedömning

I januari fick vi möjlighet att anställa en lärare utifrån Lågstadiesatsningen. Det har 
inneburit högre kvalitet på undervisning och på uppföljning av kunskapsresultaten 
men också i socialt hänseende. Det har också inneburit en minskad arbetsbelastning 
för 1-3 då fördelningen omfattar fler. Under nästa läsår kommer vi att kunna arbeta 
än mer fokuserat och kanske se tydligare resultat av insatsen.

När nyanställda, vikarier och studenter intygar att de kommer till en väl fungerande 
arbetsplats där de trivs och vill vara så känner jag att vi är på rätt väg i vårt arbete 
med Trygghet och studiero för både personal och elever.

När också eleverna bekräftar det samt uppvisar goda kunskapsresultat så är det 
bekräftat. Utöver det så avslutar jag med orden från en förälder till ett syskonpar, 
”Jag är stolt över mina barns skola och rekommenderar den ofta för andra.”
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Uppföljning och sammanfattning av läsåret 2015/2016 
på Mullhyttans skola, fritidshem & förskoleklass 
 

Inledning  

Detta är en verksamhetsuppföljning av verksamheten vid Mullhyttans skola för läså-

ret 2015/2016. Den är skriven utifrån rubriker som förvaltningsledningen tagit fram 

för vårt systematiska kvalitetsarbete.  Eftersom vi finns i en förändring då det gäller  

redovisning, uppföljning och analys av verksamhet och arbete så är inte planering 

samstämmig med modellen, men det är ändå en värdefull sammanställning av ge-

nomfört arbete.  

Uppföljning har skett kontinuerligt genom samtal i arbetslag och organisation. Ge-

mensam utvärderingsdag har genomförts i juni 2016 och den sammanfattande skriv-

ningen står jag för som rektor.  I den sammanställda strukturen på sidorna 2-4 står 

att läsa de mål och fokusområden som vi har arbetat med. Det är i denna tabell som 

jag fört in vad som ska uppnås och varför, hur vi arbetat med valt område och vilka 

resultat vi nått fram till. I vissa delar formulerar jag också fortsatta utvecklingsbehov.  

Resultat av nationella prov, betyg och enkätsvar från Elevernas syn på skolan och 

undervisningen har i skrivande stund inte bearbetats och analyserats vilket kommer 

att ske i början av höstterminen. Resultaten finns med som bilagor. 

 

Nuläge – hur såg det ut i verksamheterna i början av hösten 2015 

När jag påbörjade läsårets arbete i augusti 2015 inför var fokus för mig att fortsätta 

lära känna nya verksamheter. Jag började uppdraget som rektor i mars 2015 men 

under den korta tid som då kvarstod av läsåret så handlade det mest om att sakta 

lära känna individerna liksom organisation, lokaler och praktiska förutsättningar och 

fånga upp styrkor och utvecklingsbehov/möjligheter.   

Min upplevelse, och de faktiska omständigheterna var att jag började läsåret utan att 

ha grepp om organisationen eller riktigt förstå den. Det var inte jag som planerat 

verksamhetens organisation, gjort den huvudsakliga tjänstefördelningen, skapat 

struktur på arbetsveckan och dess innehåll m.m. utan jag förlitade mig till stor del på 

personalens erfarenhet och rutin och följde med in i läsåret.  

Under ganska tidig höst påbörjade jag arbetet med att formulera de områden som 

jag såg att vi i första hand skulle lägga fokus på att granska och utveckla. Att det blev 

just dessa områden som valdes ut påverkades dels av gemensamma rektorsdagar 

med Lars Torin i september 2015, dels utifrån samtal om styrkor och utveckling i per-

sonalgruppen men givetvis också utifrån egna iakttagelser och tidigare erfarenhet. 

Vilka områden det var, och till viss del är, finns under rubriken Planering, genomfö-

rande och uppföljning. 
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Planering, genomförande och uppföljning 

Att utveckla 
Vad  & varför 

Hur Uppföljning 
Hur har vi lycktas? 

Påbörja arbetet med att 
utveckla ett pedagogiskt 
ledarskap 
 
En del i att stärka arbetet 
med pedagogiskt ledarskap 
i syfte att arbeta med en 
pedagogiskt medveten 
process och i näste steg en 
förhöjd måluppfyllelse. 
 

Tydliggöra rektors roll och ansvar 
 
Klassrumsbesök som följs av re-
flekterande samtal. Lektioners 
innehåll & struktur. 
 
Koppla detta till Medarbetarsam-
tal och löneprocess 

 
 

 
 
 

Arbete med att tydliggöra rektors 
roll och ansvar pågår. Verksam-
heterna lär känna mig och ha rim-
liga förväntningar. 
Klassrumsbesök med kvalité och 
rejäl uppföljning har inte skett 
enligt den nivå jag önskat. Inför 
kommande läsår ska detta priori-
teras.  
Medarbetarsamtal med god kva-
lité kopplat till ansvar och upp-
drag har genomförts. 

Följa elevers kunskapsut-
veckling 
Viktigt att skapa en med-
veten och tydlig struktur för 
hur vi följer elevers kun-
skapsutveckling och hur vi 
använder oss av resultat i 
analys och reflektion 

Ha hög kvalité på arbetet med 
utvecklingssamtal och IUP  
 
Skapa goda rutiner att följa kun-
skapsutveckling och att regel-
bundet analysera och reflektera 
över dessa 
 
Använda Infomentor på ett kon-
struktivt sätt. 
Pedagoger har gott kunnande i 
användandet av Infomentor 
 
 

Ett arbete utifrån kunskapsresul-
tat, utvecklingssamtal och IUP 
sker idag med god kvalité, vilket 
jag under året lärt känna. Detta 
bekräftas i SKL´s analysrapport 
om Elevers uppfattning om sko-
lan, där 86 % av eleverna i år 5 
svarar att de upplever att de får 
veta hur det går för dem i skolar-
betet.  
Vi har under året formulerat  en 
handlingsplan kring utvecklings-
samtal och organiserat dem un-
der samma period, två veck-
or/termin. 
 
Skapa strukturer kring att följa 
och analysera elevers kunskaps-
utveckling kvarstår (Specialpeda-
gog inför 16/17) Det görs idag 
främst på individnivå utifrån lära-
res ansvar, men vi måste lyfta det 
också till grupp och organisat-
ionsnivå och föra gemensamma 
samtal 
 
Användandet av Infomentor vari-
erar mellan pedagoger, men 
hänger också samman med 
kommunens IT- struktur. Positivt 
att IT – nätverk nu åter är i gång. 
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Skapa struktur och rutiner 
för att använda gemensam 
arbetstid. Organisera arbete 
och ansvar utifrån arbets-
lag. 
 
Viktigt att den reglerade 
arbetstiden används på ett 
gemensamt och organiserat 
sätt för att främja en god 
arbetsmiljö och organisera 
för ”rätt” fokus 

Utveckla arbetslagens form, an-
svar och uppdrag 
Organisera veckan så att det finns 
gemensam arbetstid avsatt för 
Utvecklingsarbete, Arbete i ar-
betslag och mötestid med Elev-
hälsan. 
Separera uppgifter av praktisk ka-
raktär och arbete med pedago-
gisk analys och utveckling.  

Lyckats väl med att separera 
praktiskt gemensamt arbete med 
pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Genomfört NSL i sin helhet under 
Utvecklingstid med samtliga pe-
dagoger inom förskoleklass och 
skola.  
Arbetslagen tar form med god 
struktur i det ena och det andra 
har stärkts under året.  
Lagt en god grund för fortsatt ut-
veckling.  

 

Kommande läsår ska jag ha större 
fokus (och krav) på fritidsarbets-
lagets utveckling och verksamhet.  

 
 

Arbete med trygghet och 
studiero 

Revidera Likabehandlingsplan 
med hjälp av planforskolan.se 
Se över tidigare rutiner och ar-
betsformer i trygghetsarbetet 
och anpassa dessa så att de har 
god verkning. 
All personal har god kunskap och 
medvetenhet om ansvar och ar-
betsgång i trygghetsarbete.  
 
Förebyggande arbete med ele-
verna på individ, grupp och orga-
nisationsnivå.   
 
Förstärka kvalitén på raster ge-
nom en god bemanning av rast-
värdar och utvecklande av rastak-
tiviteter.   
 
Formulera och implementera en 
gemensam värdegrund. 
 
Se över ordningsregler och ge-
mensamt ha en konsekvent håll-
ning. 

Likabehandlingsplanen är revide-
rad men tid för implementering  
av justeringar som gjorts har inte 
förmedlats till all personal. Detta 
är inplanerat till början av kom-
mande läsår.  
Vi har gjort viktiga insatser i prak-
tisk handling och genom samtal 
för att komma åt förhållningssätt 
och hur/var vi pratar om elever.  
 Arbete med elever på individ, 
grupp och organisationsnivå på-
går kontinuerligt. 
Elevhälsans kompetenser har in-
gått i gruppverksamhet i åk 4 och 
åk 6.  
 
Utvecklat rastaktiviteter, om än i 
liten skala. Vi benämner rastvärd, 
inte rastvakt. Utvecklat medarbe-
tarnas ansvar och förståelse för 
vårt tillsynsansvar. God beman-
ning på flera raster efter en juste-
ring i schemaplanering, vilket 
dessutom skapat ett positivt läs-
fokus genom lässtunder. 
Skapat en ”pratbar” värdegrund 
och aktivt/gemensamt arbetat 
med att implementera denna. 
Mycket positivt med flera effek-
ter. 
”Putsat” på våra ordningsregler 
vilket gett positiv verkan. 
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I-pads i undervisningen 
 

Stötta det utvecklingsarbete som 
pågår i åk 1 och 2 med ett aktivt 
pedagogiskt arbete med hjälp av 
I-pads 
 
Sprida erfarenheter och kun-
nande utifrån pågående arbete 
och ansvar kopplat till förstelä-
rare.  

Fortsatt positivtutvecklingsarbete 
i arbetet med I-pads i lägre åld-
rar. Åk 1 har följt med i åk 2 ar-
bete och utveckling och de är 
måna om fortsatt gemensamt ar-
bete.  
 
Fortsatt prioriterat i kommande 
års gemensamma utvecklingsar-
bete. Inköp av ytterligare I-pads 
bör prioriteras för att följa ut-
vecklingen mot högre årskurser 
och för att ”rusta” inför den vän-
tande statliga satsningen. 
 
 

Elevhälsans arbete och roll 
”Tidiga insatser” 

Ha en planering för elevhälsans 
träffar med arbetslag 
 
Utveckla arbetet med ”Pyramid-
modellen” för att kunna följa ar-
betet i en process. 
  
Planera för Förebyggande insat-
ser och ”hålla i” dessa 

Elevhälsans planerade träffar har 
hållit mot respektive arbetslag 
och gemensam utvärdering visar 
på stort förtroende för elevhäl-
sans arbete och kompetenser och 
önskemål att hålla kvar nuva-
rande organisation och struktur.  
 
Elevhälsans teamarbete har ut-
vecklats mycket positivt. 
 
Användandet av Pyramiden har 
börjat och ambitionen är att hålla 
i denna arbetsmodell och för-
stärka den under kommande 
läsår.  
 
Planerade, förebyggande insatser 
har påbörjats i mindre skala men 
kommer att förstärkas genom 
elevhälsoplan och elevhälsans 
årshjul. 

 

  

Vår värdegrund 
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Uppföljning  

Uppföljning har skett kontinuerligt genom samtal i arbetslag och organisation. Ge-

mensam utvärderingsdag har genomförts i juni 2016 och den sammanfattande skriv-

ningen står jag för som rektor. 

 

Resultat 

Som helhet har vi nått goda resultat utifrån uppsatt mål och utvecklingsområden. 

Vid utvärderingsdag i juni 2016 så ringar personalen in följande områden som de 

anser särskilt framgångsrika/positiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa delar som personal valt att lyfta fram i vår utvärderingsprocess stämmer väl 

överens med den planering och uppföljning av densamma som jag sammanställt.  

 

Analys och lärdomar  

 När jag gör denna tillbakablick, tänker tillbaks på känslan och förutsättningen inför 

läsåret och nu ställer samman målformuleringar med uppnådda effekter, resultat och 

reflektioner utifrån detta blir min känsla sammantaget god. Vi har tagit många posi-

tiva steg i en god riktning och organisationen som helhet har visat på en mycket posi-

tiv inställning till och nyfikenhet inför det gemensamma arbete som vi påbörjat.  

Formulering av mål, uppföljning och redovisning av dessa har tidigare år följt en 

struktur och mall som sett likadan ut under lång tid. Arbetet har nog till viss del blivit 

automatiserat och inte förändrats i någon större omfattning. Detta står dock inte i 

motsättning till att verksamheten inte hållit god kvalité.  

Jag är väl medveten om att de mål som jag lyft fram i min genomförda struktur på 

många vis behöver utvecklas och specificeras, göras mätbara på ett tydligt vis, men 

utifrån de faktiska förutsättningarna är jag mycket nöjd med att jag ser en planering 

som lett oss till positiv utveckling, som vi kunnat följa upp och som kommer att vara 

ett gott stöd inför planering av kommande läsår. 

o Ett bra år! 
o Vår professionella utveckling  
o Arbetslagens utveckling 
o Gemensam pedagogisk utvecklingstid på måndagar 
o Lässtund för att också organisera för bra rastverksamhet 
o God stämning 
o Flexibla och goda samarbeten 
o Värdegrundsarbetet i sin helhet 
o Återkommande storsamling som en följd av implementering av värdegrunden 
o Lågstadiesatsningen som lett till förhöjd bemanning i de lägre åldrarna 
o Utvecklat organisationen på fritids 
o Mobilförbud, en del av att vi ”putsat” på våra ordningsregeler 
o Relationsbyggandet med elever 
o Samarbete med föräldrar 
o Elevhälsans arbete 
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Koppling och forskning  

Fortsatt utvecklingsarbete som i sin helhet hänger samman med det samlade syste-

matiska kvalitetsarbetet.  

 

Sammanfattning och bedömning  

Jag har under våren arbetat med att inför kommande läsår skapa en organisation 

som jag kan står för och som gemensamt är rustad för att arbeta med och mot de 

uppdrag vi har i våra gemensamma verksamheter.  Vi ss nyrekrytering har gjort och 

förändringar har skett bland annat utifrån rätt lärarkompetens. Inom fritidsverksam-

heten sker en förändring utifrån övertalighet och förskoleklassen får kommande läsår 

en högre bemanning då vi kommer att ha fler barn i förskoleklass än föregående år.  

Delar i den planering som funnits under innevarande läsår kommer att kvarstå och vi 

kommer att jobba fördjupat och fokuserat. I skolans verksamhet är utveckling och 

uppföljning kontinuerlig och vi fortsätter gemensamt vår strävan att Alla elever ska 

lyckas i skolan. Givetvis ger den sammantaget positiva bilden fortsatt energi och kraft 

vilket är en god känsla att avsluta ett läsår med. 

 

Mullhyttan i juni 2016 

 

Anette Larslin 

Page 116 of 560



Sammanställt provresultat 

Provresultat per delprov 

Ämne Delprov Provbetyg Antal per provbetyg Pojkar Flickor Period  15/16 % % %

Mullhyttans skola

Årskurs 3

MA

Resultat delprov A

 11  14  3 1

Resultat delprov B

 5  7  2 0

 6  7  1 1

Resultat delprov C

 2  2  0 0

 9  12  3 1

Resultat delprov D

 11  14  3 1

Resultat delprov E

 11  14  3 1

Resultat delprov F1

 11  14  3 1

Resultat delprov F2

 8  9  1 0

 3  5  2 1

Resultat delprov G1

 1  1  0 0

 10  13  3 1

Resultat delprov G2

 2  2  0 0

 9  12  3 1

Poäng delprov B

 2  2  0 10

 1  1  0 11

 0  1  1 14

 1  1  0 15

 1  1  0 6

 2  3  1 7

 2  3  1 8

 2  2  0 9

Poäng delprov C
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Sammanställt provresultat 

Provresultat per delprov 

Ämne Delprov Provbetyg Antal per provbetyg Pojkar Flickor Period  15/16 % % %

Mullhyttans skola

Årskurs 3

MA

 1  1  0 11

 2  3  1 12

 2  4  2 13

 4  4  0 14

 1  1  0 6

 1  1  0 8

Poäng delprov D

 2  3  1 10

 2  2  0 12

 3  3  0 13

 4  6  2 14

Poäng delprov E

 1  1  0 10

 0  1  1 12

 4  6  2 13

 2  2  0 14

 4  4  0 15

Poäng delprov F1

 1  2  1 10

 2  3  1 11

 8  9  1 13

Poäng delprov F2

 1  1  0 0

 1  1  0 10

 1  2  1 11

 1  1  0 12

 1  1  0 4

 2  2  0 5

 4  5  1 6

 0  1  1 9

Poäng delprov G1

 1  1  0 4

 1  2  1 6
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Sammanställt provresultat 

Provresultat per delprov 

Ämne Delprov Provbetyg Antal per provbetyg Pojkar Flickor Period  15/16 % % %

Mullhyttans skola

Årskurs 3

MA

 2  2  0 7

 3  3  0 8

 4  6  2 9

Poäng delprov G2

 1  1  0 10

 5  6  1 11

 2  3  1 12

 2  2  0 7

 1  2  1 9

Kj1pro4a.rpt 2016-06-15Sida 3 / 5
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Sammanställt provresultat 

Provresultat per delprov 

Ämne Delprov Provbetyg Antal per provbetyg Pojkar Flickor Period  15/16 % % %

Mullhyttans skola

Årskurs 3

SV

Resultat delprov A

 10  13  3 1

 1  1  0 99

Resultat delprov B

 4  4  0 0

 7  10  3 1

Resultat delprov C

 2  2  0 0

 9  12  3 1

Resultat delprov D

 11  14  3 1

Resultat delprov E

 11  14  3 1

Resultat delprov F

 6  6  0 0

 5  8  3 1

Resultat delprov G

 3  3  0 0

 8  11  3 1

Resultat delprov H

 1  1  0 0

 10  13  3 1

Poäng Delprov B

 1  1  0 0

 2  2  0 12

 1  1  0 13

 0  1  1 14

 1  1  0 15

 1  1  0 16

 3  4  1 17

 1  2  1 18

 1  1  0 9

Poäng Delprov C

 1  1  0 0
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Sammanställt provresultat 

Provresultat per delprov 

Ämne Delprov Provbetyg Antal per provbetyg Pojkar Flickor Period  15/16 % % %

Mullhyttans skola

Årskurs 3

SV

 1  1  0 13

 1  1  0 14

 3  3  0 16

 1  3  2 17

 3  4  1 18

 1  1  0 2
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Sammanställt provresultat 

Provresultat per delprov 

Ämne Delprov Provbetyg Antal per provbetyg Pojkar Flickor Period  15/16 % % %

Mullhyttans skola

Årskurs 6

Klass 6D

EN

Betyg delprov A

 2  3  1 B

 1  2  1 C

 1  4  3 D

 1  3  2 E

 2  2  0 F

Betyg delprov B

 3  3  0 B

 1  4  3 C

 0  2  2 D

 1  2  1 E

 2  3  1 F

Betyg delprov C

 2  2  0 A

 1  2  1 B

 0  2  2 C

 1  4  3 D

 2  3  1 E

 1  1  0 F

Provbetyg Engelska

 3  4  1 B  28,6  75,0  25,0

 0  2  2 C  14,3  0,0  100,0

 1  4  3 D  28,6  25,0  75,0

 2  3  1 E  21,4  66,7  33,3

 1  1  0 F  7,1  100,0  0,0
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Sammanställt provresultat 

Provresultat per delprov 

Ämne Delprov Provbetyg Antal per provbetyg Pojkar Flickor Period  15/16 % % %

Mullhyttans skola

Årskurs 6

Klass 6D

MA

Deltagit delprov A

 7  14  7 1

Deltagit delprov B

 7  14  7 1

Deltagit delprov C

 7  14  7 1

Deltagit delprov D

 7  14  7 1

Deltagit delprov E

 7  14  7 1

Provbetyg Matematik

 0  1  1 A  7,1  0,0  100,0

 2  2  0 B  14,3  100,0  0,0

 0  1  1 C  7,1  0,0  100,0

 1  1  0 D  7,1  100,0  0,0

 3  8  5 E  57,1  37,5  62,5

 1  1  0 F  7,1  100,0  0,0
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Sammanställt provresultat 

Provresultat per delprov 

Ämne Delprov Provbetyg Antal per provbetyg Pojkar Flickor Period  15/16 % % %

Mullhyttans skola

Årskurs 6

Klass 6D

SV

Följer kursplanen för Svenska som 

andraspråk (X)

 1  1  0 X

Betyg delprov A

 1  2  1 A

 2  3  1 B

 2  4  2 C

 0  1  1 D

 2  4  2 E

Betyg delprov B1 och B2

 2  3  1 A

 1  6  5 B

 2  3  1 C

 1  1  0 D

 1  1  0 F

Betyg delprov C1 och C2

 1  1  0 B

 1  2  1 C

 0  3  3 D

 4  7  3 E

 1  1  0 F

Provbetyg Svenska

 1  1  0 A  7,1  100,0  0,0

 1  2  1 B  14,3  50,0  50,0

 1  3  2 C  21,4  33,3  66,7

 2  5  3 D  35,7  40,0  60,0

 1  2  1 E  14,3  50,0  50,0

 1  1  0 F  7,1  100,0  0,0
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Elevernas syn på skolan 2016

Mullhyttans skola
Klass : 5D.  

Antal svar: 14
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Elevernas syn på skolan 2016

35,7

64,3

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

%

Kön

Pojke Flicka
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Elevernas syn på skolan 2016

42,9 42,9

7,1 7,1

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

1.      Jag känner mig trygg i skolan

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Vet inte
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Elevernas syn på skolan 2016

14,3

21,4 21,4

35,7

7,1

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

2.      Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte
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Elevernas syn på skolan 2016

35,7

42,9

7,1 7,1 7,1

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

3.      Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet inte
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Elevernas syn på skolan 2016

35,7

50,0

7,1 7,1

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

4.      Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
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Elevernas syn på skolan 2016

35,7

50,0

7,1 7,1

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

5.      Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
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Elevernas syn på skolan 2016

28,6

57,1

7,1 7,1

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

6.      Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer inte alls Vet inte
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Elevernas syn på skolan 2016

69,2

15,4 15,4

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

7.      Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Vet inte
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Elevernas syn på skolan 2016

50,0

28,6

14,3

7,1

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

8.      Jag tror att jag kan klara de flesta matteuppgifter jag jobbar med i skolan

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Vet inte

Page 134 of 560



powered by defgo | info@defgo.com | www.defgo.com

| 11 |

Elevernas syn på skolan 2016

3 Elevernas syn på skolan och undervisningen: Stämmer helt 

och hållet

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dåligt

Stämmer inte 

alls

Vet inte

% % % % % Ack. svar

1.      Jag känner mig trygg i skolan 42,9% 42,9% 7,1% 0,0% 7,1% 14

2.      Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust 

att lära mig mer

14,3% 21,4% 21,4% 35,7% 7,1% 14

3.      Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 

åsikter

35,7% 42,9% 7,1% 7,1% 7,1% 14

4.      Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i 

de olika ämnena

35,7% 50,0% 7,1% 7,1% 0,0% 14

5.      Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet 

om jag behöver det

35,7% 50,0% 7,1% 7,1% 0,0% 14

6.      Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 28,6% 57,1% 0,0% 7,1% 7,1% 14

7.      Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen 

i alla ämnen

69,2% 15,4% 0,0% 0,0% 15,4% 13

8.      Jag tror att jag kan klara de flesta 

matteuppgifter jag jobbar med i skolan

50,0% 28,6% 14,3% 0,0% 7,1% 14

Totalt 14

Horisontell procentberäkning
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Uppföljning av den samlade elevhälsans arbete under vårterminen 2016

I samband med terminsstart så enades vi om följande målinriktning för vårens arbete. Vi 
var från och med december 2015 fulltaliga som central elevhälsa. I teamet ingår två 
skolsköterskor, två kuratorer och en samordnande specialpedagog i omfattningen 40 %.

Planering av elevhälsans arbete och uppdrag under vårterminen 2016

Vid utvärdering i juni 2016 så gör vi följande reflektioner utifrån vanstående punkter:

1. Elevhälsoplanen är skapad och processad i flera sammanhang. Det arbete som nu återstår 
när det gäller planen är att implementera den i våra verksamheter samt se över hur den 
kan finnas tillgänglig digitalt samt då länka tillhörande dokument till den. Det måste också 
ses över vilka dokument som är aktuella. 

2. Vi upplever att vi provat flera olika arbetsmodeller och arbetssätt som vi kommer att ha 
med i planeringen av kommande läsår och att vi är i uppbyggnad av ett systematiskt arbete 
med regelbundna uppföljningar som påverkar verksamhetens som helhet.

3. Vi har nu en fulltalig elevhälsa och en organisation som är fast på samtliga skolenheter. 
Inför kommande läsår kommer elevhälsans träffar ”synkas” så att alla skolenheter får goda 
förutsättningar till ett sammanhållet teamarbete.  Det är av största vikt att 
ansvarsfördelning mellan rektorer på Lekebergsskolan 4-6 och Tulpanens skola görs tydlig 
så att det finns en bestämd ledare och ansvarig på varje skolenhet.

4. De fysiska förutsättningarna när det gäller lokaler varierar mycket för resp yrkeskategori 
och mellan de olika skolorna. På Hidinge har alla ändamålsenliga arbetsplatser och lokaler. 
På Lekebergsskolan 7-9 är läget detsamma. På Tulpanen är det trångt och både 
skolsköterska och kurator saknar helt arbetsmiljöer som är lämpliga för de uppdrag som ska 
utföras. Samtal om detta har förts och en uppdelning av tillgång till rum har gjorts inför 
kommande läsår, men det finns ytterligare justeringar som är nödvändiga. På 
Lekebergsskolan 4-6 är situationen till viss del densamma som på Tulpanen. Samtalsrum 
saknas och skolsköterskan utför sitt uppdrag från arbetsrum på 7-9. (Vilket har fungerat 

Mål/ visioner 

1. Elevhälsoplan, skapas – på remiss 
och färdigställd för implementering 
inför läsåret 2016/2017

2. Utifrån erfarenheter utarbeta 
modeller och arbetssätt som blir 
ett stöd i planering av 
förebyggande och främjade arbete 
inför kommande läsår. Utveckla en 
bra modell för systematisk 
uppföljning

3. Vara delaktiga i att skapa ett stabilt 
läge på skolorna i kommunen

4. Arbeta för att kompetenserna får 
goda fysiska arbetsförutsättningar
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bra) Inför kommande läsår planeras en flytt av elevhälsan till gemensamma lokaler vilket 
skapar nya och goda förutsättningar för teamets arbete. 
På Mullhyttans skola har ett nytt ”elevhälsorum” iordningsställts vilket skapar goda 
förutsättningar för resp profession utifrån de förutsättningar som finns. 

I januari planerade vi för uppdrag fördelade på respektive yrkeskompetens. Den röda texten i 
rutorna nedan är den uppföljning och ibland efterföljande reflektioner i samband med våra 
utvärderingsdagar

Skolsköterska Kurator Specialpedagog
Hälsosamtal åk 4 & 7 samt F-
klass på Tulpanen

Avklarat

Likabehandling och 
trygghetsarbete.
Plan justerad och 
implementerad under VT

Processen pågår på 4-6 och kurator 
är delaktig. 
Arbete pågår på Tulpanen. Inväntar 
gemensam tid för att fortsätta 
arbetet. 
Hidinge, reviderad och träff har 
skett i trygghetsteamet. 
Läget underfär detsamma i 
Mullhyttan.
planforskolan.se används och det är 
ett viktigt steg. 
Varit handledande i förskolornas 
arbete med Likabehandlingsplan.

Färdigställa och 
implementera plan för 
övergångar

Arbete genomfört och överförd till 
resp verksamhet. 
Specialpedagogerna som nätverk 
lett detta arbete Uppföljning av hur 
arbetet gått i samband med vårens 
övergångar följs upp i höst.

Vaccination enl program

Avklarat – goda rutiner. 
Arbeta i ett lugnare tempo 
framöver. Göra en tydlig 
arbetsfördelning, den som är på sin 
hemskola vaccinerar och 
kompanjonen dokumenterar.

Delaktig i värdegrundsarbete

Ja, i olika sammanhang och i olika 
roller utifrån verksamhet och behov 
på de olika skolorna

Uppföljning och analys av 
kunskaper 
Gjort i uppdraget på Hidinge och 
frågan har lyfts i Spec ped gruppen. 
Inför kommande läsår ska en 
gemensam planering göras.

Matråd på resp skola

Fortsatt utveckling nödvändigt. Ser 
olika ut på resp skola. Resonemang i 
rektorsgruppen bör ske gällande 
vilka tankar och rutiner man har 
eller planerar för..

Trygga rutiner för 
dokumenation.

Arbetar med tjänsteanteckningar. 
Utvecklingsområde totalt sett i 
kommunen.

Utbildning för KOMTEK 
gällande NP-funktionshinder

Ja. Uppskattat av båda parter. Hr 
också genomfört SIP info för 
Barnteamet.

Rutin när det gäller kost och 
övergång förskola skola.

Reviderad kostrutin gällande 
specialkost färdigställd. 
Fråga utsänd till förskolechefer men 

Kränkningar på nätet

Samordnat på Hidinge med 
folkhälsan med fortsatt planering 
inför HT. Mullhyttan en första info 
på APT

Samlat grepp om planering, 
rättning och analys av 
Nationella prov.
Har ännu inte skett men 
specialpedagoggruppen kommer att 
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inget svar har kommit. få ett gemensamt uppdrag inför 
kommande läsår.

VFU student
Genomfört

Elevhälsoplan
Ja, men arbete kvarstår

Komma igång i arbete och 
samverkan med skolläkare
Det har vi gjort och det känns 
positivt

Kompetensutveckling
Skolsköterskedagar K 3 K 3

Specialpedagogdagar i 
Göteborg
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Styrkor och positiv utveckling

Utifrån reflektion och eftertanke så ser vi att det finns mycket som vi ser har varit positivt i så väl 
vårt egna arbete som arbete och utveckling i team. Nedan följer delar av det vi lyft fram som 
positivt: 

 Arbetet i team på varje enskild skolenhet har kommit olika långt, men som helhet ser vi 
en positiv utveckling och inför kommande läsår kommer fortsatt gemensam utveckling 
att ske. De lokala elevhälsoteamen har på de olika skolenheterna fått positiv feedback 
på hur elevhälsans arbete är organiserat och fungerar. Pedagogerna uttrycker som 
helhet stort förtroende för elevhälsans arbete och insatser.

 På Hidinge skola har man kontinuerligt använt SPSM´s utvärderingsverktyg vilket haft 
mycket goda följder ut i arbetslag och verksamhet. Detta arbete påverkar fortsatt 
planering som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

 Arbetet att skapa en kommungemensam Elevhälsoplan har pågått och planen är nu till 
största del färdigställd. Vi är nöjda med planens form och innehåll och ser att den 
kommer att vara vägledande i fortsatt planering och verksamhet. 

 Relationerna i den samlade elevhälsan har utvecklats och vi är en god och positiv 
arbetsgrupp.

 De olika professionerna beskriver att de hela tiden utvecklas inom sitt yrkesuppdrag 
och att de i varierande takt utvecklar kunskap om arbetsrollens uppdrag och funktion i 
förhållande till Skollag, styrdokument, uppdrag och verksamhet. Samtliga medarbetare 
i gruppen beskriver känslan av att de ”landat” i respektive uppdrag. Detta ger goda 
möjligheter att hitta rätt arbetsformer både för vart yrke enskilt men också i teamets 
gemensamma arbete.

 Vi ser gemensamt flera exempel på att arbete kring enskilda elever och/eller 
klasser/grupper har lett till att elever nått goda skolresultat – det som givetvis ska vara 
helt bärande i vårt arbete.

 Skolsköterskorna ser en kvalitetshöjning utifrån att vi nu har tillgång till Skolläkare och 
de har under året hunnit med att genomföra ålagt Basprogram.

 De fortbildningar som elevhälsan deltagit i under året har över lag varit bra och gett 
god kompetensutveckling. Särskilt lyfts utbildningen i K3, ett värdefullt 
kartläggningsverktyg, där specialpedagoger och kuratorer utbildats gemensamt.  Det 
beskrivs också som mycket positivt att man har en egen påverkan på vilka 
fortbildningar man önskar att delta i.

 Flera av kompetenserna har under läsåret varit kopplade till Stjärnans elever och 
verksamheter, något som varit uppskattat och värdefullt för respektive part. 
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Inför kommande läsår 2016/2017

För att uppnå ovanstående finns följande att se som vägledande eller tänka mer om:

- Att inte hamna i så mycket individärenden till förmån för förebyggande och främjande. 
- När det gäller ansvar och uppdrag kring särskolan måste en del rutiner tydliggöras, främst 

då det handlar om behörighetsprövning till särskolan.  
- Vi ser att det är positivt att den samlade elevhälsan ibland får gemensamma uppdrag där 

vår arbetsgrupp och kompetenser kan tas tillvara.  Det finns som exempel behov av en 
samlad handlingsplan för skolnärvaro. Den samlade elevhälsan erbjuder sig att arbeta med 
detta. 

- Planera för hur elevhälsoplanen implementeras. 
- Hålla hårt i veckoplanering så att det blir en balans mellan skolenheter och uppdrag.
- Rutiner och struktur när elev byter skola (Vad föreslår Skolverket i sitt material)
- Hur mycket mötestid lägger vi i förhållande till utåtriktad tid? Viktigt att resonera kring 

detta.  
- Gymnasieskolans elevhälsa behöver utvecklas, inte minst utifrån den ökade omfattningen 

av gymnasieskola. De resurser vi idag har är inte tillräckliga. 
- Utveckla och tydliggöra uppdraget för Medicinskt ledningsansvarig (MLA) Viktigt med 

rutiner och uppföljning utifrån lagstiftning och Socialstyrelsens krav.  
- Utveckling gällande dokumentation. För den enskilde pedagogen – när skriva 

tjänsteanteckning? Vilket dokument för åtgärdsprogram använder vi? Förslag är att 
rektorsgruppen uppdrar åt specialpedagogerna att skapa tydlighet i detta. 

- Ha mer renodlade APT för den samlade elevhälsan. Skilja på träffar för verksamhetsfrågor 
och regelrätt APT.

Övergripande:

- Elevhälsans arbete ska i största 
möjliga utsträckning vara 
förebyggande och främjande. Ett sätt 
för att åstadkomma det är att planera 
verksamheten utifrån ett årshjul. Vi 
tänker i termen 70/30 – där 70 & ska 
vara planerat, förebyggande och 
främjande och 30 % av det 
händelsestyrda.

- Prioritera arbete på gruppnivå och 
begränsa antalet individuella insatser.

- Arbetar för stabilt elevhälsoarbete 
pågår.

- Utifrån samtal i rektorsgruppen 
formuleras ytterligare mål 
(Skolnärvaro, dokumentation, 
likabehandlingsrutiner)

- Vara delaktiga i att skapa ett stabilt 
läge på skolorna i kommunen

- Goda fysiska arbetsförutsättningar
- Den lokala elevhälsan ska ha en 

uppfattning, en bild av, klassernas 
funktion och mående. Detta får man 
genom regelbundna besök och 
närvaro i arbetslagen. 

- Samverkan med samarbetspartners 
och i professionsgrupper

-
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Sammanfattningsvis

Ett framgångsrikt och väl utvecklat elevhälsoarbete kännetecknas av en tydlig organisation 
och tydliga rutiner. Utgångspunkten är att kommunens skolor är en plats för lärande, 
utveckling och hälsa där all skolpersonal i samverkan med elever och vårdnadshavare 
skapar goda lärmiljöer inom kommunens samtliga skolverksamheter.  Elevhälsan har ett 
särskilt uppdrag att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för elevers lärande.

När vi följt upp den samlade elevhälsans uppdrag och arbete på kommunens skolor under 
vårterminen 2016 kan vi konstatera att vi har en god utveckling i att skapa en tydlig 
organisation, goda rutiner och en hög kompetens kring respektive yrkesrolls ansvar och 
uppdrag. Man bör komma ihåg att den organisation som vi idag har fortfarande är relativt 
”färsk” och att den utveckling vi ser och kan konstatera har skett på kort tid. Det kan också 
vara det som gett oss goda förutsättningar att skapa rena och tydliga arbetsformer och 
rutiner, då vi på ett vis varit befriade från tidigare arbetsformer.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot fortsatt gott arbete och utveckling för att finnas med i 
det uppdrag vi alla gemensamt har i skolan, att främja lärande, att överföra och gestalta de 
grundläggande värdena samt i samarbete med hemmen främja elevernas harmoniska 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.(Lgr 11)

Fjugesta i juni 2016

Anette Larslin
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Fokusområden 15/16 Nuläge 
Hur såg det ut i verksamheten i början av hösten 2015 
Planering och genomförande 
Vad har gjorts och genomförts? 
Hur har det genomförts? 

Uppföljning 
Hur har 
uppföljningen 
genomförts? 
Hur ofta har det 
skett? 

 

Resultat 
Vilka effekter och resultat har det 
gett? 

Analys och lärdomar 
Vad kommer det sig att det som skett har skett? 
Vilka lärdomar kan du/ni dra i det? 
Vad tar du/ni med er av det? 

 

Koppling till 
forskning 
Har du/ni gjort kopplingar 
i arbetet till forskning och 
i så fall hur? 

 

Schemalagd 
skolmåltid 

Som ett led i vårt arbete med miljö, trygghet, hälsa och 
småningom ökad måluppfyllelse, valde vi att på 
Lekebergsskolan 7-9 prova schemalagda skolmåltider för alla 
klasser. Allt utifrån Skolverkets rekommendationer. Med 
”schemalagd skolmåltid” menar vi i korthet att alla elever går 
till skolrestaurangen tillsammans med sin lärare och äter på 
lektionstid – lunchen är alltså ingen rast.  
 
Tydliggjorda syften: 

• Miljö 
Lugnare måltids-, arbets- och studiemiljö 

• Trygghet 
Stärka den sociala gemenskapen, tryggare 
relationer, trevligare klimat 

• Hälsa 
Energi och näring – eleven ska må bra, orka 
koncentrera sig och gör sitt allra bästa. Alla äter 
någonting. 

• Måluppfyllelse 
Matvanor, hälsa och lärande hänger ihop 

 
 

Uppföljning har 
gjorts tre gånger. Vid 
första tillfället några 
veckor in på 
höstterminen 
gjordes en mindre 
enkätundersökning 
bland elever och 
personal. Vid tillfälle 
två (dec. 15) och tre 
(maj -16) 
genomfördes 
samma enkät. 

Mindre bra: 
• För kort med 20 min, 

stressigt, köer 
• För lång tid med 15 min 

obligatorisk närvaro 
• Vill ha rast efter mat/istf 

lunch 
• Tydligare kring 

placering/ibland mkt 
trångt och svårt med 
platser 

 
Positivt 

• Alla äter någonting 
• Lugnare miljö, inte så 

stressigt 
• Bättre sammanhållning i 

klassen 
• Alltid lediga platser 
• Köerna har minskat 
• Äter mindre godis 
• Fast sittid, fast bord och 

valfria platser  
• Anledningarna är bra 
• Lugnare miljö och bättre 

ljudnivå 
• Lättare att städa 
• 20 % mer mat gå åt 
• Alla äter någonting 

 
Korrigeringar har gjorts efter hand. 
 

Vi ser, och studier visar på, många fördelar med 
schemalagda skolmåltider. Matvanor, hälsa och 
lärande hänger ihop och påverkas av varandra. Att 
varje dag få i sig den mängd energi och näring som 
kroppen behöver är en förutsättning för att en elev 
ska må bra, utvecklas samt orka koncentrera sig och 
prestera i skolan. Mätta elever som ätit en bra 
skollunch bidrar till bättre arbets- och studiemiljö för 
såväl elever som skolpersonal. Schemalagda måltider 
bygger också bättre och tryggare relationer och 
stärker den sociala gemenskapen.  
 
Då de positiva effekterna av schemalagd skolmåltid 
överväger, kommer vi att fortsätta med detta även 
under läsår 2016-2017. 

 

Skolverkets egna studier. 

Formativ 
undervisning/ 
bedömning 
 

Framstående, så som John Hatties enastående, forskning visar 
att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för att en elev ska 
lära och utvecklas så långt som möjligt. Därför måste också 
läraren ständigt utvecklas och lära. Läraren måste ta ansvara 
och utveckla sin praktik – och detta gör läraren bäst genom 
kollegialt lärande och i relation och samspel med kolleger och 
elever.  
Med detta som övertygelse, och elevens bästa i fokus, drog 
rektorn igång ett större projekt som kommer att vara i ca.3 år. 
Projektet följer Dylan Wiliams modulverktyg.  

Kontinuerligt genom 
grupperna. 
Uppföljning i BFL-

ledningsgrupp i maj.  

Näst intill alla personal har varit 
positivt inställd från början. Detta har 
fortsatt under läsåret även om det 
varit svårt att få till den ”spegling” 
som varit ett av uppdragen.  
Tid har getts till inläsning av 
litteraturen – ändå finns en känsla av 
att tiden inte räcker till. Används tiden 
rätt? 
 

Tillsammans med BFL-gruppens ledare ska rektor 
vara än tydligare i vad som förväntas och hur 
tilldelad tid ska användas.  
Viktigt att uppmuntra att korta speglingsförsök är 
mycket bättre än inga alls!  
  
 

Dylan Wiliam (alla på 
skolan läser, följer och 
diskuterar hans bok och 
modulverktyg). 
Carol Dweck 
Christian Lundahl 
James Nottingham 
John Hattie 
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Förberedelser genom pedagogiska konferenser, ledda av 
förstelärare och rektor, gjordes under höstterminen. Arbetet 
med modulverktyget påbörjades först i januari då förlaget 
äntligen kunde distribuera det digitala verktyget. 
Vi arbetar mycket med att BFL är ett förhållningssätt inte en 
metod! 
 
SYFTE:  
Främja elevers lärande och kunskapsutveckling 
 
Skapa ett tillåtande klassrumsklimat/lärmiljö 
 
Kollegialt utvecklas som  
lärare och därmed utveckla undervisningen (naturlig 
kompetensutveckling) 
 
Högre måluppfyllelse 
 
 
Genomförande: 

 Handbok i formativ bedömning + 
lärmodulsarbete 

 BFL-projektgrupp 

 TLC-träffar var fjärde vecka 
 (teacher learning communities)  

 2 grupper, ej konstanta  

 Träffarna mkt styrda, 75 minuter 

 Inköpt material till varje enhet 
 
 

Då vi kommer att ha åtta nya lärare på 
plats från och med höstterminen 
2016, behöver vi göra en bakåtloop 
och börja om lite från början.  

Alla ovanstående används 
och hänvisas till i alla 
gemensamma 
pedagogiska konferenser.  

Språk- och 
kunskapsutvecklande 
arbetssätt 

För att ytterligare stödja alla elevers lärande – men främst för 
att öka vår egen kunskap när det gäller integrering av 
nyanlända elever i undervisningen – genomförde vi under 
läsåret 2015/2016 en intern kompetensutveckling. 
Kompetensutvecklingen genomfördes av skolans 
specialpedagog och den personal som arbetade i 
förberedelseklassen. Skolverkets filmer och litteratur 
användes.  
 
 

Genom 
gruppdiskussioner 
på APT.  

Större delen av personalstyrkan 
upplever att det har varit svårt att ta 
till sig/förstå arbetssättet. De 
upplever inte att de varit aktuellt 
förrän en elev ska integreras i just 
deras undervisning.  
De lärare som har haft elever från 
förberedelseklassen, på väg in i klass, 
har dock en annan upplevelse. De 
finner kompetensutvecklingen mycket 
givande.  

 

Vi behöver förtydliga att språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt inte bara handlar 
om nyanländas lärande och integration i 
undervisningen – utan att det är fördelaktigt för ALLA 
elever. Viktigt att fortsätta väva ihop detta med 
formativ undervisning och ICDP. Det går hand i hand.  

Skolverket och deras 
hänvisningar. 

EHT och 
trygghetsarbete 
 

Sedan ett par år tillbaka har vi byggt upp en nya struktur och 
nya rutiner kring elevhälsoarbetet. Förändringar tar dock tid 
varför vi fortfarande står i startgroparna vad gäller vissa delar – 
medan andra rullar rutinmässigt. 
 
Vi fick en ny skolsköterska i september och även om vi har en 
rutin och struktur sedan tidigare och det är lätt att komma in i 
arbetet, så krävs alltid en tid för acklimatisering.   
 
Några fokusområden sedan tidigare utvärderingar. 

Kontinuerligt i EHT 
under terminerna 
samt en avslutande 
utvärdering 
tillsammans under 
juni. All personal har 
utvärderat under 
APT. 

En gemensam digital kalender är 
ordnad. Vi har tekniken men ännu 
inte rutinen. 
 
Trygghetsarbetet är kopplat till EHT 
men fortfarande behöver mycket 
göras, vilket framgår i enkäten 
”trygghet och trivsel”. Planerna, 
rutinerna, mallarna behöver ses över 
igen. Akutarbetet hamnar för mycket 

Arbetsbelastningen för alla professioner i 
elevhälsoteamet är mycket hög, vilket kan vara en 
liten förklaring till varför vissa delar inte röner 
samma framgång som andra delar, eller varför vissa 
rutiner inte får fäste. Då arbetsbelastningen är hög är 
det viktigt att få till ett gemensamt årshjul för 
elevhälsoteamet. Något vi ska koncentrera oss på 
inför kommande läsår.  
 

Kolsva 
Skollagen 
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- Ordna en gemensam digital kalender 
- Koppla trygghetsarbetet till elevhälsoteamet 
- Fasta EHT-tider och heldagar 
- Rapporter till nämnden 
- Trygghetsarbetets rutiner över lag 
- Rökförebyggande (uppdrag från centrala EH) 

 
 
 
 

på enskilda personer. Det 
förebyggande arbetet får stå tillbaka.  
Arbetsbelastningen bidrar till att det 
är svårt att få till det.  
Klasskartläggningar är viktiga i det 
förebyggande arbetet – de ska inte 
bara genomföras när det finns behov.  
 
Vi har haft fasta tider och heldagar 
vilket bland annat möjliggjort bättre 
uppföljningar i ärenden.  
 
Rapporter till nämnden har gjorts. 
Dock saknas en gemensam rutin i 
kommunen och ett digitalt verktyg för 
att vi ska kunna följa Skollagen vad 
gäller huvudmans vetskap. 
 
Rökförebyggande arbete. Kontakt 
med Folkhälsoteamet har tagits. En 
gemensam plan ska upprättas.  
 
Vi har blivit bättre på uppföljningar 
även om det kan bli ännu bättre. 
Någon/några efterfrågar mer 
tydlighet i beslut.  
Fler än tidigare har bokat på egen 
hand – flera upplever att de har fått 
hjälp. Personalen lyfter små och stora 
frågor.  
Dock upplever EHT att vi inte har nått 
alla lärare vad det gäller vikten av 
samarbete kring eleverna genom just 
EHT. 
 
Situationer kring elever har flertalet 
gånger blivit bättre då EH har 
samarbetat som ett team, t.ex. vid 
möten med vårdnadshavare.  

 
K3  
Ett kartläggningsverktyg (ped. och 
socialt) där spec.ped. och kurator kan 
samarbeta. Man ser över elevens 
förmågor (kommunicera, högre 
tänkande, socialt samspel). 
Individanpassat.  
Utbildning har genomförts. 2 personer 
har kartlagts genom K3.  
 
Annan lyckad insats: 
”Träna-läsning”.  8 av 10 förbättrade 

Elevhälsoteamet behöver också ta vara på den sk. 
egentiden/reflektionstiden mycket bättre än hittills. 
Genom den tiden kan teamet gemensamt hålla i 
utvecklingsområden, genomföra uppföljningar, 
diskutera olika strategier och utbyta kunskaper och 
erfarenheter – allt för att få till ett än bättre 
elevhälsoarbete.  
 
Annat att ta med till kommande läsår: 
Anders Jacobsson – använd möjligheten att planera 
in honom.  
Pyramiden som används i de lägre åldrarna – vill vi 
gärna lära oss och använda den.  
Se och lär av Hidinge: vandringar i verksamheten.  
Bjuda in/samarbeta med Karin SYV mer än idag.  
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sin läsning markant. 2 vidare för 
kartläggning.  
 
BRAV-kod utbildning. 
 
Skolnärvaro – litteraturstudier.  

 

Förberedelseklass 
 

I maj 2015 kom de första nyanlända/ensamkommande 
ungdomarna till Lekebergsskolan 7-9. Under de sista veckorna 
under vårterminen 2015 förbereddes i möjligaste mån för 
uppbyggnad av en förberedelseklass.  
 
Under höstterminen 2015 anställdes personal till 
förberedelseklassen och där mottogs runt 15 ungdomar.  
Undervisningen kom igång bra men kartläggningarna fick vänta 
i flera månader då en personal behövde hjälpa till i de lägre 
åldrarna. Sedermera genomfördes alla kartläggningar även på 
högstadiet.  
 
Några elever har börjat integreras i klasser men långt ifrån alla. 
Vi har mycket kvar att göra vad gäller integreringen i 
undervisningen och skolan över lag. Vidare planerar vi för en 
kompetensförsörjning inom EHT.  

All personal på APT. 
Rutiner kring integrering i klass har 

inte fungerat. Ibland har inte rätt 

information kommit till rätt person, 

varpå mottagandet av eleven inte 

fallit ut på bästa sätt. Vidare har 

schemat för eleven blivit ”hoppigt” 

och gjort det svårt för eleven att följa 

och ta till sig undervisningen på ett 

tillfredsställande sätt.  

 

 

 

Det är viktigt att vi gör en gemensam plan på skolan 

vad gäller integrationen. Det blir lätt ett ”vi och 

dem”. Kompetensförsörjning på alla plan. Språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt är ett led. 

Delaktighet i planen!! 

 

 

 

Sammanfattning och bedömning 
Hur sammanfattar du/ni läsåret utifrån ovanstående delar?   Utifrån utveckling och kvalité vilken bedömning gör du/ni i förhållande till i höstas? 
 
 
All utveckling tar tid. Mycket mer tid än vad man tänkt sig från start – särskilt när ingenting annat får avstanna. Vi har kommit en bit på väg i alla fokusområden nämnda ovan – vilket är lätt att glömma när man granskar det som inte är gjort, 
eller det som ska göras härnäst. Vi har påbörjat flertalet utvecklingsområden som inte alls var i fokus för bara ett par år sedan. Detta måste man ändå få känna en stolthet i.  
I vissa områden kommer vi att behöva ta några steg tillbaka för att ta ytterligare ta sats framåt, detta av olika orsaker så som många nyanställda och/eller icke tillfredsställande resultat på tidigare genomförande.  
Jag anser att vi har valt rätt fokusområden och att vi har gjort ett gott arbete. Vi är längre fram idag än vad vi var i augusti -15 även om det finns mycket kvar att göra.  
Jag tror dock att den positiva utvecklingen kommer att förbättras avsevärt genom ett uppgraderat och fungerade systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Resultat i siffror 
Som jag tidigare har annonserat så skulle årets meritvärde sjunka. Det har varit två mycket stora klasser som har vardera har haft stora svårigheter av olika slag (många med behov av särskilt stöd och flera med anpassad studiegång). Genom 
ett intensivt arbete från åk 8 vad gäller schemaläggning (för att skapa mindre grupper), extra lärare, insatser kring trygghet och självförtroende, ICDP m.m. har vi ändå lyckats höja antalet elever som nått målen i alla ämnen från 76.6 till 82,1% 
!! Meritvärdet har förvisso sjunkit från 212,8 till 206,4 (OBS! utan språkval och preliminär siffra) men det är en långt mindre sänkning än vad vi befarade.  
Naturligtvis är målet att 100 % når målen i alla ämnen och naturligtvis är målet att 100 % känner sig trygga – dit är det dock några steg kvar och jag vidhåller att vi, utifrån förutsättningarna i höstas, har gjort en riktigt god insats och ökat 
kvaliteten över lag. 
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Bilagor s. 5-8. Statistik OBS!!! PRELIMINÄRA SIFFROR 

 

 2014/2015 2015/2016 2015/2016 

Verksamhet  
 

F P F P Sammantaget 

Antal elever skolår 7-9 80 85 98 108 206 

 

Personal  2014/2015 2015/2016 

Antal anställda per rektor (bara högstadiet) 29 29 
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Slutbetyg per ämne årskurs 9, vårterminen 2016 (Andel elever i % som erhållit visst betyg) 

Ämne A B C D E Ej nått 
målen (F) 

Bild 8,93 10,71 19,64 32,14 28,57 0 

Engelska 12,50 12,50 19,64 28,57 14,29 10,71 

Hem- och konsumentkunskap 5,36 14,29 17,86 26,79 32,14 1,79 

Idrott och hälsa 8,93 19,64 12,50 39,29 12,5 3,57 

Matematik 1,79 5,36 12,50 25,00 51,79 3,57 

Moderna språk, franska       

Moderna språk, spanska 4,76  19,05 28,57 42,86 4,76 

Moderna språk, tyska  25,00 12,50 50,00 12,50  

Musik 5,36 23,21 30,36 30,36 10,71  

Biologi  7,14 26,79 30,36 32,14 3,57 

Fysik 3,57 5,36 19,64 44,64 21,43 3,57 

Kemi  3,57 19,64 25,00 46,43 1,79 

Slöjd 8,93 16,07 30,36 21,43 17,86 1,79 

Geografi 7,14 10,71 23,21 17,86 37,50 3,57 

Historia 3,57 12,50 16,07 23,21 42,86  

Religion 5,36 10,71 17,86 23,21 41,07 1,79 

Samhällskunskap 8,93 17,86 28,57 14,29 26,79 3,57 

Svenska 7,27 10,91 25,45 18,18 36,36 1,82 

Svenska som andraspråk    100,00   

Teknik  10,71 30,36 32,14 23,21 1,79 

Page 148 of 560



                   

 

 2014/2015 2015/2016 

Resultat åk 9, könsfördelat F P F P 

Antal elever i åk 9   32 24 

Antal elever med godkänt betyg (E) i 
matematik   16 13 

 Andel elever med godkänt betyg i 
matematik    50,0 54,2 

 Antal elever med godkänt i svenska/SVA   31 24 

 Andel elever med godkänt betyg i 
svenska/SVA    96,9 100 

Antal elever med godkänt betyg i 
engelska   26 23 

Andel elever med godkänt betyg i 
engelska    81,3 95,8 

Antal elever som nått uppnåendemålen i 
alla ämnen   23 23 

Andel elever som nått uppnåendemålen i 
alla ämnen   71,9 95,8 

Antal elever behöriga till nationellt 
program   25 23 

Andel elever behöriga till nationellt 
program   78,1 95,8 
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Resultat på nationellt ämnesprov (provbetyg), årskurs 9, 2016 

Ämne Antal 
elever 
som 
gjorde 
provet 
av XX 
elever 

A  
antal 

B 
antal 

C  
antal 

D  
antal 

E  
antal 

Ej nått 
målen 
(F) 
antal 

Svenska 55 1 3 14 17 16 4 

Matematik 53 1 2 6 11 25 8 

Engelska 52 6 5 14 9 10 8 

Fysik 53 2 2 12 22 11 4 

Samhällskunskap 55 5 8 22 9 10 1 

 

Operativt mål: Andelen matematikbetyg C-A ska årligen öka 

2014/15 2015/16 

38,2 % nådde betygen C-A 19,64 

 
 
 

 Läsår 2014/15 Läsår 2015/16 

Meritvärde 212,87 /219 inkl sprv 206,4 / 211,52 inkl. sprv 

Behöriga till yrkesförberedande 
program (%) 

92 85,7 

Nått målen i alla ämnen (%) 76,6 82,1 
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2015/2016 för

Mullhyttans förskola
Lekebergs kommun
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Innehållsförteckning

1. Inledning

                                                                                             

2.  Förutsättningar  

3. Läroplansmål – Normer och värden   

4. Läroplansmål – Utveckling och lärande

5. Läroplansmål – Barns inflytande    

6. Läroplansmål – Förskola och hem

7. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, skolan   
                             och fritidshemmet 
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1. Inledning

Det finns en förskola i Mullhyttan med avdelningarna Hasselmusen, Mullvaden och Älgen.
Förskolan är inrymd i ett f.d. äldreboende, vilket byggts om, delvis utifrån våra önskemål. 
Vi samarbetar med Håll Sverige rent samt en närpolitiker. Förskolan är sedan 2011 
certifierade med Grön flagg. Vi har arbetat med klimat och energi som övergripande tema i 
år.

Vi arbetar med ett målmedvetet förhållningssätt till barnet. Detta förhållningssätt ska 
genomsyra allt som händer på förskolan. Vår pedagogik bygger på respekt för barnet och 
dess unika egenskaper. All personal på förskolan är utbildade i ICDP.
Vi vill… 
- synliggöra barnet
- ta vara på barnets nyfikenhet
- utveckla och stärka barnets resurser
- vara lyssnande, lyhörda och aktivt frågande pedagoger
- att förskolan ska vara en berikande mötesplats, där vi har roligt och att det ges tid och 
möjlighet att lära och utvecklas
- skapa en berikande inne och utemiljö på förskolan, med plats för upptäckande lek, och 
social träning
Vi ser barnet som rikt, starkt och kompetent att komma fram till egna omdömen och 
lösningar.
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2. Förutsättningar

Mullhyttans förskola har två fina gårdar att vistas på samt närhet till skogen. Vi har för 
närvarande 58 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna hos oss. På Mullhyttans förskola är vi 13 
pedagoger som delar på ca 11 tjänster.
Vi har ett gemensamt tillagningskök dit maten kommer halvfärdig. All disk tas om hand av 
kokerskan.
Förskolan har två arbetslagsledare som har gemensamma träffar med andra arbetslagsledare 
från andra förskolor i kommunen där vi diskuterar pedagogiska frågor. Detta är en strävan 
efter att få en likvärdig förskola i hela kommunen. 
Förskolan har tillgång till ett barnteam bestående av två kuratorer på deltid samt två 
specialpedagoger på heltid.
Förskolan leds av en förskolechef.

2014/2015 2015/2016
Verksamhet (statistik 15/10) F P F P
Antal inskrivna barn  1-3 år 5 12 8 11
Antal inskrivna barn  4-5 år 18 24 15 24
Antal barn med annat modersmål 0 1 1 3

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016
Antal anställda per chef 16 13
Antal anställda med högskoleutbildning (i barngrupp) 7 6
Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) 8 7
Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp) - -
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3. Läroplansmål – Normer och värden

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för 
vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem (Lpfö98 
rev 2010).

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika 
värde (Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen

Vi samtalar i vardagliga situationer hur man är en bra kompis
Vi tränar i situationer när man får vänta på sin tur och/eller lyssna på varandra.
I matsituationen skapar vi en atmosfär som uppmuntrar till dialog där alla vågar prata.
Vi ser till att alla barn har möjlighet att uttrycka sig på olika sätt.
Medvetna val av material och ämnen som kompisböcker, kompissol, lekar, film och 
samarbetsövningar.
Vi är närvarande och konsekventa i det vi säger och i situationer där det sker konflikter eller 
kränkande behandling.
Varje höst lägger vi extra fokus på gruppstärkande aktiviteter. Materialet Babblarna har 
introducerats som verktyg för de yngsta barnen att jobba med läroplansmålen.
Jobba vidare med pedagogisk dokumentation som ger tillfälle att både lyssna och reflektera.
Vi förtydligar, upprepar och bekräftar det barnen säger och gör.

Pedagogerna kommer även under året diskutera hur/om vi har nått de mål vi satt upp.

Resultat

Vi känner att vi uppnått ett gott resultat av det övergripande målet.
I vardagliga samtal och situationer upplever vi att barnen till största del har en god 
uppfattning om hur man är en bra kompis. Barnen kan lyssna, reflektera och kan vid samtal 
sätta sig in andras perspektiv men kan lätt glömma det i ”stundens hetta.”
Det blir sällan konflikter vid aktiviteter där man får vänta på sin tur som tex vid 
gymnastiken, matkön, fruktstund, samlingar spela spel m.m. Däremot måste vi eller barnen 
ibland påminna varandra. I samlingen har de större barnen börjat räcka upp handen när de 
vill säga något. Sen är det naturligt att vi ibland glömmer vad vi har lärt oss, men även här är 

Vårt mål är att barnen utvecklar sin:

 förmåga att lyssna, reflektera och försöka förstå andras perspektiv samt att 
ta ansvar för sina egna handlingar
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vi duktiga på att påminna varandra. De äldre barnen kan idag bedöma om det har varit en bra 
eller mindre bra samling. I andra sammanhang som besök i förskoleklassen, märker vi att 
barnen vet grunderna i turtagande eftersom det fungerade väldigt bra i de samlingar vi 
deltagit i där.
I samtal med barnen uttrycker de en förståelse för att det är viktigt att vänta på sin tur och att 
lyssna på varandra.
Vi har lyckats att skapa en god atmosfär runt matbordet. Vi upplever att de äldre barnen gått 
från att prata genom en vuxen som fördelar ordet till att föra en dialog med varandra.

Vi är en bit på väg med att skapa lärmiljöer för olika uttrycksätt så som t.ex. sång, dans och 
konstruktion men har mycket kvar att jobba på.

Intresset för Babblarna har varit stort hos barnen i inledningsskedet men några resultat kring 
normer och värden har inte kunnat utläsas.

Vi hade en bra uppstart med gruppstärkande aktiviteter och teman som lyfte frågor om 
normer och värden som Tio små kompisböcker och Älgenkompisar. Barnen blev engagerade 
och vi hörde ord i barnens lekar som ”att jag kan hjälpa dig” eller ”vi kan samarbeta”. 
Älgenkompisar blev ett nytt begrepp.
I intervjuer med årets alla fem åringar har resultatet angående om barnen känner sig trygga 
på förskolan varit gott. 100% svarar att de känner sig trygga och inga andra indikationer har 
framkommit vid samtal med föräldrarna.

Alla tycker att den pedagogiska dokumentationen har utvecklats under året och varit till stor 
hjälp i att gå vidare i projekten och att samtala med barnen.
Vi har avdelningsvis haft avstämning under året vid våra reflektionstimmar, vi har dock 
varit sämre på att ha reflektion över det dagliga arbetet med hela förskolan.

Analys

Att vi har nått ett gott resultat tror vi främst beror på att vi delat barnen i mindre grupper vid 
matsituationer, aktiviteter och vid temaarbetet med normer och värden. Det blir en mer intim 
situation.  Vi tror genom att lära känna varandra i mindre grupper har under året lett till att 
barnen blivit mer trygga med varandra och vågar vända sig direkt mot kompisen. Får man 
lära sig att prata och lyssna i mindre grupp är det sedan lättare i en större konstellation. Att 
barnen har tränat på turtagning märktes på ett positivt sätt vid besöket i förskoleklassen där 
barnen både lyssnade in andra och vågade prata i en ny grupp. Det kan bero på blyghet inför 
en ny situation men också att vi övat.
I mindre grupper är det även lättare att föra dialoger om normer och värden och barnen får 
större utrymme att komma till sin rätt med tankar och funderingar som vi dessutom hinner 
bemöta på ett bra sätt. Att det mer sällan blir konflikter vid rutiner och återkommande 
aktiviteter beror till stor del, tror vi, att vi börjat terminen med gruppstärkande arbeten på 
olika sätt. En framgångsfaktor kan ha varit att vi i det här temat valde vilka barn som skulle 
jobba med varandra. Pedagogerna observerade först var, hur och med vilka konflikter 
uppstod och gjorde sedan en bedömning av det fortsatta arbetet. Barn som oftare hamnade i 
konflikt med varandra fick några gånger göra positiva saker tillsammans med stöd av vuxen 
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vilket gjorde att de hittade gemensamma nämnare. Detta vill vi när möjlighet ges göra oftare 
då vi ser positiva resultat och vi måste bli bättre på att utnyttja tid till detta. Temat behöver 
även bli mer återkommande och följas upp, kanske med en temavecka i mitten av terminen 
för att påminna och återknyta. Samtidigt är det här frågor vi arbetar med mer eller mindre 
varje dag.
Att den Pedagogiska dokumentationen utvecklats beror på flera faktorer. Gemensam 
litteratur som diskuterats, föreläsningar och studiebesök som vi delgivit varandra. Vi har 
utarbetat en pärm där vi samlat olika dokumentationsverktyg vilket ger mer likvärdighet på 
hela förskolan som underlättat arbetet. Vi ser varandras dokumentationsväggar och kan 
ställa frågor och få tips och idéer. Här ser vi en utvecklingsmöjlighet i att samlas mer 
regelbundet och diskutera/reflektera för att ta tillvara på våra olika kompetenser.

       
4. Läroplansmål – Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den 
stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, 
innehållsrik och inbjudande. 
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya
erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska 
verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. 
Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet 
(Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen

Vi når målen genom temat Grön Flagg och temat klimat och energi. Vi följer barnen och 
deras intressen, och utformar verksamheten utifrån vad som kommer fram.
Det kan innebära t.ex.

 Introducera, upptäcka energi på olika sätt
 Prata om energi förr och nu
 Prata om ekologiskt odlat/besprutat- hur påverkar det kroppen
 Hälsovecka

    Vårt mål är att:

 barnen får uppleva olika former av  energi och att det kan påverkar vårt 
klimat och vårt sätt att leva.
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På personalträffar kommer vi att diskutera om hur vi ska gå till väga samt att pedagogerna 
planerar avdelningsvis hur de ska arbeta utifrån barnens intressen.
Pedagogerna kommer även under året diskutera hur vi har nått de mål vi satt upp.
För att se hur barnen och arbetet går framåt kommer vi att använda oss av pedagogisk 
dokumentation

Resultat 

Barnen har under året fått stifta bekantskap och arbetat med olika energier som vattenkraft, 
vindkraft, solenergi och kroppens energi. Vi har uppnått ett gott resultat på två avdelningar 
då vi lyckats väcka barnens intresse och nyfikenhet. Därefter har vi kunnat arbeta praktiskt 
på olika sätt utifrån vad som väckt nyfikenhet. Barnen kan benämna och har lärt sig nya 
begrepp som rör energi och elektricitet. Vi har märkt att barnen kan se sammanhang om 
varifrån elektricitet kan komma och vad solen, vinden, vattnet gör för oss i vardagen. Vi hör 
barnen säga t.ex. att det är solen som gör att glassen är kall fast den också gör glass-sås.
Vi har skapat med olika tekniker för att vidga barnens kunskap.
Vi såg även på vår tipspromenad att barnen har god kunskap om ämnet då de i stort sett hade 
”rätt” svar på alla frågor innan de fått svarsalternativen.
I intervjuer med årets alla femåringar har 100% svarat att de upplevt projekten som roliga 
och intressanta. Även i aktiviteter som varit mer vuxenstyrda, som gymnastik och 
språkljudslek, har svaren varit positiva. Två barn av 21 har uttryckt att samlingar är tråkiga.

Analys

 Rollspel med Pettson och Findus som introducerade ämnet energi gjorde barnen 
intresserade av elektricitet.
Vi har haft stor hjälp av filmserien lampornas mat som tagit upp ett område i taget på ett 
konkret och roligt sätt. Att filmerna var lättförstådda och att vi pedagoger lyssnade in vad 
barnen fastnade för tror vi bidrog till det stora intresset på de avdelningar som fick ett gott 
resultat. Vi har även visat barnen olika tekniker och material i vårt arbete som tilltalat olika 
barn.  Den avdelning som inte lyckades lika bra kan ha gett för mycket eget ansvar till 
barnen att välja aktiviteter utifrån intresse och därmed inte fått med barnen. Att barnen och 
pedagogerna inte var bekanta och säkra på ämnet kan ha bidragit till att de hellre valde 
aktiviteter de kände igen. Här tror vi att vi skulle kunna bli bättre på att visa barnen 
varandras dokumentation över avdelningarna för att väcka en nyfikenhet. Att vi valde att 
avsluta med en tipspromenad var ett bra mått på hur vi lyckats. I år hade vi tipspromenaden 
på gården istället för i skogen och barnen kunde koncentrera sig mer på frågorna. I skogen 
blev de mer inställda på att leka det de var vana vid och de hade inte tid att lyssna på 
frågorna.
Vi har fått med mycket från läroplanen i vårt tema arbete men vi måste bli bättre på att se 
innan vad vi tror att vi kommer täcka. Detta för att kunna säkerställa att vi har arbetat med 
alla områden under de fem år barnen är hos oss.
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5.  Läroplansmål – Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 
bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 
verksamheten (Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen
 Pedagogerna ska se till att alla barn ges möjlighet till lika utrymme i både samling, 

lek och de olika rummen på förskolan
 Pedagogerna tar tid till att lyssna på vad barnen har att berätta, låta barnen känna att 

det de säger har betydelse
 Utforma verksamheten utifrån barnens intressen
 Idélista på väggen
 Alla idéer och projekt små som stora är lika viktiga

På personalträffar kommer vi att diskutera om hur vi ska gå till väga samt att pedagogerna 
planerar avdelningsvis hur de ska arbeta utifrån barnens intressen.
Pedagogerna kommer även under året diskutera hur vi har nått de mål vi satt upp.
För att se hur barnen och arbetet går framåt kommer vi att använda oss av pedagogisk 
dokumentation

Resultat 

Barnen har på alla avdelningar till mycket stor del varit med och utformat den dagliga 
verksamheten på olika sätt. Det har gjort att projekten varit levande länge. Vi känner att vi 
nått ett bra resultat då vi har haft glada och engagerade barn som varit positiva och drivit 
arbetet framåt. Genom val, idelistor och intervjuer har vi lyckats lyssna in barnens intressen 
och kunnat genomföra många av önskemålen. I vissa pedagogiska dokumentationer kan
vi se att barnen haft inflytande.

  Vårt mål är att 
 Barnen är delaktiga i utformningen av verksamheten, allas intressen är lika 

värda
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Analys

Det är alltid roligare att arbeta med och fördjupa sig i något man är intresserad av. Att vi 
lyckats bra med dessa mål tror vi också handlar om introduceringen av projekten vi 
genomfört. Barnen fick vara med redan från början i introduceringen och vi hade en god 
dialog där vi lätt kunde höra hur deras tankar gick och spinna vidare på det. Vi tror också att 
genom att lyssna och ta tillvara på barnens tankar stora som små, gjorde att fler vågade göra 
sina röster hörda. Vi reflekterade dock över att några barn har ju lättare än andra att vara 
drivande och därmed får större utrymme att styra. Dock såg vi att även dessa barns idéer gav 
ringar på vattnet och varianter av dessa idéer skapades av andra, tex egna 
teaterföreställningar. Här är det viktigt att vi pedagoger är uppmärksamma så att även de lite 
försiktigare barnen får möjlighet att komma med åsikter och driva igenom sina idéer. Detta 
behöver ju inte vara på gruppnivå utan kan även ske enskilt eller med någon kompis. Vi 
behöver aktivt fråga dessa barn och fortsätta diskutera på våra reflektionstimmar hur vi kan 
lyfta dem så att de får större inflytande.
Barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen syns genom att de ibland skrivit själva, 
filmat och tagit egna bilder. Man kan även till viss del följa barnens resonemang då tankar 
och funderingar är nedskrivna. Den pedagogiska dokumentationen kan utvecklas när det 
gäller barns inflytande. Vi pedagoger behöver träna på att släppa kontrollen och låta barnen 
filma och ta kort oftare själva.

6. Läroplansmål – Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett 
nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom 
ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att 
förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och 
föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen

Vi bygger upp en bra relation till föräldrarna genom att alltid möta upp vid lämning och 
hämtning. Då har vi möjlighet att få in föräldrars synpunkter. Finns det behov av enskilt 
samtal bestämmer vi en tid som passar.
Vi har ett Föräldraråd som ses en gång per termin tillsammans med Förskolechef och två 
pedagoger. 
Vi har ett föräldramöte under höstterminen. 

Vårt mål är att varje familj ska känna att de är välkomna och tas emot på ett 
respektfullt sätt samt att det de säger har betydelse i verksamheten.
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Resultat 

Vi anser att vi har en god relation till våra föräldrar och känner att vi hinner möta upp på ett 
bra sätt vid lämning och hämtning. Endast någon enstaka tycker att informationen blivit 
sämre vid hämtning om hur det enskilda barnets dag har varit.
Föräldrarådet har fungerat mindre bra då tyvärr intresset från föräldrar varit svalt med få 
deltagare. Föräldramötet hade en god uppslutning och vi fick bra feedback efteråt.
Utvecklingssamtal har genomförts minst en gång under året där föräldrar lämnat synpunkter 
på verksamheten.

Analys

Den goda relationen mellan pedagoger och föräldrar tror vi beror på att vi kan möta upp bra 
vid lämning och hämtning. Vi har omorganiserat förskolan vilket innebär mer samarbete 
över avdelningar och därmed att föräldrar möter fler pedagoger. Detta kan nog ha upplevts 
rörigt till en början men fördelen är nu att alla pedagoger är bekanta med de flesta föräldrar i 
större utsträckning. Detta tror vi genererar i trygghet, och att föräldar ser att barnet har en 
god relation med flera vuxna utöver den egna avdelningens.
 Vi är duktiga på att informera föräldrar om förändringar som rör förskolan och även om den 
dagliga verksamheten i form av samtal, föräldrabrev och dokumentationer på olika sätt.
Detta tror vi kan vara en orsak att så få dyker upp på föräldraråden. Man litar på att vi gör 
det bästa vi kan under rådande omständigheter. Föräldramöten är tydliga nog och ger den 
information som föräldrar behöver för att känna sig trygga.
Utvecklingssamtalen har också i stort gett oss en positiv feedback på verksamheten men 
framförallt upplever vi att det är ett forum där man törs komma med synpunkter och där vi 
har tid att förklara och förtydliga.

7. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan 
och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller 
för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har 
förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta 
förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall särskild uppmärksamhet ägnas 
de barn som behöver särskilt stöd (Lpfö98 rev 2010).

Förskolan ska sträva efter att nå de ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan 
och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv (Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen

Alla barn som ska börja förskoleklass tycker att det ska bli roligt.
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Vi dokumenterar från barnens första dag i förskolan och spar i deras portfolio som vi sedan 
lämnar över till förskoleklassen.
Vi har en handlingsplan för övergången från förskola till förskoleklass. Pedagogerna i 
femårsgruppen ansvarar för träffar med f-klassen. 
Femårsgruppen besöker skolan för att barnen ska vara bekanta med både personal och miljö.
Förskolechefen/Rektor har ansvar för sammankallning för informationsmöten till föräldrar. 
Vi stämmer av under våren och avslutar portfolioarbetet från förskolan.
Inför utveckling/avslutningssamtal med föräldrar lämnar vi ut frågor som berör 
verksamheten där de kan lämna sina synpunkter.
Vi utvärderar verksamheten genom att skriva en kvalitetsredovisning där vi går igenom vad 
som hänt under året, vad som varit bra och det som kunde gjorts på ett annat sätt tas upp.

Resultat 

Vi har följt processen till stor del. Det som vi inte gjort i år är att lämna över portfolio med 
dokumentationer från barnets första dag till förskoleklassen. Detta i samråd med 
pedagogerna i förskoleklassen. Det blev bestämt att vi endast lämnar över dokumentet för 
överlämnande mellan förskola, vårdnadshavare, förskoleklass och fritidshem, där även 
en teckning med barnets namnteckning och foto bifogas.
Handlingsplanen för övergången från förskola till förskoleklass har följts. Dessutom har vi i 
samråd med specialpedagog Irene Steen, haft språkljudslek tillsammans med barnen 
eftersom det finns med i Mullhyttans handlingsplan för överlämnandet till förskoleklass.
Besöken i förskoleklassen blev positiva. Barnen visade överlag och sa att de tyckte det var 
spännande och kul. Även fritidsbesöket var positivt.

Analys 

Mullhyttans förskolas och skolas handlingsplan för överlämnande fungerar mycket bra. Den 
är tydlig och vi har ett gott samarbete med förskoleklassens pedagoger.
Våra besök i förskoleklassen blev positiva. En bidragande orsak till det tror vi var att vi 
delade barnen i två grupper vid två tillfällen så att alla barn fick utrymme och 
förskoleklassbarnen och pedagog hann prata med alla och visa runt i lugn och ro. Det 
märktes att både förskole och skolbarnen var väl förberedda på våra besök vilket vi tror är 
viktigt för att få ett positivt resultat. Det är viktigt att få ställa frågor innan och samtala om 
förväntningar och vad som ska hända.
Språkljudsleken har funnits som en röd tråd under vårterminen och varit visuellt synlig för 
alla barn vilket gjort att barnen spontant tränat språkljud parallellt med planerade samlingar. 
Vi har kunnat höra en viss utveckling hos flera barn när vi repeterat.
Vi bedömer efter samtal att alla barn tycker det ska bli roligt att börja förskoleklass.
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Kvalitetsredovisning
2015/2016 för 
Pedagogisk omsorg, 
dagbarnvårdarna i Fjugesta
Lekebergs kommun
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Innehållsförteckning

Inledning

Förutsättningar

Mål – Normer och värden   

Mål – Utveckling och lärande

Mål – Barns inflytande    
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1. Inledning
I Lekebergs kommun arbetar fyra dagbarnvårdare. 
Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg är vägledande för 
verksamheten liksom läroplanen, LPFÖ 98, rev.10 .

Verksamheten är uppskattad av de föräldrar som valt att ha sina barn där och 
en ständig efterfrågan finns.

2. Förutsättningar
Verksamheten bedrivs i de egna hemmen samt i en gemensam lokal som 
kommunen tillhandahåller. Lokalen utnyttjas en dag per vecka samt vid behov 
och ligger i centrala Fjugesta. Barnantalet varierar från år till år och för 
närvarande finns 21 barn inskrivna. Som stöd för verksamheten finns ett 
barnteam bestående av specialpedagog och kurator och som också arbetar 
stödjande för förskolorna i kommunen.

Verksamheten leds av en förskolechef.

Medel avsätts varje år till inköp av lekmaterial.

Dagbarnvårdarna deltar i samma fortbildning som förskolans personal.

2014/2015 2015/2016

Verksamhet (statistik 15/10) F P F P

Antal inskrivna barn  1-3 år 2 2 1 3

Antal inskrivna barn  4-5 år 4 12 8 9

Antal barn med annat modersmål - - - -

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016

Antal anställda per chef 4 4

Antal anställda med högskoleutbildning (i barngrupp) - -

Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) 4 4

Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp) - -
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3. Mål – Normer och värden

”Pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnens rättigheter och förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. (allmänna råd för 
pedagogisk omsorg)

Mål

Processen
Vi vuxna ska skapa ett demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget 
och andras värde.
Vuxna deltar i barnens lek och försöker vara steget före. Innan det händer.
Barnen ska ges möjlighet att träna turtagande

Avstämning under året  
Barnen har varit delaktiga i uppföljningen. De har varit med och påverkat val 
av tex. till vilken lekplats vi ska gå, sagor, sånger, mat och frukt.

Turtagandet har varit viktigt för barnen. De har haft svårt att vänta på sin tur.

       

Bedömning
De lite äldre barnen har lärt sig förstå turordning och kan nu bättre vänta på sin tur.

ej godtagbar                  godtagbar bra               mycket bra

_____________________________________X_______________________________

Barnen ska få tillfälle att träna och delta i demokratiska beslut
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4.Mål – Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten samt tar tillvara och stärker barnens 
intresse för att lära. Den ska stimulera barnens språkutveckling och den ska utgå från 
barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter”. (Allmänna råd för pedagogisk 
omsorg 2012).

Mål

Barnen ska erbjudas en språkupplevelse dagligen

Processen
Arbeta med tema ”Sagolådor”

Besök på biblioteket

Arbetat med praxisspråkljud

Temabok

Rim, ramsor och sånger

Avstämning under året
Fortsätter jobba enligt planen

Bedömning
Har varit positivt med språklådorna

Alla har fått sin röst hörd vid samlingarna

Har besökt biblioteket

Med hjälp av språklådorna har barnen lärt sig att berätta själva. De har också 
utvecklat sagorna till teater och börjat skriva egna berättelser.

ej godtagbar                  godtagbar bra               mycket bra

______________________________________X______________________________
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5.  Mål – Barns inflytande

”Personalen bör uppmuntra och stödja barnens delaktighet i och inflytande över 
pedagogisk omsorg samt stödja dem i att ta ansvar för sina egna handlingar
i vardagliga situationer och utarbeta former för barns delaktighet och inflytande där 
alla barn ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning om vad som är meningsfullt
och roligt i pedagogisk omsorg, oavsett ålder, kön, social och kulturell tillhörighet”
 (Allmänna råd för pedagogisk omsorg 2012)

Mål

Processen
Ha ordning på sina saker

Be om ursäkt om man gjort någon illa

Avstämning under året 
Vi är på gång.

Bedömning
Ofta kommer ursäkten spontant men ibland behövs en påminnelse

ej godtagbar                  godtagbar             bra                 mycket bra

________________________________X____________________________

 I den dagliga verksamheten ska det ges möjligheter att uppmuntra och stödja 
barnens delaktighet och inflytande över verksamheten.

Barnen ska utifrån ålder och mognad ges tillfällen att träna på att ta ansvar för sina 
egna handlingar
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Kvalitetsredovisning
2015/2016 för 
förskolan Tummeliten
Lekebergs kommun
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1. Inledning
Förskolan Tummeliten ligger i centrala Fjugesta. Förskolan har tre avdelningar och två 
gårdar med en anslutning. Förskolan arbetar projektinriktat och kommande 
verksamhetsår kommer temat vara sagor. Förutom sagoprojektet kommer förskolan 
aktivt arbeta med Grön flagg och vår närmiljö. 

Förskolan arbetar aktivt med förskolans styrdokument;

 Skollagen
 Lpfö 98/10
 Likabehandlingsplan
 VPL 14-15

2. Förutsättningar
I verksamheten finns 51 barn inskrivna, 13 barn på en småbarnsavdelning och 38 
barn på en storbarnsavdelning. Personalen består av 9,5 tjänst varav 8 arbetar som 
barnskötare och 2 arbetar som förskollärare. I tjänsterna ingår även en 0,5 
kökstjänst. 

Ett barnteam bestående av två kuratorer på deltid och två specialpedagoger på heltid 
finns att tillgå för stöd och handledning

Arbetet leds av en förskolechef.

2014/2015 2015/2016

Verksamhet (statistik 15/10) F P F P

Antal inskrivna barn  1-3 år 6 9 9 16

Antal inskrivna barn  4-5 år 18 23 10 16

Antal barn med annat modersmål 1 0 2 1

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016

Antal anställda per chef 11 10

Antal anställda med pedagogisk högskoleutbildning (i 
barngrupp)

4 2

Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) 6 6

Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp) 1 2
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3. Läroplansmål – Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
omfatta dem (Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen
- Tillsammans med barnen har vi läst olika böcker som handlar om känslor och 

olika etiska dilemman.

- Efter att vi läst en bok tillsammans med barnen har vi samtalat om boken och 
barnens upplevelser och känslor.

- Med hjälp av pedagoger och barn dramatiserat olika etiska dilemman. 

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Vi har haft avstämning tre gånger under verksamhetsåret. Då analyserade och 
reflekterade vi den pedagogiska dokumentationen som är skriven.

Resultat
I dokumentationen kan vi se att vi har läst böcker om olika etiska dilemman. Efter vi 
läst böckerna har vi haft samtal som böckerna. Detta har gjort att barnen blivit bättre 
på att framföra sina åsikter i ämnet och att de lärt sig att reflektera över etiska 
dilemman. I dokumentationen kan vi även se att pedagogernas dramatisering om hur 
man beter sig i närmiljön har varit framgångsrik. Barnen var delaktiga och 
reflekterade över de etiska dilemmana som fanns i dramatiseringarna. Under 
höstterminen har förskolan även haft en pojkgrupp som har arbetat med normer och 
värden. I dokumentationen kan vi se att pojkarna i gruppen diskuterat och reflekterat 
kring olika etiska dilemman. Pojkarna har arbetat med snälla hjältar, hur man är en 
bra kompis och hur man gör om någon gör fel. 

 Utveckla barnens förmåga att upptäcka, reflektera och ta ställning till olika etiska 
dilemman. 

 Öka barnens insikt om närmiljöns betydelse.

 Personalen ska känna en fördjupad kunskap i områdena normer, attityder, 
föreställningar och bemötande.
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I intervjuer med årets alla femåringar har 11 av sjutton svarat att de känner sig trygga 
på förskolan. 6 har svarat att de känner rädsla för ett barn men att de känner sig 
trygga för övrigt på förskolan.

Analys
Vi har under verksamhetsåret nått vissa resultat. Vi kan se att vi hade behövt arbeta 
mer med områden normer och värden. Många barn vet vad som är rätt och fel men 
glömmer det i praktiken. 

Åtgärder
 Fortsätta arbeta aktivt med normer och värden på ett stimulerande och utvecklande 
sätt.      

Bedömning

ej godtagbar                  godtagbar bra               mycket bra

_________________X___________________________________________________

4. Läroplansmål – Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya

erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. 
Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet 
(Lpfö98 rev 2010).
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Mål

Processen
- Förskolan har haft byggmaterial tillgängligt.

- Barnen har haft möjlighet att konstruera former med skapande material.

- Pedagoger och barn har tillsammans upptäckt formerna i vår närmiljö.

- Med hjälp av former har barnen och pedagoger upptäckt färger och antal.

- Pedagogerna har sett till att skapande material alltid fylls på.

- Förskolan har utvecklat olika tekniska lekmiljöer ute. 

- Pedagogerna har benämnt det barnen ser i naturen.

- Barnen tillsammans med pedagogerna har fört dialoger om vikten av att var 
rädd om miljön.

- Förskolan har regelbundet lånat nya böcker på biblioteket.

- Pedagogerna och barnen har arbetat tematiskt med olika böcker utifrån 
barnens intressen.

- Pedagogerna har tagit fram material i ateljén som är kopplat till temana vi 
arbetat med.

- Vi har arbetat med barnens ordförråd i tvärgrupper på förskolan.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Vi har haft avstämning tre gånger under verksamhetsåret. Då analyserade och 
reflekterade vi den pedagogiska dokumentationen som är skriven, fotograferad eller 
filmad.

Resultat
Vi kan i dokumentationen vi skrivit se att vi nått bra resultat i utveckling och lärande. 
Vi har köpt in mycket nytt bygg- teknik- och skapandematerial under 
verksamhetsåret. Vi kan se att barnen utvecklat sin förmåga att bygga tekniska 
konstruktioner med exempelvis mekano. Vi kan också höra att arbetet med former 

 Utifrån former utveckla barnens förståelse för matematik i vardagen.

 Med hjälp av olika former bygga olika tekniska konstruktioner.

 Göra barnen mer medvetna om närmiljön.

 Utveckla barnens ordförråd.
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varit framgångsrikt. Barnen benämner de olika formerna vi arbetat med och 
upptäcker ofta former i vår närmiljö. För att utöka barnens ordförråd har vi arbetat 
med olika böcker i tvärgrupper på förskolan. Tvärgrupperna var indelade efter 
barnens ålder och mognad.

I intervjuer med årets alla femåringar har 16 av 17 svarat att de tycker förskolan är 
rolig och att de har lust att lära sig nya saker.

Analys
Vi har aktivt arbetat med dessa mål under verksamhetsåret och haft flera 
avstämningar. Därför har resultatet blivit bra. Vi har arbetat på ett sätt som barnen 
funnit intressant. Materialet vi köpt in har varit intressant och utvecklande vilket 
barnen har uppskattat. 

Åtgärder
Då förskolan har haft dåligt med utvecklande material behöver förskolan fortsätta 
köpa in bra material.

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra  mycket bra

_____________________________________________X_____________________

5.  Läroplansmål – Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98 rev 2010).
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Mål

Processen
- Temana vi arbetat med under verksamhetsåret har ofta ut ifrån barnens 

önskemål och intressen.

- Barnen har fått arbeta i tvärgrupper utifrån sina intressen.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Vi har haft avstämning tre gånger under verksamhetsåret. Då analyserade och 
reflekterade vi den pedagogiska dokumentationen som är skriven.

Resultat
Vi har i största möjliga mån arbetat i projekt som utgått ifrån barnens intressen och 
önskemål. Vi har bland annat arbetat med Babblarna, Robotar, Cirkus, Labyrint, 
Dinosaurier och ninjor. Detta har skapat stort intresse hos barnen och bidragit till nya 
kunskaper. När barnen tröttnat på ett projekt har vi avslutat det och startat något 
annat projekt som barnen är intresserade av.

Analys
När barnen får arbeta med teman utifrån sina intressen vet man aldrig vilken riktning 
arbetet tar. Detta gör att arbetet hela tiden är intressant vilket bidrar till nya 
kunskaper.

Åtgärder
Fortsätta arbeta utifrån barnens intressen.

Bedömning

ej godtagbar                  godtagbar             bra                 mycket bra

________________________________X_____________________________

 Barnen skall utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och på så 
sätt få möjlighet att påverka sin tid på förskolan.

 Barnen kommer att arbeta utifrån demokratiska principer och få delta i olika 
former av beslutsfattande.
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6. Läroplansmål – Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall 
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall 
ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 
en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98 rev 
2010).

Mål

Processen
- Förskolan har bjudit in vårdnadshavarna till föräldramöte, utvecklingssamtal, 

föräldraråd, Lucia och förskolans 40-årsjubileum. 

- I slutet av varje månad skickas det ut månadsbrev till vårdnadshavarna. 

- Förskolan är nu mer tillgänglig via sms och mejl. Det ger oss också bättre 
möjlighet att skicka påminnelser och information till vårdnadshavarna.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Vi har haft avstämning tre gånger under verksamhetsåret. Då analyserade och 
reflekterade vi den pedagogiska dokumentationen som är skriven.

Resultat
Vi har under verksamhetsåret bjudit in vårdnadshavarna till föräldramöte, 
utvecklingssamtal, föräldraråd, Lucia och förskolans 40-årsjubileum. Vi har skickat 
månadsbrev nästan hela verksamhetsåret. Personalen på förskolan är nu bättre på 
att använda mejl och sms till vårdnadshavarna. Alla planerade aktiviteter har 
fullföljts. 

En föräldraenkät från Skolinspektionen genomfördes under hösten. Den visade på 
relativt låga resultat i förhållande till andra förskolor i kommun samt i landet som 
helhet.

 Fortsätta stärka samarbetet mellan förskola och hemmet.
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Analys
Vi har varit noga med att alla planerade aktiviteter har fullföljts. Detta har gjort att vi 
nått det målet. Att föräldrar inte är fullt ut nöjda med verksamheten ser vi som ett 
misslyckande. Vi har haft hög sjukfrånvaro och mycket vikarier vilket gjort att vi 
missat i kommunikationen med föräldrar.

Åtgärder
Fortsätta skicka ut månadsbrev regelbundet. Alla i arbetslaget hjälper till att ansvara 
för att på minna och göra tid för att det skrivs. Kommunikationen med föräldrar ska 
utvecklas.

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra               mycket bra

_______________X____________________________________________________

7. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den 
särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid 
övergången till nya verksamheter skl särskild uppmärksamhet ägnas de barn som 
behöver särskilt stöd (Lpfö98 rev 2010).
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Mål

Processen
- Under vårterminen har vi regelbundna tvärgrupper tillsammans med 6–

åringarna på förskolan.

- Vi träffar 6-åringarnas blivande förskoleklass ett antal gånger under våren.

- Vi har fått besök av blivande förskoleklassfröknarna.

- 6-åringarna har fått besöka sitt blivande klassrum.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

Resultat
Under verksamhetsåret har 6-åringarna arbetat tillsammans med varandra. Barnen 
har arbetat bra tillsammans och lärt känna varandra. Tummeliten hade 17 6-åringar 
och blev därför en egen förskoleklass. Under försommaren fick vi besök av 
förskoleklassfröknarna och barnen fick göra ett besök i sitt blivande klassrum vilket 
gav dem en inblick i förskoleklassens verksamhet.

Analys
Vi bedömer att 6-åringana har fått en inblick i förskoleklassens verksamhet och att 
barn och föräldrar känner sig trygga i vad som händer till hösten

Åtgärder

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra   mycket bra

________________________________________________X___________________

 Barn och föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar förskolan och har fått en 
inblick i den nya verksamheten. 
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1. Inledning

Förskolan ligger i nära anslutning till Bergaskogens naturreservat i utkanten av 
Fjugesta, i ett delvis nytt villaområde. Växthuset Berga arbetar aktivt med 
barns inflytande. Vi har det kompetenta barnet i fokus och delaktighet och 
vänskap har ett betydelsefullt inslag i vår verksamhet

Förskolan har en stor och ändamålsenlig gård, delvis naturtomt, med skog, 
gräs och sand, vilket ger många olika möjligheter till lek, utforskade och 
lärande. På gården finns ett stort tak att använda både som skydd för regn 
och sol. Förskolan består av två hemvister i ljusa och fina lokaler. Fröet är vår 
hemvist för de yngsta barnen och Grodden, som har två hallar, för de lite 
äldre barnen. 

Vi vill främja barns delaktighet och inflytande. Vi använder oss av ett 
utforskande arbetssätt som utgår från det som intresserar barnen och vi 
arbetar aktivt med att skapa kreativa och lärande miljöer både inomhus och 
utomhus. Miljöerna ska vara inspirerande, engagerande, utmanande, roliga 
och lärorika. Det som intresserar barnen för tillfället är vad som avgör hur 
dessa miljöer ska utformas. Miljöerna skapar utrymme för barnens egna 
planer, tankar och idéer. Vi pedagoger ser oss själva som medforskare som 
kan tillföra nya tankar och funderingar för att föra lärprocesserna vidare. 

På vår förskola ska barn, familjer och pedagoger känna sig trygga och att man 
deltar i ett meningsfullt sammanhang. Vi arbetar medvetet med att stärka vår 
”vi känsla” genom att arbeta med att barnen ska bli medvetna om sitt 
förhållningssätt mot varandra. Pedagogerna arbetar utifrån tanken att vara 
ett arbetslag och att alla barn på förskolan är allas ”våra” barn.
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2. Förutsättningar

Förskolan tar emot barn i åldrarna 1-6 år fördelat på en småbarnshemvist (1-3 år) och 
en stor hemvist för de äldre barnen (3-6 år). Personalens grundbemanning består av 
6 förskollärare med totalt 6.0 tjänst och tre barnskötare med totalt 3.0 tjänst.  
Förnärvarande är några tjänstelediga om 80 % och andelen förskollärare blir då 5.20. 

Utöver detta spar vi in 20 % bemanning av  1.0 tjänst, för att få sätta in vikarie vid 
behov.

I köket, som är ett tillagningskök, finns en förstärkning för all mathantering på 0.9-
tjänst.

2014/2015 2015/2016

Verksamhet (statistik 15/10) F P F P

Antal inskrivna barn  1-3 år 4 10 8 15

Antal inskrivna barn  4-5 år 14 20 11 15

Antal barn med annat modersmål 0 1 1 1

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016

Antal anställda per chef 10 10

Antal anställda med pedagogisk högskoleutbildning (i 
barngrupp)

6 6

Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) 3 3

Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp) 1 1
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3. Läroplansmål – Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
omfatta dem (Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen
Vad:

 En kärleksfull och trygg atmosfär.
 En ökad vilja att hjälpa varandra samt visa hänsyn och respekt.
 En ökad lust att ta ansvar för förskolans miljö.

Hur:

 Pedagogerna är förebilder genom att skapa en kärleksfull och trygg atmosfär. 
 Genom materialen ”Vännerna i Kungaskogen” och ”Babblarna” vill vi 

inspirera barnen till att hjälpa varandra och ta ansvar.
 Utifrån barnens intressen skapar vi tillsammans olika lärmiljöer som är 

föränderliga.
 Råd tillsammans med barnen där vi pratar om hur och varför vi ska hjälpas åt, 

samt hur man är en god kamrat. Dessa råd sker kontinuerligt.
 Vi samtalar med barnen om konsekvenserna av att saker går sönder, och vad 

vi kan göra för att undvika det.
 Uppmuntra barnen när de gör bra saker, både mot varandra men också i 

relation till den miljö de vistas i. Uppmuntra dem att dela med sig och att 
låna av varandra.

 Städningen görs lekfull och rolig genom t ex positiv förstärkning och 
småuppdrag . Vi uppmuntrar att lägga tillbaka var sak där de hör hemma i 
respektive låda, hylla eller rum.

Vi skall erbjuda barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att känna 
ansvar samt viljan att hjälpa varandra.
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Utvärdering:

 Barnintervjuer (likabehandlingsplanen)
 Samtal med barnen i våra råd
 Pedagogisk dokumentation
 Veckokalendrarna i hallarna och bilderna i Ipad utgör en grund för reflektion 

och utvärdering för både barn och pedagoger.
 Avstämning sker kontinuerligt på pedagogisk utvecklingstid, samt på 

personalens APT tillsammans med förskolechef

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

November 2015

 Vi har upplevt att då vi som pedagoger finns utspridda överallt – både ute 
och inne – ger det en större trygghet till barnen. Vi finns nära dem!

 Lärmiljöerna har ändrats allteftersom under hösten; Caféet har blomstrat 
genom att vi har bakat och bjudit in föräldrarna till café, hjärtrummet har 
blivit ett legorum då möjligheten att stänga om sig har varit ett stort behov.

 Morgonmötena är inte lika frekventa nu under hösten utan vi har kunnat ta 
tag i situationerna där och då det har hänt.

 Vi ser hur barnen mer och mer gärna hjälper varandra vid matsituationer, i 
hallen mm och vi upplever att vi som pedagoger ofta kan uppmuntra barnens 
positiva beteende.

Januari 2016

 Kaffepengarna som vi fick in vid vårt luciafirande använde vi till att köpa 
pysselmaterial och spel som vi gjorde en julklapp av tillsammans med 
barnen. Den skänkte vi till barnen på en av kommunens flyktingförläggningar. 
Barnen visade glädje över att få ge en julklapp på detta sätt.

April 2016 

 Barnen upplevde att det var stökigt i uteförrådet och tog ett eget initiativ 

”- Vi ska storstäda!” sa de och började sortera upp grejer och sopade rent på 
golvet.

 Städning och upplockning av de egna sakerna fungerar bättre och bättre.

 Barnen är ute och inne på för- och eftermiddagar och ofta indelade i grupper. 
Vi delar in dem i olika grupper t ex utifrån projektgrupper, vilken hall man 
tillhör eller ”15-timmars”. Barnen brukar acceptera indelningarna och det är 
sällan protester.

Page 222 of 560



2016-08-1960808 7 (22)

 Vi möblerar om då och då. Hjärtrummet har återigen blivit ett tomt rum med 
plats för egen lek och för läsvila efter maten. Legot är tillbaka vid matborden.

 Vilorna har blivit läsvilor på tre ställen + ateljevilan istället för de olika lego- 
och lekvilor som tidigare var. Vi upplever att barnen hittar en vila och ett lugn 
som de mår väl av.

Resultat
Vi ser att barnen har vuxit i viljan att hjälpa varandra, och även oss pedagoger. Detta 
har vi kommit fram till genom observationer och reflektioner i arbetslaget, men också 
genom barnintervjuer.  17 av 17 blivande sexåringar svarar att de känner sig trygga 
på förskolan. 

Vi ser också att barnen har tagit ett ökat ansvar för vår miljö både ute och inne. Till 
exempel har barnen på eget initiativ vid flera tillfällen bestämt sig för att ute förrådet 
behöver storstädas, och då genomfört det.

Vi har kommit vidare i vårt arbete med pedagogisk dokumentation. Det syns t ex på 
våra olika dokumentationsväggar som synliggör barnens lärprocesser.  En ny rutin vid 
pedagogernas måndagsmöten är att vi startar upp med att reflektera vid 
dokumentationsväggarna, vilket har varit väldigt värdefullt. Till exempel blir barnens 
styrkor synliggjorda och vi kan tillsammans reflektera över hur vi på bästa sätt kan 
hjälpa barnen att utveckla dem.

I tambursituationen ser vi dagligen hur barnen hjälper varandra och lånar ut sina 
saker. Även de minsta barnen visar en stor vilja att hjälpa varandra, vilket blir särskilt 
tydligt i påklädningssituationen.

De äldre barnens brottningsprojekt har också betytt mycket för barnens 
förhållningsätt till varandra. Barnen har fått träna sig på att vara en god vinnare och 
en god förlorare. Ett exempel på att barnen tagit till sig det är då fyra av dem spelade 
fia, och den som förlorade gratulerar segraren med att ta i hand. Vi ser att det finns 
ett större kamratskap mellan barnen. Det är få konflikter och vi hör sällan att någon 
lämnas utanför leken.

Vi ser att barnen tar hand om varandra och är uppmärksamma på varandras behov, 
och att deras förståelse för att behoven kan vara olika har ökat. VI hör mer sällan att 
barn påpekar att något upplevs orättvist. Barnen är kärleksfulla mot varandra, 
kramas och säger ofta fina saker, även till oss pedagoger. Atmosfären är varm och 
tillåtande.

Analys
Under hösten var det lite stökigt i den äldre barngruppen. Barnen hade svårt att hitta 
sina roller och komma till ro i leken. Vi pedagoger brottades med vilorna som flera av 
oss upplevde som stökiga. Den känslan följde med ut i hallarna och det kunde bli 
många tillrättavisanden av oss pedagoger.  Vi reflekterade över det vid flera tillfällen 
och ändrade om och försökte hitta lösningar. Vår vilja att följa barnen ställdes emot 
vad vi pedagoger såg och upplevde. Det blev inte vila för barnen! I vår iver att följa 
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barnen gäller det att komma ihåg vår kompetens och kunskap som pedagoger om 
vad vi ser är bäst för barnen, och också våga följa det.

Så vi bestämde att alla vilorna skulle vara läsvila för barnen och tog bort de olika vilor 
som vi upplevt inte fungerat bra.  Två dagar i veckan hade vi också språkljudslek för 
de största barnen som vila. Ganska snabbt ändrades vilorna och blev guldstunder. 
Barnen visste vad som förväntades av dem och de kom till ro och lyssnade. Känslan 
av en fin lässtund följde med ut i hallarna, mjuka röster från pedagoger och barn som 
kommit till ro skapade ett klimat som var kärleksfullt och tillåtande. Genom 
språkljudsleken skapades också en sammanhållning bland de äldsta barnen, och vi 
ser att de utvecklats både som individer och som grupp. 

Vännerna i Kungaskogen är ett väldigt bra verktyg för värdegrundsarbetet. När vi 
genom olika rollspel gestaltat djuren i Kungaskogen har vi fått ett jättefint gensvar 
från barnen. De berättar saker för oss när vi är de olika djuren, som de inte skulle 
berätta annars. Det har lett till många värdefulla samtal. 

Arbetet med pedagogisk dokumentation är en ständigt pågående process hos oss. 
Från början kändes det som ytterligare en sak vi förväntades göra. Nu börjar vi se hur 
det kan förenkla det pedagogiska arbetet med barnen eftersom det tydligt synliggör 
barnens lärprocesser och styrkor, både för oss och för dem. När vi till exempel 
pratade med barnen i en samling om vad de lärt sig i sitt brottningsprojekt så 
handlade deras svar till största delen om vad man inte får göra när man brottas. Vi 
pedagoger reflekterade över svaren, och bestämde oss för att ”göra om” samlingen 
men då framför dokumentationsväggen. Då blev svaren mycket mer nyanserade och 
beskrivande, och barnen satte ord på det de hade lärt sig. 

Vi inser att det behöver få ta tid att implementera nya saker i verksamheten så alla 
”kommer med på tåget”. Ett sätt att göra det har varit att starta alla måndagsmöten 
vid dokumentationsväggen. Eftersom vi kommit olika långt i tänket kring pedagogisk 
dokumentation har vi på detta sätt hjälpt varandra att komma vidare. Det är ett 
givande och roligt verktyg att använda, som vi vill fortsätta att utveckla. En av 
utmaningarna för oss har varit att välja vad vi ska dokumentera av allt det som 
barnen gör. Därför har vi bestämt att i höst redan från början välja ut ett område att 
göra pedagogisk dokumentation om, och det är ”Barn upptäcker och utforskar 
matematik och naturvetenskapliga fenomen”. Vi ser också att vi behöver bli bättre på 
att göra regelbundna avstämningar under året.

Att vi lyssnar på barnen och följer det som intresserar dem, och tillsammans med 
barnen skapar olika lärmiljöer medför en ökad ansvarskänsla. Vårt sätt att ge beröm 
och uppmärksamhet till barnen har också betydelse för vårt fina resultat. Vi är noga 
med att se och bekräfta när barnen är hjälpsamma och kärleksfulla mot varandra. 
Det beteende som får mycket uppmärksamhet tenderar att öka. Det är en devis som 
vi tagit fasta på.

Åtgärd
Vi kommer fortsätta att använda ”Vännerna i Kungaskogen” och ”Babblarna” i vårt 
värdegrundsarbete. Vi vill fortsätta utveckla vårt arbete med pedagogisk 
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dokumentation, och bli bättre på att göra regelbundna avstämningar under året så 
vår VPL hålls levande.

Bedömning

ej godtagbar                  godtagbar bra               mycket bra

_____________________________________________________________________

X

4. Läroplansmål – Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya

erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. 
Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet 
(Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen
Vad:

 Vi erbjuder barnen att delta i odlingsprocessen i vår trädgård.

  Vi undersöker rättigheter och skyldigheter i allemansrätten.

 Vi inspirerar till ökat intresse för djuren i vår närmiljö.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse 
och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra.” 

    Vi skall erbjuda barnen möjlighet till ökat intresse och ansvar för vår  
närmiljö. 
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(Lpfö 2010)
Hur:

 I samråd med barnen bestäms vad som ska odlas.

 Barnen får vara med att plantera och sköta om trädgården, samt ta vara på 
skörden.

 Vi använder ”Vännerna i Kungaskogen” för att göra barnen bekanta med 
allemansrätten.

  Vi pedagoger gestaltar djuren i Kungaskogen för att väcka frågor om djur och 
natur.

 Vi utforskar närmiljön utifrån barnens upptäckter.

Utvärdering:

 Pedagogiska dokumentationer på morgonmötena tillsammans med barnen 
och på måndagsmöten mellan pedagoger.

 Veckokalendrarna i hallarna utgör en grund för reflektion och utvärdering..
 Avstämning sker kontinuerligt på pedagogisk utvecklingstid samt på 

personalens APT tillsammans med förskolechef.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
 Vi städar när vi behöver det och barnen hjälper till på ett självklart sätt.

Resultat
Vi ser att barnen tar ett större ansvar för vår närmiljö genom observationer och 
pedagogiska dokumentationer. 

Många av barnen är väldigt intresserade av att vara med och sköta våra odlingar och 
ta hand om vår trädgård. Vi ser ofta hur barnen påminner varandra om att vara rädd 
om det som de tillsammans har planterat och sått. Vår trädgård har blivit en vacker 
plats som erbjuder lugn och ro, där barnen tycker om att vara.

Barnen har varit med och skördat det vi sått. Vi har också genom olika 
odlingsexperiment synliggjort hur själva växtprocessen går till, och på så vis har 
barnen tillägnat sig kunskap om odlingsprocesser. 

Vi har tillverkat ringblomssalva av ringblommor vi odlat. Salvan används i vår dagliga 
verksamhet att smörja torr hud. 

Figurerna i ”Kungaskogen” har på olika sätt bidragit till att väcka barnens intresse för 
allemansrätten, samt djur och natur i vår närmiljö.
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 Många av barnen tar egna initiativ till att städa och plocka i ordning efter lek, både 
inne och ute. Även de mindre barnen hjälper till att städa när vi ber dem. 

Analys
Vår trädgård fyller en viktig funktion på vår förskola för den erbjuder ”ett rum i 
rummet”. Vi tror att många av de små barnen dras dit av bland annat av den 
anledningen. Vi ser att många barn väljer att gå dit för att få vara ensamma en stund 
och få ta en paus i lugn och ro.

Vi uppmuntrar de olika kompetenser som finns i arbetslaget och ger varandra 
utrymme att utveckla och använda dem tillsammans med barnen. Tack vare att några 
pedagoger har ett stort intresse av odling och trädgård har deras ”gröna fingrar” 
inspirerat barnen, och vi har fått ett jättefint resultat. Vi får vara uppmärksamma så 
inte odlingsprojektet står och faller med dessa pedagoger. Vi behöver alla dela 
ansvaret.

Att barnen tar större ansvar för städningen har många orsaker, men en sak som vi 
tror haft stor betydelse är att vi lyssnar på barnen och följer det som intresserar dem. 
Det gör att de känner sig delaktiga och det blir ”barnens förskola och trädgård”. 

Att arbeta med barns delaktighet och inflytande skapar en stor arbetsglädje för oss 
alla, och ger många tillfällen för lärande som vi pedagoger inte alltid kunnat förutse.

Åtgärd
Eftersom vi ser ett stort intresse hos barnen för naturvetenskap har vi valt att 
fördjupa oss i detta under kommande läsår.

Bedömning

ej godtagbar                  godtagbar             bra                 mycket bra

______________________________________________________________
                      X

Mål

Page 227 of 560



2016-08-1960808 12 (22)

Processen

Vad:

 Språket är nyckeln till det livslånga lärandet och därför skall vi lägga fokus på 
språkutveckling.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 
ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, utrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra!” (Lpfö 98)

 Väcka intresset för det skrivna språket
 Vi kommer att introducera tecken som stöd för barnen.
 Vi fortsätter att använda de olika figurerna som finns i materialet 

”Babblarna” och ”Snick & Snack, Vännerna i Kungaskogen bygger en koja”

Hur:

 Presentera materialet ”Babblarna” för de yngsta barnen.
 Vi kommer att lyssna in vad som intresserar barnen för att gå vidare i olika 

projekt som kommer att innefatta dramatisering, konstruktion, sång och 
musik, skapande samt naturkunskap som stärker och utvecklar barns alla 
olika språk.

 Vi pedagoger lär oss mer om tecken som stöd, och använder det för att 
förstärka språket i samtal med barnen.

 Vi kommer erbjuda lässtund på eftermiddagarna, då pedagogen gestaltar 
någon av figurerna från ”Snick och Snack”.

 Vi uppmuntrar till samtal i morgonmöten och groddenråd.
 Vi erbjuder språkljudlek för de äldsta barnen.
 Vi använder oss av flanosagor, spel och i-pads för att uppmuntra samtal.
 Vi kommer att utveckla våra lärmiljöer både inne och utomhus genom att 

tillföra olika material som uppmuntrar till samspel och samtal, exempelvis 
skapa ett café tillsammans med barnen, utrusta vår läs- och skrivhörna. 

 Vi flyttar ner våra veckokalendrar i hallarna så de sitter i barnhöjd för att 
stimulera samtal och reflektion kring våra olika projekt. 

 Vi använder oss av filmning som ett verktyg för reflektion.

Utvärdering:

 Pedagogiska dokumentationer på morgonmötena tillsammans med barnen 
och på måndagsmöten mellan pedagoger.

 Veckokalendrarna i hallarna utgör en grund för reflektion och utvärdering.

Vi skall erbjuda barnen möjlighet att utveckla sitt språk och ordförråd, 
samt introducera tecken som stöd.
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 Avstämning sker kontinuerligt på pedagogisk utvecklingstid samt på 
personalens APT tillsammans med förskolechef.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
 December 2015

 Sagostunden med figurerna från Kungaskogen har pågått under hela hösten 
både inne och ute och varit ett populärt inslag i verksamheten. Barnen 
berättar saker för oss när vi kommer utklädda till djuren från Kungaskogen 
som de inte skulle berätta om annars. Barnen har också blivit bättre på att 
”spela med” de vet att vi leker. Djuren har också tagit med barnen till skogen 
för att bl.a. äta mellanmål, och det har verkligen varit guldstunder där barnen 
varit de som kan och de har med lärt djuren många olika saker. Arbetet med 
Kungaskogen har lett till många roliga och lärorika stunder där barnens 
språkliga utveckling har gynnats.

    

Resultat
Genom våra olika projekt; café, kojbygge, babblarna, kungaskogen, brottning, häst- 
och trädgårdsprojekt har alla barn getts rikliga möjligheter att utveckla sitt språk och 
sitt ordförråd. Vi har även introducerat tecken som stöd. 

Alla projekt finns dokumenterade i barnens portfolio. Det är väldigt roligt och 
givande att arbeta i projektform, och vi ser att vi kommit vidare i det arbetssättet. 

För att få fler tillfällen till lässtunder med barnen bestämde vi att också använda 
eftermiddagarna på ett mer konstruktivt sätt. Efter mellanmålet kom en pedagog 
utklädd till något av djuren i Kungaskogen och hade med sig en bokväska.

Detta kan vi se genom observationer, barnintervjuer och pedagogisk dokumentation. 
Vid intervjuerna svarade 17 av 17 blivande sexåringar att de lär sig nya saker på 
förskolan. Dessutom har föräldrar påtalat att deras barn fått ett ökat ordförråd, och 
att de använder många olika tecken hemma.

Frustrationen hos de yngre barnen och de med sen språkutveckling har minskat i och 
med att de lärt sig använda tecken som ett komplement till språket för att göra sig 
förstådda. De allra flesta barn har visat ett stort intresse för att lära sig tecken som 
stöd.

Analys
När vi startar ett projekt vet vi inte hur det kommer att utvecklas, och på så vis blir vi 
medforskare med barnen. Vårt hästprojekt t ex handlade från början om hästar och 
stall. När barnen vid ett tillfälle målade hästar såg pedagogerna att flera hade målat 
föl i magen på hästarna. Då tog projektet en ny vändning och kom att handla om att 
vänta ”barn” och att föda. Här ser vi också betydelsen av att jobba med pedagogisk 
dokumentation. Annars hade vi kanske missat att fånga upp det som var mest 
intressant för barnen. Vi vill fortsätta utveckla arbetet med att jobba i projektform.
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Eftermiddagens lässtund utvecklades allteftersom och blev ett viktigt inslag i vår 
verksamhet och ett pedagogiskt verktyg. Ett exempel är att om vi under förmiddagen 
märkt att ett barn inte fått vara med i leken och haft en konflikt runt det, så har vi på 
eftermiddagen kunnat ta upp detta genom djuren i Kungaskogen. Det blir tydligt för 
barnen när de ser i en gestaltning att någon är utanför. Det väcker barnens empati 
och leder till goda samtal om hur vi ska vara mot varandra. Vi har lärt oss att 
eftermiddagarna är en betydelsefull tid under förskoledagen, som vi kan utveckla 
ännu mer.

Färdiga material som ”Babblarna” och ”Vännerna i Kungaskogen” är väldigt 
användbara som verktyg i förskolans verksamhet. De går lätt att vidareutveckla och 
anpassa utifrån barngruppens intresse och behov. Vi kommer att jobba vidare med 
dem i höst.

Vi pedagoger insåg inte från början alla fördelar med att lära sig tecken som stöd. Där 
överraskade barnen oss genom att visa stort intresse för att lära sig och använda 
tecken. Vi gav dem ett språk till!  Vi funderar på om detta kan väcka lusten hos dem 
att senare i livet vilja lära sig fler språk. Tecken som stöd har även engagerat föräldrar 
och syskon mer än väntat. Kan det bero på att deras barn lärt sig något i förskolan 
som de inte förväntat sig?

Åtgärd
Vårt arbete med tecken som stöd kommer fortsätta oavsett om vi har barn som har 
särskilt behov av det för sin språkutveckling eller ej. Tecken som stöd gynnar alla 
barns språkutveckling.

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra  mycket bra

____________________________________________________________________

         X

5.  Läroplansmål – Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98 rev 2010).
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Mål

Processen
Vad:

 Barnen skall ges möjlighet att påverka sin dag på förskolan.

”Man kan tro att när man ger barn stort inflytande så 
blir det pedagogiska arbetet svårare ”hur ska det bli 
om alla ska få göra som de vill”. Vår uppfattning nu 
är att det blir lättare och roligare och barnen blir mer 
kärleksfulla, kreativa och ansvarsfulla. Det handlar 
inte om att barnen alltid ska få som de vill”. 
(Ur Växthuset Bergas Kvalitetsredovisning 
2014/2015)

Hur: 

 Morgonmöten
 Erbjuda aktiviteter i mindre grupper.
 Skapa ett tillåtande klimat genom att oftare bejaka barnens önskemål.
 Erbjuda tvåvägsval.
 Föra diskussioner i arbetslaget kring barns inflytande.
 Regelbundna ”Groddenråd” med några få diskussionspunkter.

Utvärdering:

 Pedagogiska dokumentationer på morgonmötena tillsammans med barnen 
och på måndagsmöten mellan pedagoger.

 Veckokalendrarna i hallarna utgör en grund för reflektion och utvärdering.
 Sista veckan i oktober och sista veckan i april ska alla pedagoger reflektera 

kring hur mycket inflytande vi ger barnen och i vilka situationer. 
Reflektionerna kommer att ligga till grund för diskussioner på arbetsträffar 
på måndags eftermiddagar.

 Avstämning sker kontinuerligt på pedagogisk utvecklingstid samt på 
personalens APT tillsammans med förskolechef.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

Mars 2016

 Vi har bestämt att vi ska köra vårt brottningsprojekt på onsdagar barnen vet 
det och ser fram emot det mycket. Vi pedagoger har glömt att det ska 
serveras påsklunch den här dagen och förstår att det kommer bli svårt att få 

  Vi skall erbjuda barnen valmöjligheter utifrån intressen och 
förutsättningar.
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ihop det. En pedagog ställer frågan till barnen om de kan tänka sig att köra 
brottning i morgon i stället eftersom vi ska ha påsklunch? Barnen svarar att 
det går så bra så och att de gör vad som helst för att få påskmat. Vår 
reflektion är att barnen är vana att bli lyssnade på och att de också har den 
viljan att göra vår dag så bra som möjligt. 

Resultat
Barnen har i stor utsträckning fått möjlighet att själva välja vad de vill göra utifrån 
sina intressen och sina förutsättningar. De äldre barnen har själva bestämt vilka 
projekt de vill vara med i, och har kunnat byta grupp om de ångrat sig. Vi har försökt 
tillmötesgå barnens önskan om att få vara inne i lärmiljöerna mer än tidigare. Barnen 
har visat ett väldigt stort intresse för bygg och konstruktion, alltifrån avancerade 
pärlplattsmönster till stora kojbyggen utomhus. Vi har tillfört flera nya byggmaterial t 
ex Magna-Tiles, som varit väldigt populärt bland alla barn. Vi har delat in barnen i 
olika gruppkonstellationer som inte varit statiska, och på så vis skapat förutsättningar 
för en konstruktiv lek och lärande både ute och inne. 

I vårt likabehandlingsarbete har vi intervjuat barnen på Grodden huruvida de anser 
att de har inflytande över sin dag på förskolan. Svaren visar att barnen till största del 
tycker att de har det. 

Vi pedagoger har blivit ännu mer flexibla i vårt arbetssätt och gör ofta olika 
speciallösningar för det enskilda barnet. Barnen blir lyssnade på och deras behov blir 
oftast tillgodosedda. Vi har väl inarbetade rutiner, men behöver inte så mycket regler 
i verksamheten.

Vi har inte haft morgonmöten och groddenråd så som vi hade bestämt. Vi har istället 
varje vecka reflekterat tillsammans med barnen när tittat på våra 
dokumentationsväggar och i vår dokumentationsalmanacka med bilder. Vi har i våra 
olika projektgrupper pratat om och reflekterat över vad som var roligt förra veckan 
och vad som hände. Detta har legat till grund för hur vi går vidare i våra projekt.

Analys 
Vi har inte haft morgonmöten och groddenråd med barnen på det sätt som vi hade 
tänkt. Vi tror det beror på att i början behövde vi en tydlig struktur för att driva den 
pedagogiska dokumentationen framåt, och nu när vi börjat få bättre rutin har den 
pedagogisk dokumentation blivit ett verktyg för oss och då kan vi vara mer spontana. 
Morgonmöten och groddenråd kunde upplevas lite konstruerade, och alla barn kom 
inte till tals i de större sammanhangen. Reflektion och samtal har i stället till större 
del skett i de olika projektgrupperna som barnen varit med i, och på det sättet har 
projekten och den pedagogiska dokumentationen drivits framåt. I början behövde vi 
en tydlig struktur men när rutinerna satt sig kunde vi improvisera mer. 

Brottningsprojektet var en utmaning för oss pedagoger. Vi funderade mycket kring 
det. Är brottning verkligen ett projekt vi ska driva på förskolan? Men vi kom fram till 
att om vi vill ge barnen ett verkligt inflytande över sin tid på förskolan så måste vi 
våga gå ”utanför boxen”. Vi ser i efterhand att det blev ett väldigt lyckat projekt som 
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gav barnen många lärdomar. Vår lärdom är att vi pedagoger också måste våga, med 
risk för att misslyckas.

Att barn med särskilda behov har gynnats tror vi beror på att vi pedagoger är mer 
flexibla och på det viset har vi skapat större möjlighet till lösningar anpassade för 
dessa barn. Leken i vårt sandrum har för vissa barn fått stor betydelse. I rummet 
finns många möjligheter att interagera tillsammans med ett fåtal barn då vi 
tillsammans med barnen bestämt att man endast är tre stycken där inne åt gången.

Eftersom barnen visat ett stort intresse för bygg och konstruktion har vi skapat flest 
sådana lekmiljöer. En reflektion vi gjort är att när vi sorterade upp indianpärlorna och 
lego i färger stimulerade det barnens pärlande och byggande i hög grad. Då blev det 
tydligt för oss att det är viktigt hur vi presenterar materialet för barnen. Under vår 
fixarkväll byggde föräldrar och barn en kiosk, en biltvätt och ett stall. Dessutom fick vi 
några fotbollsmål. Detta har bidragit till att barnens byggande har utvecklats och ökat 
på vår gård. Här ser vi betydelsen av att involvera föräldrarna i verksamheten.

Vår analys är att det i ett tillåtande klimat inte behövs så många regler. Vi tror att 
barnen accepterar de regler vi har och att de följer dem beror på att de själva har fått 
varit med och påverkat. De har också fått en förståelse till varför vissa regler måste 
finnas. 

Åtgärd
Vårt arbete med barns inflytande känns verkligen spännande och roligt, och det vill vi 
fortsätta utveckla. 

Bedömning

ej godtagbar                  godtagbar             bra                 mycket bra

______________________________________________________________
            X

6. Läroplansmål – Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall 
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall 
ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 
en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98 rev 
2010).
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Mål

Processen

Vad:

 Personalen utbyter information med förälder vid hämtning/lämning
 Vi synliggör vår dokumentation
 Att föräldrar känner sig välkomna att delta i vår verksamhet

Hur:

 Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår
 Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning
 Vi erbjuder föräldraråd
 Vi ordnar ”fixarkväll” 
 Vi bjuder in till luciafirande
 Vi bjuder in till höst- och våraktivitet
 Vi bjuder in till föräldramöte under hösten
 Vi visar med text och bild vad vi gör
 Vi bjuder in föräldrarna i våra lokaler
 I hallarna sitter veckokalender där vi skriver vad som sker under veckan. De 

pedagoger som för dagen har stängningstid ansvara för att detta sker 
dagligen.

 Vi skickar månadsbrev där vi kort beskriver vad vi gjort, viktiga datum mm
 På vår informationstavla och i vår informationspärm i hallen finner föräldrar 

aktuell information. 

Utvärdering:

 Genom dagliga samtal med föräldrar
 Genom utvecklingssamtal
 Föräldraenkät
 Avstämning sker kontinuerligt på pedagogisk utvecklingstid samt på 

personalens APT tillsammans med förskolechef.

Resultat
Vi har fortsatt att använda oss av föräldraaktiv inskolning, vilket föräldrarna 
uttryckligen är väldigt nöjda med eftersom de får en god insyn i verksamheten. Vi lär 

Föräldrar och barn ska känna sig trygga och välkomna på förskolan och 
föräldrar ska ha insyn i vår verksamhet.
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känna varandra och barnen ges förutsättningar för en trygg och bra start på 
förskoletiden.

Under utvecklingssamtal och samtal i den dagliga kontakten med föräldrar har det 
framkommit att föräldrar är nöjda med vår verksamhet. Det är inte någon som har 
påtalat att de känner sig otrygga eller ovälkomna på vår förskola. 

Vi har haft stor uppslutning i de aktiviteter vi bjudit in föräldrar till, dock ej 
föräldraråden, där uppslutningen har varit mindre bra. Föräldrar har även bidragit 
med material och arbetsinsats för att göra vår förskola mer stimulerande för deras 
barn. De flesta dagar har våra kalendrar varit fyllda med information och bilder som 
visar vad vi gjort under dagen. Vi har även använt Ipad för att visa föräldrar vår 
dagliga verksamhet. 

Resultaten i vår likabehandlingsplan och barnintervjuer visar att barnen känner sig 
trygga och trivs på vår förskola.

I den kommunövergripande föräldraenkäten fick förskolan goda resultat.

Analys 
Vi kan konstatera att den föräldraaktiva inskolningen ger barn och föräldrar en 
mycket bra start på förskoletiden. Metoden bygger på att barnen och föräldrarna blir 
trygga på förskolan. Det innebär att barnet under inskolningen är tillsammans med 
sin förälder och behöver inte oroa sig för att bli lämnat. Barnet kan i lugn och ro vänja 
sig vid förskolans rutiner och miljö, samt lära känna pedagogerna och barngruppen.  
Föräldrar får insikt i hela verksamheten, man bygger en bro mellan hem och förskola. 
Inskolningen kräver stort engagemang från pedagogerna, och vid många inskolningar 
är det slitsamt.

Vi menar att det är värt det arbetet för vi ser en tydlig skillnad, då vi har ett mindre 
antal ledsna barn och föräldrarna blir tryggare. Vår organisation med en anpassad 
småbarnsmiljö, leder till ett klimat som skapar stabilitet och trygghet.

Vår uppfattning är att barn och föräldrar känner sig trygga och välkomna här på 
förskolan, då vi har stor uppslutningen på våra anordnade aktiviteter. Att det 
däremot visas svalt intresse för föräldraråd har vi inget svar på.

Åtgärd
Vi kommer fortsätta arbeta med föräldrasamverkan på det sätt vi gör idag.

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra               mycket bra

_____________________________________________________________________

         X

Page 235 of 560



2016-08-1960808 20 (22)

7. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den 
särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid 
övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som 
behöver särskilt stöd (Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen

Vad:

 Vi strävar efter ökad samverkan med fritidshemmet/pedagogerna, genom att 
involvera dem i överlämnandet.

Hur:

 Vi följer vår handlingsplan för överlämnande till förskoleklass

Utvärdering:

 

 Avstämning sker på utvärderingsdagen i maj/juni -16.

Resultat
Vi har följt den reviderade handlingsplanen för överlämnande till förskoleklass.

Ge goda förutsättningar för övergång till förskoleklass och fritidshem
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Analys 
Den reviderade handlingsplanen kom utan att ha varit ute på remiss hos oss. Det 
hade varit värdefullt att förskolornas pedagoger hade varit delaktiga i processen. Det 
fanns en del frågetecken som ledde till missförstånd, t ex angående 
gruppindelningarna. Det medförde extra arbete och fler oroliga föräldrar.

Då grupperna bestämdes sent hade vi inte möjlighet att ha sexårsklubb som vi brukat 
ha under våren, där barnen bland annat ges flera tillfällen att träffa sina blivande 
klasskamrater. Sexårsklubben skapar trygghet för alla, men är extra viktigt för barn 
med särskilda behov. Vi anser att den är av stor betydelse, och vi vill ha 
förutsättningar för att kunna genomföra sexårsklubben nästa vår.

Åtgärd

Handlingsplanen för överlämnande till förskoleklass behöver ses över, och vi vill vara 
med i den processen.

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra   mycket bra

____________________________________________________________________

                    X
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Sammanfattning av verksamhetsåret 2015/2016

Det vi vill lyfta fram detta läsår är hur vi kommit vidare med att arbeta i projektform. 
Många olika projekt har drivits på barnens initiativ, där vi har varit medforskare och 
barnen getts många tillfällen till ett lustfyllt lärande.

När vi ger barnen inflytande och de själva väljer utifrån intresse ökar deras lust och 
motivation att lära och att ta ansvar. De blir kreativa och empatiska, och det skapar 
ett gott klimat med mindre regler och färre konflikter för både barn och pedagoger.

Vårt arbete med att skapa kreativa lärmiljöer är en ständigt pågående process där 
barnen är delaktiga. Vi pedagoger lyssnar in barnen och reflekterar tillsammans över 
”Vad är det barnen gör?”, ”Vad är det de försöker förstå?” och på så vis utvecklas och 
förändras våra lärmiljöer.

Den pedagogiska dokumentationen är ett spännande utvecklingsområde för oss, där 
vi ser att vi har kommit en bit på väg.  Den har blivit ett verktyg för oss att synliggöra 
och driva barnens lärprocesser vidare.

Föräldrarna har visat stort intresse och engagemang för verksamheten och bidragit 
med både material och arbetsinsats.

Vi har sett ett stort intresse hos barnen för konstruktion, matematik och biologi.  
Därför vill vi under nästa läsår tillsammans med barnen upptäcka, utforska och lära 
om matematik och naturvetenskapliga fenomen. 
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Systematiskt 
kvalitetsarbete, 
kvalitetsrapport 
2015/2016 för 
Sörgårdens förskola 
Lekebergs kommun
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1. Inledning

Sörgårdens förskola ligger i Hidinge, ett expansivt område. Det har skett en 
kraftig nybyggnation av villor där många barnfamiljer flyttat in. För att få plats 
med alla barn på förskolorna så har vi under detta läsår löst det så att alla barn 
födda 2010 är sammanslagna till en avdelning i en egen lokal.

På förskolan finns tre avdelningar: Trollsländan, Myggan och Biet. Barnen är 
mellan 1-5 år.  Det är en relativt nybyggd förskola, vi flyttade in augusti 2011.

Vi har ett brett och varierat arbetsätt då vi arbetar med läroplanens olika mål. 
Förskolan har en egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan. Vårt 
strävansmål är att vara mycket ute. Vår vision är att främja samarbetet på huset, 
bland både barn och pedagoger. Vi strävar efter ett glatt och öppet klimat där alla 
känner sig välkomna. Trygga barn och föräldrar och en miljö som inbjuder till lek 
och lärande är vårt motto. Vill ni läsa mer om vår verksamhet kan ni söka 
information på www.lekebergskommun.se , Sörgården.

Förskolan har Grön Flagg, vilket innebär en miljöcertifiering genom stiftelsen 
Håll Sverige Rent.

Samtliga pedagoger på förskolan har varit delaktiga i arbetet för att skriva denna 
kvalitetsredovisning.

I området Hidinge/Lanna finns en förskolechef som ansvarar för samtliga 
förskolor på området.  På varje förskola finns en arbetslagsledare som 
tillsammans med förskolechef träffas varannan vecka för att driva 
utvecklingsarbetet.  
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2. Sammanfattning av verksamhetsåret 2015/2016

Vi ser i resultatet att satsningen av våra lärmiljöer ute och inne är det som vi 
pedagoger är mest nöjda med detta läsår. Det är synligt och lättillgängligt. Alla är 
engagerade i det, både barn och pedagoger har samarbetat.

 Föreläsningen med Ann Åberg om Pedagogisk dokumentation och att alla i 
arbetslaget läst och diskuterat ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan” 
har också bidragit till ett bra resultat.  

Vi har under studiedagen i mars träffats i blandade tvärgrupper och fått tagit del av 
andra förskolors verksamhet. Det har bidragit till nya idéer och infalls vinklar som 
senare hjälpt oss att utveckla vår egen verksamhet på Sörgården. Det blev ett lyckat 
kollegialt lärande.

Detta läsår har verksamheten genomsyrats av arbete i projektform. Det kommer vi 
att utveckla mera för att öka barnens inflytande i sin vardag.

Vi kan också genom Trygghetsvandringen och samtal med barnen se att det är viktigt 
att det finns platser där främst de äldre barnen kan få vara i fred i sina lekar. Men 
också att det är viktigt att de yngre barnen får tid och plats att ensamma utforska sin 
förskola.  Av detta drar vi slutsatsen att det är viktigt att dela barnen i grupper vid fler 
tillfällen för att höja kvaliteten på verksamheten för alla.

 Arbetet i projektform har tagit fart detta läsår. Vi har blivit mycket bättre på att 
fånga barnens intressen i olika projekt. Vi kan utveckla oss att använda fler 
hjälpmedel i verktygslådan både när vi väljer projekt och när vi dokumenterar.
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3. Förutsättningar

2014/2015 2015/2016

Verksamhet (statistik 15/10) F P F P

Antal inskrivna barn 1-3 år 7 19 10 13

Antal inskrivna barn 4-5 år 16 10 8 11

Antal barn med annat modersmål - 1 - -

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016

Antal anställda per chef (inklusive kök, resurs, tj.led., vik.) 11

Antal anställda med högskoleutbildning (i barngrupp) 7 6

Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) 2 2

Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp) 1 1
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4. Läroplansmål – Normer och värden

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
omfatta dem (Lpfö98).

Mål 

Med att trygga barnens utevistelse menar vi:

- Att se barnen och ligga steget före för att förhindra såväl konflikter som 
olyckor.

- Att vara närvarande bland barnen som pedagog.

- Att vi pedagoger gör barnens 
utevistelse mer trygg.

- Att vi pedagoger föregår med gott 
exempel.

Ur Lekebergs kommuns MER-plan:

Kommunfullmäktiges mål: 
Lekebergs kommun bidrar till en hållbar 
utveckling genom att välja ekologiskt-, 
ekonomiskt- och socialt hållbara alternativ. 

Nämndmål:

Kommunens förskolor lägger stor vikt vid 
miljöfrågor 

Indikator Antalet förskolor med Grön flagg 
ökar

Nuläge 
(2015)

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

4 6 8 8
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Processen

- Vi pedagoger har placerat oss mer utspridda och strategiskt på gården.

- Fått hjälp att flytta staket för att lättare få en överblick av gården.

-  Vi har cirkulerat runt på gården.

- Vi pedagoger har varit mer delaktiga i barnens lek och aktiviteter.

-  Vi har genomfört trygghetsvandring med 4-5- åringarna en gång per termin, 
då vi pedagoger fått mer kännedom om platser där barnen är trygga/otrygga.

(Trygghetsvandring är ett material som kommer från 
diskrimineringsombudsmannen. Pedagogen går tillsammans med 4-5-åringarna 
genom lokalen och ute på gården, då barnet får berätta hur det känns att leka där i 
olika situationer.)

Resultat

-  Genom observationer har vi sett att vi vuxna har blivit bättre på att sprida ut 
oss på gården. Vi har i slutet av höstterminen fått staketet flyttat. Att det har 
varit ett prioriterat mål är också en bidragande faktor. Dungen behöver vi 
gallra och binda upp igen för att vi ska se bättre vad som händer där.

- När vi sprider ut oss är vi mer närvarande och kan göra barnens lek mer 
trygg. Vi pedagoger ser inte alltid samma risker för olyckor. Vi behöver prata 
ihop oss runt ute regler vad som gäller för att barnen ska få samma budskap 
samt förhindra olyckor. 

- När det gäller konflikthantering har barnen först fått försöka lösa det de 
klarat själva. Vi har iakttagit vid sidan av. Om vi sett att de behöver hjälp i sin 
konflikt så har vi hjälpt till.

- Rollspel har vi använt oss olika mycket av. På Trollsländan har det fungerat 
bra och är ett verktyg i verksamheten. Myggan har börjat använda sig av 
rollspel under våren. De har många små barn och de har tänkt sig fortsätta 
med rollspel för att se om det ger resultat. Biet har använt sig av rollspel när 
det uppstått svåra situationer för att belysa och reda ut problem.

- Tvärgrupperna har bidragit till att barn och pedagoger blivit tryggare med 
varandra i sin grupp. Samt att det ökat samarbetet med flera pedagoger i 
arbetslaget. Barnen har lärt känna sina jämnåriga kompisar på huset och 
blivit tryggare tillsammans. Trots detta ser vi genom våra observationer att 
de vid fri lek oftast väljer att leka med sina kompisar på sin avdelning.

- Resultatet av trygghetsvandringen visade att de flesta barnen känner sig 
trygg på sin förskola. Det framkom i svaren att de stora barnen gärna vill ha 
möjlighet att stänga in sig vid tex: bygglek då de yngre lätt förstör. Under 
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vårens ”Trygghets vandring” så framkom det att barnen saknade remsan mot 
Norrgården där vi fått ett nytt staket. För barnen var det en rolig plats att 
leka på.

- Satsningen på friskvårdsombud  har bidragit till bra friskvård på huset. Det 
höjer stämningen och skapar mer arbetsglädje.  Vi har workout på måndagar 
och  deltagit i vårruset.

- Icdp bidrog till ett bättre arbetsklimat och ett gemensamt förhållningsätt och 
tid att prata med varandra när utbildningen pågick. Det är svårt att hålla i det 
i vardagen. Vi behöver underhålla med övningar för att hålla det vid liv.

- Vid kartläggningen som specialpedagogerna genomförde under vårterminen  
såg vi i resultatet att vi hade ett bra och positivt förhållningssätt till barnen. 
Vi såg dock tydligt i filmerna att vi vuxna kan bli bättre på att inte störa 
varandra i verksamheten då vi är aktiva med barnen. Detta resulterade i att 
vårt mål i handlingsplanen är att visa barnen respekt genom att inte störa 
eller avbryta i pågående verksamhet. 

Analys 
 

- Flyttningen av staketet har hjälpt oss att få en bättre överblick på vad som 
händer. Det var svårt att ha koll där och barnen utnyttjade ofta det och 
passade på att göra saker som inte var tillåtet. När bråk uppstod tog det 
längre tid för oss att hjälpa till. Nu kan vi lättare ha uppsikt och ur ett 
vuxenperspektiv blev det bättre tycker vi. I trygghetsvandring som skedde på 
våren när staket var flyttat framkom det i svaren att de saknar platsen där 
det nu är staket. Ur ett barnperspektiv var det en plats att vara i fred på som 
var rolig. Slutsatsen blir att barnens och pedagogernas syn på den här platsen 
skiljer sig mycket åt. Det vi kan göra är att börja använda denna plats till lek 
och annan verksamhet när anser att det fungerar.    

- Desto bättre vi vuxna har vi varit på att sprida oss desto mer har vi 
observerat och har kunnat stödja barnen i deras utveckling. De yngre barnen 
leker oftast lite närmare oss vuxna. De äldre utvecklar sina lekar och vill inte 
alltid att vi är för nära. Det hör till vår yrkeskicklighet att känna av när vi ska 
vara nära och backa undan. Vi pedagoger glömmer fortfarande bort oss 
ibland och står och pratar vid utelek. Det kan ibland vara den stunden på 
dagen som vi hinner prata färdigt och reflektera över dagen tillsammans. 

- Att ta hjälp i verksamheten av rollspel, teater och handockor kommer vi 
fortsätta att arbeta med.  Det hjälper oss att fånga barnens intresse.

- Tvärgrupperna hjälper till att göra våra barn tryggare på hela huset. Det är 
fortfarande så att de helst väljer kompisrelationer på sin avdelning. 

Page 246 of 560



2016-05-02 9 (19)

- Att vi gör mer gemensamt skapar en bra vi-känsla och en bättre stämning på 
huset. Vi anser att samarbetet och trivseln i arbetslaget speglar barngruppen 
och är det som påverkar vår verksamhet allra mest. Därför är det viktigt att 
hålla i och fortsätta att satsa på det. God stämning i arbetslaget gör att det 
skapas ett klimat som gör det möjligt att säga sin åsikt och ge både positiv 
och negativ kritik. 

- Vi måste prioritera tid till ICDP på husmöten för att hålla det levande. 
Kunskapen finns i arbetslaget.

- I handlingsplanen som vi gjorde efter ” Värderingsverktyget för tillgänglig 
utbildning”

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra mycket bra             

________________________________________________x___________________

Åtgärd
- Samtala oss fram till gemensamma ute regler.

- Att vi vuxna fortsätter sprida oss på gården och närvara i barnens lek då barnen 
själva vill.

5. Läroplansmål – Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall 
genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön 
skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya

erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen 
behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa 
mångfald i lärandet (Lpfö98).
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Mål

Processen

- Vi pedagoger har uppmuntrat barnen till att experimentera och undersöka 
sina teorier.

- Vi har skapat ett rikare utbud av olika sorts material/verktyg för att öka 
barnens lust att experimentera.

- Vi pedagoger har fått in mer teknikarbeten i den pedagogiska verksamheten.  
Vi har planerade och strukturerade tillfällen inom ämnet.

- Vi har haft ett snickarrum som finns tillgängligt för barnen. 

Resultat

- Genom observationer har vi sett att barnen fått ett ökat intresse för teknik. 
Vi har låtit barnen fått pröva olika teorier för att se om deras hypoteser 
stämmer. 

- Vi har fortsatt att utveckla vår lärandemiljö såväl inne som ute för att 
bibehålla och stimulera barnens intresse för teknik.

- Vi har fortsatt med planerade tillfällen då vi arbetat extra med ämnet teknik, 
dock har inte alla avdelningar arbetat lika mycket med detta.

- Vi har skickat ut en föräldraenkät för att kunna ta del av hur vårt arbete med 
bl.a. teknik synliggjorts, resultatet från enkäten visar att vi kan bli bättre på 
att synliggöra vårt arbete med teknik.

- Vi kan fortfarande bli bättre på att använda oss mer utav snickarrummet.

- Två pedagoger har gått KomTek för att få mer inspiration och kunskap inom 
teknik.

- Vi har köpt in ”Berta” , ett arbetsmaterial för att få ny inspiration.

Analys 

- Att fånga tekniken i vardagen.

Page 248 of 560



2016-05-02 11 (19)

- Vi har bra lärandemiljöer med olika material och funktioner, dock måste vi bli 
bättre på att hålla dessa miljöer uppdaterade och hela. För att bibehålla 
barnens intresse. Ex, tekniktavlorna på väggarna och de utomhus behöver 
lagas och fyllas på med nytt material. Vi har fått ny inspiration och tips från 
vårt nya material ”Berta”.

-  Vi kan bli bättre på att ha strukturerade tillfällen då vi arbetar med 
teknik/experiment. Vårterminen har bestått av många andra aktiviteter 
därför har tekniken hamnat lite i skymundan. Får vi in tekniken som en 
veckoaktivitet är det lättare att bibehålla barnens intresse samt att vi 
synliggör vårt arbete med tekniken mer.

- Vi behöver fortfarande bli bättre på att dokumentera hur vi använder oss av 
teknik, detta för att kunna synliggöra vårt arbete vid nästa bedömning.

- Snickarrummet används flitigt av den avdelningen som snickarrummet finns 
i. För de övriga avdelningarna krävs det mer planering för att utnyttja 
”snickis” därför blir det inte lika ofta, vi pedagoger måste bli bättre på att 
uppmärksamma barnen på att den finns tillgänglig och ta oss dit.

- Fler pedagoger kan gå KomTek utbildningen för att utöka vår kunskap ännu 
mer.

Bedömning

Ej godtagbar godtagbar bra mycket bra

_______________________________________X_____________________________

Åtgärd

- Bör förbättras: Underhålla tekniktavlor/stationer såväl ute som inne. Hur: 
Laga det som är trasigt samt att fylla på och uppdatera med nytt material.

- Bör förbättras: Få in en veckoaktivitet inom ämnet teknik. Hur: Bestämma en 
dag då vi arbetar med teknik.

- Bör förbättras: Dokumentation av teknikarbetet. Hur: synliggöra vårt arbete 
mer med hjälp av bilder och förklaringar. Få igång våra telefoner så vi på ett 
enkelt sätt kan ta bilder och skriva ut under pågående arbete.
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- Bör förbättras: Användningen av snickarrummet. Hur: Att vi pedagoger 
måste visa och ta oss tid att ta med barnen till ”Snickis”.

- Bör förbättras: Arbetet med teknikmaterialet ”Berta”. Hur: Att alla 
avdelningar på huset tar del av materialet.

Mål

Processen

- Barnen har följt kretsloppet genom komposten på förskolan.

- Vi har planterat frön i vårt land som barnen har följt och fått skött om. 

- Papegojorna, barn födda 2012-2013 har under tvärgruppstid skött vår 
odlingshörna.

- Varje avdelning har ansvarat för kompostering och delgett barnen både 
kunskap och sysslor kring detta.

- Att vi alltid har en punkt på våra APT:er för att stämma av vårt Grön Flagg-
arbete. 

- Vi har tagit in mer naturmaterial i verksamheten, till pyssel, experiment och 
inredning.

Resultat

- Alla avdelningar bör bli mycket bättre på att följa vår kompost. Den gröna 
påsen har bidragit till att vi går mindre till komposten. 

- Vi har odlat bra och följer våra odlingar. 

-  Grön Flagg har inte funnits som en punkt på våra APT:er detta läsår.

- Vi använt oss regelbundet av naturmaterial i vår verksamhet.

- Ge barnen möjlighet att förstå 
och utveckla kunskapen kring 
naturens kretslopp genom att 
följa Sörgårdens handlingsplan för 
Grön flagg.
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Analys

- Vi bör ta tillbaka den traditionella komposthinken, då vi tillsammans med 
barnen går och slänger fruktresterna från förmiddagens fruktstund. Detta 
tror vi bidrar till en större delaktighet och medvetenhet kring detta.

- Vi behöver hitta system då fler både barn blir engagerade i vår odling. 
Genom att den får en egen punkt på våra Apt:er så anser vi att det är lättare 
att få fler både barn och pedagoger engagerade. 

- Att använda oss av naturmaterial är både lätt och billigt då vi har nära till 
skog och mark.

- Planteringshörnan är rolig och skapar engagemang hos barnen. Vi kan bli 
betydligt mycket bättre på att dela upp och sköta ansvaret för vårt land. 
Detta avdelningsvis eller genom ansvarsbarn/pedagoger.

Bedömning:

ej godtagbar godtagbar bra  mycket bra

________________________________________________x____________________

Åtgärd
- Bör förbättras: Ta tillbaka den traditionella komposthinken

- Bör förbättras: Att Grön- Flagg blir en punkt vid varje Apt.

- Bör förbättras: Dela ansvaret bättre för odlingshörnan.

- Bör göras: Skicka in vår rapportera in vårt Grön-Flagg mål före September 
2016 för att behålla vår certifiering. Samt att göra en ny handlingsplan för 
fortsatt Grön- Flagg arbete.
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6.  Läroplansmål – Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98).

Mål

Processen

- Att samtala med barnen och ställa frågor om vad de är intresserade av.

- Att observera vad och hur barnen leker.

- Att vi reflekterar hur vi kan bidra som pedagoger för att utveckla barnens 
lekar.

- Att vi ser över våra lärandemiljöer att de är anpassade, inspirerande och 
utvecklande för barnens lek.

- Genom dialog, observation och reflektion är vi väl medvetna och 
uppdaterade i barnens intressen. Vi lyssnar och ställer frågor som bidrar till 
att upprätthålla det.

- Vi uppdaterar regelbundet våra lärandemiljöer. Detta för att verksamheten 
ska vara anpassad utifrån barnens intressen för stunden. 

- En del av huset hade planerat att ha ett Astrid Lindgren tema, men efter 
att observerat barnens lek upptäckte de att barnen var intresserade av 
rymden och dinosaurier. För att få med barnens inflytande ändrade 
inriktning och valde att byta tema.  

- Andra barn har varit intresserade av svärd och hästar, med deras 
intressen skapades riddartemat tillsammans med barnen. 

- Kompisböcker. 

- Dinosaurieland gjort av naturmaterial och snickrat efter ritning.

- Planeter gjorda av ballonger och papier-maché 

- Att fånga barnens intressen och 
erbjuda som projekt i 
verksamheten.

  

Page 252 of 560



2016-05-02 15 (19)

- Rymdskepp gjord av toarullar och målade och valfria dekoration.

- Rymden skapades i hallen för att få en inspiration och få en aha 
upplevelser. 

- Ufon gjorda av djupa papptallrikar.

- Film om rymden.

- Käpphästar, målades och dekorerade tillsammans med barnen. Namnen 
på hästarna gjordes genom röstning.

- En borg och invånare som målades på väggen. 

- Svärd som skapades av kartong med barnen.

- Tunika gjorde av örngott och där barnen fick måla valfritt.

- Stall gjort av lastpallar.

Resultat

- Barnens lek har präglats av projekt. 

- När barnen själva har hållit i samlingen har de präglats de av budskapen 
från kompisböckerna.

- Flera projekt har genomförts utifrån barnens intressen.

- Att arbetet i projektform skapar arbetsglädje bland pedagogerna.

Analys

- Vi bör bli bättre på att fånga upp vad barnen är intresserade av just nu 
och följa det i olika projekt. Hur: att lyssna in och anamma det barnen är 
intresserade av just då. Använda oss av de olika verktyg som vi har för att 
dokumentera.

- Utifrån vår samlade erfarenhet ser vi att barnens inflytande har ökat.  De 
pedagogerna som jobbat länge ser att idag är lärande något som barn och 
vuxna tillsammans skapar och utforskar istället för inställningen att 
vuxna skall bestämma och vet bäst.

- Kompisböckerna har används för att bygga en grund som leder till att 
skapa en förståelse och respekt, som i sin tur leder till möjligheter att få 
inflytande. ”Förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de 
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rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” lpfö 
98

- Det blir lättare att kunna få engagerade och fokuserade barn när de har fått 
vara med och påverkat innehållet i våra projekt. 

- Det kan vara svårt att hitta ett projekt som passar för alla åldrar men vi låter 
ändå de yngre vara med och skapa efter deras förutsättningar. Vi kan bli 
bättre på att göra de mer delaktiga 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra                mycket bra

______________________________________________________X______________

Åtgärd

- Vi kan bli ännu bättre på att observera barnen i deras fria lek och låta de 
berätta. Dokumentera med bilder, filmer och anteckningar. 

- Vi kan bli bättre på att få med de minsta barnen och det kräver mer 
planering.

- Skapa en dokumentationsvägg för att synliggöra för både barn och 
pedagoger vart vi är på väg och vad som händer i våra olika projekt.

7. Läroplansmål – Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall 
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall 
ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
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verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 
en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98).

Mål

Processen

- Vi har gjort e-post listor och sett till att de fungerat.

-  Vi har dagligen uppdaterat  föräldrarna vad som skett under dagen.

- Att alla avdelningar har önskat en mobiltelefon, för att utöka kontakten med 
föräldrarna, som sms och mms kommunikation.

Resultat

- Vi har skrivit in och fixat e-post listor! Trollsländan och Biets är i bruk. 
Myggan har inte använt de än.

- Vi  har varit bra på att uppdatera föräldrarna om vad som skett under dagen, 
både muntligt, men även genom att vi skriver i våra almanackor i hallen. 

- Vid årsskiftet fick Myggan och Trollsländan varsin Iphone .( Biet hade fått sin 
tidigare.)

- Att skicka information till 
föräldrarna via e-post.

- Att förbättra vår dokumentation 
hur vi arbetar mot förskola och hem 
i vardagen..
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Analys

- Alla människor är olika och tar till sig information på olika sätt. Därför är det 
bättre om samma information ges både i pappersform på anslagstavla eller 
dörr och via e-post för att vi ska nå så många föräldrar som möjligt.

- Mobiltelefonerna har underlättat vår vardag då det är lättare att svara på 
sms än ta ett samtal. Det underlättar mycket i vardagen och verksamheten 
blir mindre störd. Däremot är det tråkigt och försvårar vårt arbete att vi inte 
kan skicka mms trots felanmälan till IT-avdelningen fungerar det inte på 
Myggan och Trollsländans telefoner. 

- Vi är bra på att möta föräldrarna och berätta om dagen muntligt. Resultatet 
av föräldraenkäterna visar att vi kan bli bättre på att visa föräldrarna vår 
verksamhet och våra mål genom bättre och tydligare dokumentation. 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra             mycket bra

___________________________________________________________________

Åtgärd
- Bli bättre på att ge föräldrarna samma information på olika sätt.

- Få ordning på våra telefoner så att går att skicka mms från Myggan och 
Trollsländan.

- Bli bättre på att dokumentera.

8. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya 
verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för 
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att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall 
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd (Lpfö98).

Mål

Processen

- Hålla oss uppdaterade vad som händer med handlingsplanen tills vi får 
barn att lämna över till förskoleklass.

Resultat
- Vi har fått en reviderad handlingsplan som vi tagit del av.

Analys 

- Vi får se hur handlingsplanen fungerar när vi lämnar över till 
förskoleklass nästa gång. 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra                 mycket bra

____________________________x_______________________________________

Åtgärd

- Bibehålla och hålla oss uppdaterad på 
den handlingsplan som finns fram till vi 
har barn som ska till förskoleklass.
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Systematiskt 
kvalitetsarbete, 
kvalitetsrapport 
2015/2016 för 
Norrgårdens förskola 
Lekebergs kommun
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1. Inledning

Norrgårdens förskola ligger i ett område där det sker en kraftig nybyggnation av 
villor. Många barnfamiljer flyttar in och behovet av förskoleplatser är stort. Under 
läsåret 2015 bestod Norrgården av tre avdelningar med barn 1-4 år, Humlan, 
Nyckelpigan och Fjärilen. Under våren började tre nya pedagoger på förskolan.

Under läsåret gick två pedagoger kursen Småbarnspedagogik, hela arbetslaget har 
gått ICDP, en pedagog gick teknikkursen och en gick TAKK (Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation).

Under verksamhetsåret har vi haft en gemensam verksamhetsplan där förskolans 
prioriterade mål arbetats fram av hela arbetslaget. Vi gjorde en uppföljning i januari 
och under april och maj har vi avsatt tid en gång i veckan för reflektioner kring vårt 
kvalitetsarbete. I det arbetet har hela arbetslaget varit delaktiga. På Norrgården finns 
en arbetslagsledare som tillsammans med förskolechefen och övriga arbetslagsledare 
i området träffas regelbundet varannan vecka för att driva utvecklingsarbetet. I 
området finns en förskolechef som ansvarar för alla förskolor i området 
Hidinge/Lanna.

Tillsammans har vi på Norrgården arbetat fram det här dokumentet där vi tagit 
lärdom ur förra årets kvalitetsredovisning. Den största lärdomen vi tog med oss var 
att vi skulle bli bättre på att observera nuläget. Vi har blivit mer medvetna om vikten 
av att veta nuläget i verksamheten och vi ser en förbättring, men det arbetet ska 
fortgå. En annan viktig lärdom var att vi skulle förankra verksamhetsplanen bättre i 
den dagliga verksamheten. För att lyckas med det skulle vi ge mer möjlighet till 
reflektionstid till de olika grupperna och att vi skulle bli tydligare med varför vi gör 
det vi gör. Vi har ökat medvetenheten kring dokumentet och verksamheten och 
verksamhetsplanen har det här läsåret gått hand i hand. Vi vill hitta strategier för 
utvecklingen av vårt fortsatta arbete.

Vi vill att förskolan ska erbjuda en trygg och lärorik miljö för barnen. Under det 
kommande läsåret kommer Norrgården att arbeta aktivt med teman inom Grön 
Flagg, som organisationen Håll Sverige Rent har arbetat fram.  Målet med arbetet är 
att barnen och pedagogerna tillsammans ska arbeta aktivt och långsiktigt för en 
hållbar utveckling. Under läsåret kommer en arbetsgrupp på förskolan att ansöka om 
”medlemskap” i organisationen. De mål vi arbetat fram bottnar i förskolans 
styrdokument Läroplanen (Lpfö98/10), Likabehandlingsplanen, Grön Flaggs teman 
och förskolans egen utveckling utifrån Kvalitetsredovisningen.
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2. Sammanfattning av verksamhetsåret 2015/2016

Inom läroplansmålet Normer och värden har personalen kommit fram till att 
indelning i mindre grupper främjar både barn och pedagogers upptäckande och 
lärande både gemensamt och enskilt. Under året har barnen har ökat sin 
medvetenhet för betydelsen av att röra sig, äta bra och vara rädd om sin kropp. 
Personalen har utbildning inom ICDP. 

Inom läroplansmålet Utveckling och lärande har pedagoger och barn har tillsammans 
upptäckt fler olika kretslopp såsom tillexempel kroppen och vattnets kretslopp. 
Barnen har fått planterat, vattnat samt skördat sina egna odlingar och haft besök 
utav en trädgårdsmästare.  Vi har även pratat med barnen om kroppens 
nedbrytningsprocess av mat, vart maten tar vägen och hur den kommer ut ur 
kroppen. Arbetet med Grön flagg kommer att fortgå med en ny arbetsgrupp under 
nästa termin. 

Inom läroplansmålet Barns inflytande har vi gett barnen möjlighet att reflektera över 
vad dem vill göra i nästa steg och med vem/vilka som ska delta. Pedagogerna finns 
delaktiga för barnen så att det ska kunna genomföras. Personal och barn reflekterar 
och för resonemang om hur man är en bra kompis och har arbetat med kompissol 
och kompisböcker under året.

Inom läroplansområdet Förskola och hem har vi uppnått de uppsatta målen gällande 
kontinuerliga samtal med föräldrarna och utvecklingssamtalen. På förskolan har det 
under många år varit ett prioriterat område, vilket kan vara en framgångsfaktor. 
Många föräldrar uttrycker att de är nöjda. Vårdnadshavarna blir erbjudna ett 
utvecklingssamtal i samband med barnets födelsedatum, vilket skapar mindre stress 
och arbetsbörda inom arbetslaget. Tidigare har samtliga utvecklingssamtal 
genomförts på våren och med det här arbetssättet känner pedagogerna att de får 
mer tid för varje samtal och det ökar kvalitén. 

Den dagliga kontakten som sker i förskolans atmosfär mellan barn och dess 
vårdnadshavare är en viktig del för barnets trivsel och välbefinnande. Det är viktigt 
att överlämningen av information om barnets dag kommer fram till vårdnadshavare 
även om ordinarie personal slutat för dagen.  

Inom läroplansområdet Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet är 
vårt mål att skapa förutsättningar för att barnen ska få en bra övergång mellan 
förskola och förskoleklass/fritidshem. Då vi har varit organiserade på ett annat sätt 
det här läsåret kan vi inte se något resultat. Planen för övergång kvarstår.
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3. Förutsättningar

2014/2015 2015/2016

Verksamhet (statistik 15/10) F P F P

Antal inskrivna barn 1-3 år 14 16 13 19

Antal inskrivna barn 4-5 år 4 11 7 6

Antal barn med annat modersmål - - - 3

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016

Antal anställda per chef (inklusive kök, resurs, tj.led., vik.) 11

Antal anställda med högskoleutbildning (i barngrupp) 7 6

Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) 2 1

Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp) - 2
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4. Läroplansmål – Normer och värden

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
omfatta dem (Lpfö98).

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska 
dilemman och livsfrågor i vardagen

Mål

-

Processen

Vi har valt att satsa på Grön flagg, tema Livsstil och hälsa 

 och av den orsaken valt att gå till skolans idrottshall med de äldsta barnen, 
födda -11 och 12. I samband med vistelsen till idrottshallen önskar 
personalen att förmedla glädjen och intresset till rörelse och träna olika 
förmågor hos barnen. Personalen kommer särskilt att titta på barnens 
förmåga till samarbete och turtagning. Vid terminens början kommer 
personalen att göra en nulägesanalys. Vi kommer att observera om och hur 
barnen utvecklar sin samarbetsförmåga. De lekar vi främst kommer att 
använda oss av är samarbetslekar.

 Och gå till skogen i olika tvärgrupper med förskolans alla barn. Där vill 
personalen ge barnen möjlighet att uppleva naturen med alla deras sinnen. 
På vilket sätt har barnen förändrat sitt sätt att ta sig an naturen under det 
läsår vi nu står inför? Nulägesanalys i början av läsåret för att kunna bedöma 
eventuell förändring. Vad belyser pedagogerna i skogen? På vilket sätt 
förändrar det barnens utveckling?

 använda oss av kompissolen och/eller det tio små kompisböckerna. För att 
på ett medvetet sätt ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till att visa 
hänsyn och omtanke till andra. Metoderna har vi använt oss utav tidigare år 
och personalen vet av egen erfarenhet att metoderna är bra. Varje avdelning 
skapar i början av varje läsår en ny kompissol.

 att personalen är goda förebilder genom att på ett medvetet sätt använda de 
vardagliga situationerna för att samtala om hälsa, mat och relationer 
tillsammans med barnen.

 personalen kommer att gå kursen ICDP under läsåret, vilket ger oss möjlighet 
att reflektera över och utveckla vårt förhållningssätt.

Vi vill utforma verksamheten så att 
varje barn får möjlighet att utveckla 
sin förståelse för sitt och andras 
välbefinnande
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Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

 Personalen har prioriterat att lägga stor vikt på att utveckla barnens förmåga 
till turtagning och samarbete i de olika lekarna som vi valt att använda i 
idrottshallen och på förskolan. Vi valde att inte skriva någon nulägesanalys då 
det inte var någon ordinarie personal i början av terminen. Personalen kan 
ändå se resultat i barnens utveckling av dessa förmågor att samarbeta och 
turas om. Barnen har lärt sig att klä av sig sina ytterkläder och hänga upp 
dem, de vet vad de ska göra när de kommer in i idrottshallen och vi har kört 
samma koncept så barnen har lärt sig hur och vad vi ska göra. De övriga 
barnen har på förskolan tillexempel gjort hinderbanor, övningar med 
ärtpåsar, Miniröris och Kalvin som utvecklar barnens förmåga till samarbete 
och turtagning. Personalen kan även se att barnen hjälper varandra i t.ex. 
hallsituationer och vid maten. Vi har också observerat att det fungerar bättre 
när barnen är indelade i mindre grupper.

 Vi har gått med tvärgrupperna elvorna och stjärnorna till skogen. De äldsta 
barnen på förskolan har gått till skogen varannan vecka under hösten, under 
julen och under de kalla veckorna valde vi att avstå från att gå till skogen. 
Under hösten grävde personalen ner olika saker i jorden med barnen för att 
se vilka som förmultnar och inte. När vi grävt upp sakerna igen tog vi med 
dem till förskolan och källsorterade. 

 Arbetet med kroppens fem sinnen har ägt rum på förskolan genom att 
barnen till exempel har fått uppleva frukter med alla sina sinnen och provat 
på olika känselpåsar.

 Varje avdelning har tillsammans utifrån barnens tankar och reflektioner 
utformat en Kompissol som vi relaterar till i vår verksamhet. Vi har också 
arbetat med det tio små Kompisböckerna. Båda ovanstående metoder 
kommer arbetet med att fortsätta under våren. 

 Personalen tar varje tillfälle de får att diskutera kring hälsa, mat och 
relationer, till exempel vid mat och läsvilan och även när andra situationer i 
verksamheten dyker upp tillsammans med barnen.

 Personalen har gått ICDP.

Resultat

Förskolans arbetslag har observerat att barnen är omtänksamma och hjälper 
varandra, stora som små. Barnen uppmärksammar oss vuxna när de själva eller en 
kamrat behöver hjälp eller tröst. De hjälper varandra och ser varandras behov som 
till exempel om en kamrat slagit sig eller tappat skon. Både barn och personal har fått 
mer kunskap inom området. En ökad medvetenhet hos barnen har synliggjorts 
gällande deras välbefinnande, att vad de äter och om de rör på sig har stor betydelse 
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för deras hälsa. Det har vi observerat i våra samtal med barnen. Vi har haft roligt 
samtidigt som vi lärt oss något nytt tillsammans med barnen. 

Analys 
 

Pedagogerna har uppmärksammat barnens intresse inom området och vi har 
tillsammans skapat en medvetenhet om ett förhållningssätt på förskolan som 
representerar vår verksamhet. Vi ser att användandet av idrottshallen har varit 
väldigt uppskattat och bidragit till ett individuellt och gemensamt lärande. Vi hoppas 
att vi får möjlighet att utnyttja hallen även nästa läsår.

    

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra mycket bra             

___________________________________________________x________________-
__

Åtgärd

Vi vill variera oss och arbetslaget har nu arbetat med arbetsmaterialet de tio små 
kompisböckerna och kompissolen. Arbetslaget har resonerat om Vännerna i 
Kungaskogen kan vara ett passande material till nästa läsår. Arbetet med 
kompissolen kommer varje avdelning att fortsätta med. Ett gemensamt beslut om 
variation av miljöer vill personalen fortsätta med; Idrottshallen och skogen 
kompletterar förskolans miljö. 

5. Läroplansmål – Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall 
genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön 
skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 
och färdigheter.

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen 
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behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa 
mångfald i lärandet (Lpfö98)

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

- intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 
natur och samhälle påverkar varandra

Processen
Vi vill ge barnen möjlighet att se några olika kretslopp och därför har vi valt att jobba 
utifrån Grön Flagg

 steg 1; kroppens kretslopp, vi har gett barnen möjlighet att förstå hur 
kroppen fungerar och därigenom kunna göra val för hållbar utveckling

 steg 2; förmultningssystem, vi har provat att göra en enkel kompost för att få 
egen jord och sedan odla i och därigenom ge barnen möjlighet att se ett 
kretslopp

 steg 3; vädersystem, vi har odlat i ett slutet system i en PET-flaska, för att ge 
barnen möjlighet att förstå det stora kretsloppet i naturen

 personalen har varit positiv för att lära tillsammans med barnen, men också 
för att få grundläggande kunskaper i de olika kretsloppen

     Vi vill utforma verksamheten så 
att varje barn får möjlighet att 
utveckla sin förståelse för olika 
kretslopp och vikten av att vara 
rädd om naturen

Ur Lekebergs kommuns MER-
plan:

Kommunfullmäktiges mål: 
Lekebergs kommun bidrar till en 
hållbar utveckling genom att välja 
ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt 
hållbara alternativ. 

Nämndmål:

Kommunens förskolor lägger stor 
vikt vid miljöfrågor 

Indikator Antalet förskolor med 
Grön flagg ökar

Nulä
ge 
(2015
)

Målvär
de 
2015

Målvär
de 
2016

Målvär
de 
2017

4 6 8 8
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 en arbetsgrupp, bestående av Sanna, Carola och Maria, påbörjade vår 
kommande ansökan om Grön Flagg

 metoder som använts som underlag för analys: observationer, 
minnesanteckningar, samtal med barnen

 besök av en trädgårdsmästare för att ge inspiration och kunskap

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

 Kroppens kretslopp har vi arbetat med under hösten. Barnen har varit väldigt 
intresserade för ämnet. Vi kommer att fortsätta detta arbete under våren.

 Stjärngruppen har gjort en förmultningskompost. Arbetet tas upp när det blir 
varmare.

 Plantering i PET-flaskor ska vi göra, projekt vädersystem.

 Ny arbetsgrupp för Grön Flagg är Kerstin, Sanna och Siw

Resultat

Barnen är medvetna om att vi har ett kretslopp i kroppen och hur det fungerar.  De 
vet även vad flera av kroppens organ heter och tillexempel hur lång tunntarmen i 
kroppen är. 

 Tillsammans med barnen har vi pedagoger upptäckt och lärt oss att det tar 
lång tid att få igång en god förmultningsprocess. Arbetet kommer att fortgå 
även under nästa läsår. Vi har köpt in jord till verksamheten så att barnen fick 
prova på att odla både i pallkragar, biosfär och krukor. 

 Barnen har upptäckt att det faktiskt kan ”regna i en burk” (biosfären).  Citat 
från ett barn på förskolan, ”först är vattnet där och sedan är det där och 
sedan rinner det ner igen”.

 Vi har en flanosaga som handlar om vattnets kretslopp och genom den har 
barnen lärt sig hur vattnet cirkulerar runt i kretsloppet. Vi har även 
observerat att barnen lärt sig sagans struktur och innehåll genom att barnen 
är med och aktivt lyssnat. Barnen förstår även att vattnet är viktigt för 
naturen eftersom de gärna vill vattna både blommor och träd som finns ute 
på vår gård.

 Personalen upplever att ett gemensamt lärande skett genom att görandet 
(processen) och samtalen om det man tänkt och genomfört för att sedan 
reflektera över resultatet. Ett exempel på en insikt hos oss pedagogerna, är 
att processen att konstruera en kompost är tidskrävande. Eftersom en god 
kompostjord kräver ca 1 år och speciella maskar innan den är fullt 
funktionellt. Personalen vågar prova på nya saker och utmaningar som 
exempelvis biosfären. 
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 Arbetsgruppen för Grönflaggansökan blev inte konstant under läsåret, då en 
personal slutade och en blev föräldraledig. Nya medlemmar i gruppen finns 
nu och arbetet fortgår nästa läsår. 

 Eftersom personalen observerat barnens ökande intresse för odling bjöd vi 
hit en trädgårdsmästrare, som hjälpte oss med odlingen i pallkragar. Vi har 
också varit på utflykt till Sixtorps naturskola, med inriktning odling och 
kretslopp i naturen. 

De olika projekten vi har arbetat med under terminen kommer alla vara fortgående. 
Både barn och personal har varit engagerade och det har många gånger varit en 
gemensam lärprocess där vi provat på tillsammans utan att ha några förkunskaper. 
Både barn och personal har fått mer kunskap. Vi har haft roligt samtidigt som vi lärt 
oss något. Vi upplever att det är ett bra och lärorikt arbetssätt att upptäcka 
tillsammans i med- och motgång. Vi upplever att vägen till målet (processen) är så 
lärorik om vi möter/-får hinder på vägen och ges möjlighet att reflektera tillsammans. 

Analys 

Vi har insett att resultat av sämre kvalité också kan göra att vi lär oss något, eftersom 
det är själva processen dit som är det viktiga och inte resultatet. Ett sådant 
förhållningssätt bidrar till ett gemensamt lärande för både barn och vuxna. 

     

Bedömning

Ej godtagbar godtagbar bra mycket bra

___________________________________________________________x_________

Åtgärd
Vi tittar på det vi gjort tidigare och lär oss hur vi ska utveckla verksamheten ännu 
mer. Vi har lärt oss att ta hjälp av andra i vår närhet för att föra utvecklingen framåt 
och bli en gynnsamt för det livslånga lärandet. Vi kan även se att vårt förhållningssätt 
att vara en medupptäckare har utvecklats under det här läsåret.
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6.  Läroplansmål – Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98).

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

- sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö

Mål

Processen
 Använda oss av kompissolen och/eller de tio små kompisböckerna. För att på 

ett medvetet sätt ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar 
för sina handlingar och förskolans psykosociala miljö. Varje avdelning 
observerar nuläget.

 Att ta ansvar för förskolans innemiljö genom att lära sig att ta hand om 
material och leksaker. Vi kommer att använda oss av till exempel städkort, 
för att ge barnen möjlighet att gemensamt ta ansvar för miljön och 
därigenom få en ökad förståelse för att vara rädda om det vi har. Genom att 
ta tillvara på och ta hand om de resurser vi har vill vi ge barnen möjlighet att 
förstå att vi behöver ta hand om och vara rädda om det material vi har. Vårt 
handlande har betydelse, även hos oss på förskolan. Varje avdelning 
observerar nuläget.

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

 En avdelning har möblerat om, vilket har resulterat i att barnen har fler rum 
att välja på att vara i. Vi har observerat att leken blir bättre när grupperna 
blir mindre. Vi har också börjat fråga barnen efter till exempel vilan och 
mellanmålet vad de vill göra, för att ge barnen möjlighet att reflektera över 
vad de vill hitta på. Det har resulterat i att barnen funderar över vad de vill 
göra och ger dem möjlighet att välja aktivitet.

 Vi vill utforma verksamheten så att 
varje barn får möjlighet att utveckla 
sin förmåga att ta ansvar för sina 
handlingar och miljö

ta ansvar för sina handlingar och för 
förskolans miljö

ta ansvar för sina handlingar och för 
förskolans miljö
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Resultat

Pedagogerna har observerat att barnen ofta pratar om kompissolen, som ett verktyg 
i samtal om relationer. Vid konflikter är den ett stöd för barnen att relatera till 
kompissolen. Vi har också sett att processen med kompissolen har utvecklats genom 
att barnen från början av året pratade i termer av hur en kompis ”inte” ska vara till 
att nu prata i termer av hur man ska vara. Till exempel att ”jag är en bra kompis när 
jag hjälper XX med jackan”.

Vi har inte använt städkorten frekvent, så något resultat utifrån den arbetsmetoden 
kan vi inte i nuläget se.

Analys 

Vi har upptäckt att arbetet med kompissolen som metod, på ett bra sätt gör att 
barnen får möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och den psykosociala miljön. 

Förskolans verksamhet har valt att inte lägga så mycket tid på användningen av 
städkort. Den främsta orsaken har varit att vi har prioriterat andra saker som känns 
angeläget . 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra                mycket bra

_____________________________________________________________x_______

Åtgärd

Vi kommer att fortsätta arbetet med kompissolen på förskolan. Arbetet med städkort 
får diskuteras om vi ska använda dem eller hitta en ny lämplig metod. 

7. Läroplansmål – Förskola och hem
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Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall 
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall 
ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 
en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98).

Mål

Processen

 Vid utvecklingssamtal använder vi oss av den kommunövergripande 
handlingsplan som finns utarbetad

 Pedagogerna ska verka för en öppen dialog med vårdnadshavarna

 Förskolan erbjuder vårdnadshavarna föräldramöte en gång om året

 Föräldrarna erbjuds att delta i föräldraråd

Resultat

Under året har förskolan haft utvecklingssamtal med barnens föräldrar. Samtalen 
ligger utspridda under året och sammanfaller med den månad barnet fyller år. Under 
hösten hölls ett föräldramöte där föräldrarna blev informerade om verksamhetens 
utformning, där pedagogerna på förskolan höll i informationen. Den dagliga 
kontakten med föräldrarna fungerar som en fortlöpande dialog eller avstämning 
rörande barnets emotionella, motoriska och sociokulturella utveckling.

Analys 

I personalgruppen har flera nya pedagoger anställts vilken inneburit att en stabilitet 
och kontinuitet i närvaron av pedagoger i barngruppen. Detta har bidragit till att ett 
lugn infunnit sig i barngruppen samt att barnen kunnat känna trygghet. Detta har 
direkt och indirekt haft en positiv påverkan på barnens lärande.

Föräldrakontakten har också genom detta förbättrats avsevärt. 

 Arbetslaget ska 
regelbundet föra samtal 
med barnens 
vårdnadshavare om 
deras vistelse i förskolan

 Arbetslaget ska 
genomföra 
utvecklingssamtal minst 
en gång om året
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Under hösten hölls ett föräldramöte där föräldrarna blev informerade om 
verksamhetens utformning, där pedagogerna på förskolan höll i informationen.

Den dagliga kontakten med föräldrarna fungerar som en fortlöpande dialog eller 
avstämning rörande barnets emotionella, motoriska och sociokulturella utveckling.

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra             mycket bra

_________________________________________________________x__________

Åtgärd

Vi vill fortsätta arbeta på detta sätt.

8. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya 
verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för 
att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall 
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd (Lpfö98).

Mål

Processen

 Pedagogerna ska följa handlingsplanen för övergång mellan förskola och 
förskoleklass/fritidshem

 Vi vill förbereda och ge barnen en positiv inställning inför 
förskoleklass/fritidshem

 Vi ska skapa 
förutsättningar för att 
barnen ska få en bra 
övergång mellan förskola 
och 
förskoleklass/fritidshem
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Resultat
Inte aktuellt för Norrgården då barn i ålder 5 år går på avdelningen Äppelblomman.

Analys 
Går inte att göra

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra                mycket bra

___________________________________________________________________

Åtgärd

Det läsår det blir aktuellt med övergång från Norrgården till förskoleklass återupptas 
arbetet. 
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Systematiskt 
kvalitetsarbete, 
kvalitetsrapport 
2015/2016 för Lanna 
förskola Lekebergs 
kommun
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1. Inledning

Lanna förskola ligger i ett expansivt område. Det sker en kraftig nybyggnation av 
villor där barnfamiljer flyttar in. Det finns 33 stycken inskrivna barn mellan 1-5 år. Vår 
vision är att vara den bästa förskolan för varje barn, detta strävar vi efter genom att 
följa barnens intressen. 

Som inriktning under våren har vi arbetat med Grön Flagg med fokus på hållbar 
utveckling. 

I området finns en förskolechef som har ansvar för alla förskolor i området 
Hidinge/Lanna.  På varje förskola finns en arbetslagsledare som tillsammans med 
förskolechefen utvecklar förskolan. 

Under verksamhetsåret har vi på Lanna förskola haft en egen verksamhetsplan med 
uppställda mål för verksamheten. Vi har där haft uttryckta strävansmål under varje 
läroplansmål.

Verksamheten styrs av skollagen, Lpfö 98/10, verksamhetsplan och förskolans 
likabehandlingsplan.

Samtliga i personalen har varit delaktiga i framställandet av kvalitetsredovisningen. 
Som underlag för denna har pedagogisk dokumentation, föräldraenkäter samt 
observationer använts. 

Läs mer om oss på www.lekeberg.se
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2. Sammanfattning av verksamhetsåret 2015/2016

Under förra verksamhetsåret utbildades flera i personalen i ICDP (vägledande 
samspel) vilket under detta verksamhetsår influerat arbetssättet och bidragit till en 
positiv utveckling. Det har framkommit i föräldraenkäter att föräldrar upplever att vi 
följer barnens intressen och utmanar barnen där vi ser att de kan utvecklas. Genom 
den pedagogiska dokumentationen har vi sett att vi har följt barns inflytande och 
intressen. Det har synliggjorts, såväl här på förskolan med oss personal som hemma 
med föräldrar, att barnens förmåga att reflektera och återkoppla har utvecklats 
genom detta arbete. Vi anser att erfarenheterna från ICDP-utbildningen har utgjort 
en viktig grund för vårt arbetssätt. 
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3. Förutsättningar

2014/2015 2015/2016

Verksamhet (statistik 15/10) F P F P

Antal inskrivna barn 1-3 år 9 8 8 10

Antal inskrivna barn 4-5 år 5 6 5 5

Antal barn med annat modersmål 1 1 - -

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016

Antal anställda per chef (inklusive kök, resurs, tj.led., vik.) 8

Antal anställda med högskoleutbildning (i barngrupp) 5 4

Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) 1 1

Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp) 1
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4. Läroplansmål – Normer och värden

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
omfatta dem (Lpfö98).

Mål

Processen

 De flesta pedagogerna är utbildade i vägledande samspel (ICDP). Ett 
fåtal kvar som kommer att utbildas vid ett senare tillfälle. 

 Arbetet med att revidera den befintliga likabehandlingsplanen utifrån 
mallen är färdigställt.

 Vårt arbete med ”Grön flagg” påbörjat och rapporteras av under hösten.

 Avstämning skedde i november och april

 Vi dokumenterade genom fotografering, anteckningar och 
observationer av barngrupperna

Resultat

Utveckla barnens förmåga att ta hand om 
och visa omsorg om varandra och vår 
närmiljö

Målet är uppnått när:

*Alla barn deltagit i arbete med ”Grön flagg”

* Alla barn varit med vi användandet av de 
nya ”tio små kompisböcker”

Ur Lekebergs 
kommuns MER-
plan:

Kommunfullmäktiges 
mål: 
Lekebergs kommun 
bidrar till en hållbar 
utveckling genom att 
välja ekologiskt-, 
ekonomiskt- och socialt 
hållbara alternativ. 

Nämndmål:

Kommunens förskolor 
lägger stor vikt vid 
miljöfrågor 

Indikator Antalet 
förskolor med Grön 
flagg ökar

Nu
läg
e 
(2
01
5)

Mål
värd
e 
201
5

Mål
värd
e 
201
6

Mål
värd
e 
201
7

4 6 8 8
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Vi ser att barnen är intresserade av vår närmiljö och miljöfrågor genom att vi 
observerat barnen. Vi har precis introducerat arbetet med ”Grön flagg” och därför 
ännu inte skrivit rapporten, vi har fått vår handlingsplan godkänd.

De nya ”Tio små kompisböckerna” har vi inte jobbat med eftersom det inte kändes 
aktuellt i våra barngrupper. 

Några av barnen har deltagit i lässamlingar och fått lyssna till Linda Palms texter om 
barnkonventionen. 

Analys 
 

Vi började arbetet med ”Grön flagg” runt årsskiftet då vi utsåg två ansvariga för 
arbetet. Tidigare under hösten ansåg vi det svårt att introducera arbetet eftersom 
det var mycket information att sätta sig in i, samt mycket arbete kring 
barngrupperna. Nu har arbetet med ”Grön flagg” startat och vi har valt en kategori 
att jobba efter. Vi anser att ”Grön flagg” kommer att finnas som en naturlig del i vår 
verksamhet.

Arbetet med ”Tio små kompisböcker” kändes aldrig aktuellt eftersom vi följde 
barnens intressen. Vi har jobbat med normer och värden på annat sätt än med dessa 
böcker, eftersom de upplevdes svåra och inte anpassade till alla åldrar. Vi skulle åkt 
på en föreläsning av Linda Palm som var riktad mot de yngre barnen, men som tyvärr 
uteblev. Om vi fått möjligheten att gå på föreläsningen hade vi troligen känt oss mer 
motiverade till att starta arbetet med böckerna. Istället fokuserade vi på 
temaarbeten utifrån barnens intressen och genom detta har vi arbetat med normer 
och värden. Ett exempel på detta är att vi läst om barnkonventionen för barnen och 
att det har lett till intressanta diskussioner i barngruppen.

  

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra mycket bra             

_______________________________________________x_____________________

Åtgärd
 Fortsätta arbeta med ”Grön flagg”

 Kontinuerligt föra diskussioner med barnen om normer, världen och 
kompisrelationer.

5. Läroplansmål – Utveckling och lärande
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Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall 
genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön 
skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya

erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen 
behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa 
mångfald i lärandet (Lpfö98).

Mål

Processen
 Vi har presenterat ett språkutvecklande material i våra barngrupper, 

Praxisalfabetet, som hjälpt barnen att höra språkljuden.

 På samlingarna har vi hjälpt barnen att på ett tydligt sätt fördela ordet 
genom att t.ex. jobba i mindre grupper så alla får komma till tals. 

 Pedagoger och barn har använt vägledande samspel i vardagen genom t.ex. 
att lära sig reglering via positiv gränssättning och genom att följa barnens 
initiativ i t.ex. projekt.

 Vi har börjat arbeta med stödtecken som alternativ kommunikation i 
barngrupperna, vi har presenterat ett tecken i veckan och använt tecken på 
t.ex. fruktstunden.

 Avstämning har skett ht 2015 samt vt 2016 genom observationer i 
barngruppen.

Resultat

Vi ser att arbetet med turtagning och delning av grupper har gett resultat i 
barngruppen. Barnen har fått större talutrymme och har lärt sig lyssna på varandra 
samt har lärt sig att prata i grupp. I projekten har vi arbetat mycket med att barnens 
frågor och tankar tas tillvara. Arbetet med det språkstimulerande materialet Praxis 

Utveckla barnens språk och genom detta 
deras förmåga att: lyssna, leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar och reflektera 
tillsammans i grupp.

Målet är uppnått när:

 Alla barnen deltagit i en 
språkstimulerande aktivitet

 Vi pedagoger ser och upplever en 
utveckling i hur barnen lyssnar på 
varandra och ger varandra 
talutrymme
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har gjort barnen medvetna om hur ljuden formas i munnen och hur de låter. Tecken i 
vardagen har hjälpt barnen att hitta fler sätt att uttrycka sig, inte enbart med ord. De 
barn som ännu inte har ett verbalt språk har haft stor hjälp av tecken t.ex. vid 
fruktstunden.

Analys 

Delningen av grupper i samling samt i projektform har hjälpt barnen i 
språkutvecklingen och gett oss pedagoger fler möjligheter att lyssna på barnen. 
Arbetet med Praxismaterialet samt tecken i vardagen har gjort barnen intresserade 
av fler sätt att uttrycka sig och förbättrat deras formning av ljud. Våra slutsatser blir 
att det finns många sätt att göra barnen intresserade av språk och hjälpa dem att 
utvecklas inom detta område.

  

Bedömning

Ej godtagbar godtagbar bra mycket bra

____________________________________________________x________________

Åtgärd
 Vi vill fortsätta utveckla ICDP-vägledande samspel i arbetslagen, att arbeta 

med övningar på vår pedagogisk utvecklingstid.

 Arbetet med språkstimulerande material ska fortsätta och det kan utvecklas 
mer i barngruppen genom t.ex. att använda ”praxismemory” för att förbättra 
möjligheterna för barnen att höra språkljuden.

 Vi vill fortsätta med teckenstöd på olika sätt.

6.  Läroplansmål – Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98).
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Mål

Processen

 Vi har arbetat projektinriktat och projekten har uppkommit genom barnens 
intressen.

 Vi har anpassat aktiviteterna i projekten efter barnens möjligheter och för att 
alla barn ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar.

 Vi har dokumenterat och observerat barnens intressen för att tillsammans 
med barnen utforma det nya projektet. 

 I projekten har vi använt oss av pedagogisk dokumentation vilket gjort 
barnen delaktiga i arbetet. 

 Avstämningen som vi planerade har inte genomförts som bestämt, dock har 
vi fortlöpande samtalat och diskuterat i arbetslagen kring de aktuella 
projekten. 

Resultat

Vi anser att vi uppnått målet som vi satt. Vi har i projektarbetet använt oss av 
Lotusdiagrammet för att mäta resultatet av barnens läroprocess. 

Analys 

Barnen har fått stora möjligheter till inflytande då vårt arbete utgått ifrån 
deras intressen. De förbättringar vi sett har framkommit genom att vi ändrat 
vår miljö utifrån barnens intressen. Försämringar som skett anser vi 
uppkommer ifrån brist på reflektionstid samt brist på tid då vi är fullt 
personalantal. Ännu ett hinder vi anser har begränsat oss är bristen på tid att 
ordna med praktiska saker eller själv sätta sig in i att driva projektet framåt. 

 Utveckla sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter och därmed få möjlighet 
att påverka sin situation.

Målet är uppnått: 

 När alla barn har varit med i ett 
projekt/tema.

 Pedagogerna verkar för att alla barn 
ska få lika mycket utrymme att 
uttrycka sig.
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Bedömning 
 

 

ej godtagbar godtagbar bra                mycket bra

_____________________________________________________________x_______

Åtgärd

 Bli bättre på att få reflektionstid tillsammans i hela arbetslaget. 

7. Läroplansmål – Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall 
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall 
ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 
en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98).

Mål

Processen

 Vi har erbjudit samtliga föräldrar föräldramöten och utvecklingssamtal.
 Vi har gett ut en föräldraenkät där föräldrarna fick uppskatta sin insyn i 

verksamheten utifrån en fyrgradig skala. 

Ge vårdnadshavare insyn och delaktighet 
i vår verksamhet.

Målet är uppnått när:

 När föräldrar getts möjlighet att 
ta del av verksamheten genom 
tex dokumentation, 
föräldramöten och 
utvecklingssamtal.
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 Vi har gett ut veckobrev/månadsbrev där vi delger information om 
verksamheten. 

 Vi håller fortlöpande dagliga samtal med föräldrar om vår pedagogiska 
verksamhet. 

Resultat

Vi har mätt resultatet via enkäten som föräldrarna svarat på. Den gav mycket bra 
resultat och 99% av föräldrarna uppskattade sin belåtenhet med insynen i 
verksamheten från nöjd (3/4) till mycket nöjd (4/4). 

Analys 

Vi anser att såväl våra föräldrabrev som de dagliga samtalen bidrar till ett gott 
samarbete. Via vår enkät bedömer vi resultatet som väldigt lyckat. 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra             mycket bra

___________________________________________________________________x

Åtgärd

 Till hösten fortsätter vi som vi arbetat under detta läsår då vi sett 
positiva resultat. 

8. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet 

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya 
verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för 
att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall 
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd (Lpfö98).

Resultat

Page 285 of 560



2016-04-13 13 (13)

Detta har inte varit aktuellt under det gångna läsåret. Det har kommit en ny 
handlingsplan för övergång mellan förskola och förskoleklass och detta kommer 
därmed bli aktuellt under kommande läsår. 

Analys 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra                mycket bra

___________________________________________________________________

Åtgärd
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Systematiskt 
kvalitetsarbete, 
kvalitetsrapport 
2015/2016 för 
Äppelblommans 
förskola Lekebergs 
kommun
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1. Inledning

 Äppelblomman är en tillfällig förskola som startade i januari 2015. Den ligger i 
Äppelgården, den gamla skolbyggnaden intill Hidinge skola. Äppelblomman kom till 
på grund av att alla barn inte längre rymdes i befintliga förskolor. Under vårterminen 
2015 såg man att det fortfarande fanns behov av lokalerna och då beslutades att 
Äppelblomman skulle fortsätta ännu ett år. Samtliga femåringar från området 
flyttade till Äppelblomman, och personalstyrkan utökades. Äppelblommans 
barngrupp består av 30 barn födda 2010 (höstterminen 27 barn).  Barnen kommer 
från Lanna förskola, förskolan Norrgården, förskolan Sörgården samt några 
nyinflyttade barn. Under höstterminen bestod personalen av fem förskollärare och 
en tillfälligt anställd person, totalt 4,4 tjänster. Under vårterminen uppstod behov av 
personalförstärkning vilket resulterade i  5,35 tjänster.  

Med en åldershomogen grupp ser vi stora möjligheter att utforma verksamheten 
efter barnens intressen och behov. Eftersom barnen kom från flera förskolor ville vi 
samla alla i ett gemensamt tema som engagerade barnen och fokuserade på normer 
och värden.  Höstterminen bestod därför av ett stort superhjältetema. Där skapades 
en vi-känsla i gruppen på ett roligt sätt samtidigt som vi jobbade med barnens 
trygghet och kompisrelationer. Under vårterminen fokuserade vi mer på barns 
inflytande och jobbade mycket i smågrupper.

I området finns en förskolechef som ansvarar för förskolorna i Hidinge/Lanna. Varje 
arbetslag har en arbetslagsledare som tillsammans med förskolechefen driver 
utvecklingsarbetet i förskolorna.

Vi arbetar mot Lekebergs vision om att bli ”Sveriges bästa förskola”. En del i vårt 
arbete för att nå visionens mål är vårt systematiska kvalitetsarbete som består av 
verksamhetsplan samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dessa 
dokument har hållits levande under året. Vi har medvetet fokuserat på våra mål 
tillsammans med barnen och regelbundet följt upp målen vid våra arbetsplatsträffar. 
I denna kvalitetsredovisning presenteras resultat och analys av kvalitetsarbetet.

Page 289 of 560



2016-04-13 4 (17)

2. Sammanfattning av verksamhetsåret 2015/2016

Äppelblommans verksamhet har under detta läsår präglats mycket av vårt arbete 
med normer och värden. Att barnen känner trygghet i gruppen och att de lär sig hur 
man är en bra kompis, tycker vi är avgörande för verksamhetens kvalitet. Vi har valt 
att samla hela gruppen i ett gemensamt tema, ”Superkompisar”, vilket pågick under 
nästan hela höstterminen. På ett roligt sätt engagerades alla och en vi-känsla 
skapades i gruppen, samtidigt som barnen lärde sig mer om hur man är en bra 
kompis.

Under vårterminen levde superkrafterna kvar, men mer fokus låg då på barns 
inflytande och på arbete i smågrupper. Eftersom Äppelblomman har 30 barn 
behövde vi ofta dela in barnen i smågrupper . Barnen valde grupp efter intresse och 
det blev många olika aktiviteter: massage, skogsutflykt, forskning, skapande av olika 
slag, dockteater, dansuppvisning osv. Tack vare detta arbetssätt fick vi en lugnare 
miljö och alla barn fick mer talutrymme och inflytande.

 Under året har vi infört några nya verktyg i kvalitetsarbetet. Barnintervjuer har 
genomförts vid två tillfällen under året och föräldrarna har svarat på en anonym 
enkät i samband med utvecklingssamtalen. Resultaten har varit till stor hjälp i 
utvärdering och i planeringen av verksamheten. Vi har också börjat använda 
Diskrimineringsombudsmannens webbverktyg för att skapa vår plan mot 
diskriminering och kränkande behandling.

De utvecklingsområden vi ser är dels att finna bättre rutiner för planering och 
reflektion, dels att förbättra vårt arbete med pedagogisk dokumentation.
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3. Förutsättningar

2014/2015 2015/2016

Verksamhet (statistik 15/10) F P F P

Antal inskrivna barn 1-3 år - - - -

Antal inskrivna barn 4-5 år - - 13 14

Antal barn med annat modersmål - - - 1

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016

Antal anställda per chef (inklusive kök, resurs, tj,led., vik. - 6

Antal anställda med högskoleutbildning (i barngrupp) - 5

Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) - -

Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp) - -
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4. Läroplansmål – Normer och värden

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
omfatta dem (Lpfö98).

Mål

Målet är uppfyllt när:

 Alla barn kan nämna minst två kompisar i barngruppen

 Alla barn uttrycker att de känner sig trygga på förskolan

 Barnen kan uttrycka att de lärt sig något genom kompistemat

Processen

 Vi vill att barnen ska känna 
samhörighet och trygghet i 
förskolegruppen

Ur Lekebergs kommuns MER-plan:

Kommunfullmäktiges mål: 
Lekebergs kommun bidrar till en hållbar 
utveckling genom att välja ekologiskt-, 
ekonomiskt- och socialt hållbara alternativ. 

Nämndmål:

Kommunens förskolor lägger stor vikt vid 
miljöfrågor 

Indikator Antalet förskolor med Grön flagg 
ökar

Nuläge 
(2015)

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

4 6 8 8
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 Vi har haft ett kompistema 

 Vi har stöttat barnen i olika slags konflikter

 Vi har stöttat barnen i deras kompisrelationer

 Vi har använt oss utav barnintervjuer för att påvisa/mäta ett resultat

 Vi har på ett positivt sätt lyft barns olikheter, genom att rocka sockor, prata 
och läst böcker från andra kulturer samt om olika familjerelationer till 
exempel samkönade.

 Vi har gjort en avstämning med bedömning av resultat och analys i januari 
2016

 Vi har använt oss av pedagogisk dokumentation

 Vi har upprättat en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Resultat

Äppelblomman är en tillfällig förskola, därför har vi valt att inte arbeta med Grön 
flagg, vilket är ett mål ur Lekebergs kommuns MER-plan.

Utifrån intervjuer och observationer ser vi att barnen har lärt sig att hjälpa varandra 
och att säga stopp. Barnen säger även att de lärt sig att man ska lyssna på 
kompisarna. 

I vår föräldraenkät ställde vi frågan hur föräldrarna upplever att deras barn verkar 
trivas på förskolan. Av 32 familjer fick vi in 29 enkäter. Resultatet visade att 100 % 
svarar att de upplever att deras barn trivs bra/mycket bra, (varav 79,3% = mycket 
bra).

För att få reda på om barnen kände sig trygga på förskolan valde vi att fråga om det 
var något de var rädda för, samt hur de kände sig på olika platser i vår miljö (se bilaga 
1). Resultatet av våra barnintervjuer visade att på hösten nämnde tio barn någon 
rädsla, och på våren nämnde fem barn någon rädsla. De flesta talade om fysiska 
rädslor, som att ramla ner från ett träd. De platser som fått mest negativa känslor är 
hallen och toaletten, men förklaras av de flesta som ”tråkiga”. På höstterminen 
(september 2015) kunde 22 av 27 barn nämna minst två kompisar vid namn. 
Resterande kunde nämna en. På vårterminen (januari 2016) kunde 29 av 30 nämna 
minst två kompisar vid namn. Resterande kunde nämna en. 

I vårt tema om olikheter har vi sett att barnen blivit mer medvetna om människors 
olikheter och lika värde. De har ställt frågor och visat intresse. 

Vi har kontinuerligt arbetat med vår plan mot diskriminering och kränkande 
behandling (se bilaga 2). 

Analys 
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Vi upplever att kompistemat blev positivt då vi tidigt introducerade det för gruppen, 
vi pratade om det dagligen tillsammans med barnen och lyssnade till och tog till oss 
deras tänk och åsikter. Olikheter känns mer naturligt för barnen än vad vi vuxna 
kunde ana, vilket kan bero på att i dagens samhälle är olikheter mer upplyst och 
accepterat nu än förr.

Att genomföra barnintervjuer och föräldraenkäter tycker vi har varit ett bra verktyg. 
Eftersom barnintervjuerna genomfördes en gång per termin kunde vi jämföra dem 
med varandra och se en utveckling. Detta kunde vi också visa föräldrarna vid 
utvecklingssamtalen. Både barnintervjuerna och föräldraenkäterna visade att barnen 
känner trygghet och är även ett slags resultat av värdegrundsarbetet. Vi tror att det 
goda resultatet beror på att vi har arbetet med värdegrundsfrågor på ett roligt sätt 
som har engagerat barnen. Att använda sig av superkrafter och drama kan vara mer 
effektivt för att fånga barnens uppmärksamhet än att t.ex. sätta upp regler på 
väggen. Vi märker dock att detta är något man behöver repetera och hålla vid liv.

Vi har medvetet valt att inte jobba Grön flagg, då vi är en tillfällig förskola, men vi 
jobbar med ett miljötänk ändå genom till exempel sophantering. 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra mycket bra             

______________________________________________________X_____________

Åtgärd

Att genomföra barnintervjuer och föräldraenkäter har gett positiva resultat och är 
något som vi vill fortsätta med, men vi kan behöva se över frågeformuleringarna.

Vi behöver hitta former för att hålla värdegrundsarbetet vid liv under hela året. 

5. Läroplansmål – Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall 
genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön 
skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya

erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
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Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen 
behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa 
mångfald i lärandet (Lpfö98).

Mål

Målet är uppfyllt när:

 Vi har minst ett sammanhållande tema

 Barnen kan uttrycka att de lärt sig något genom temat

 Vi ser ett positivt socialt samspel mellan barnen

 Vi ser att barnen hjälper varandra

Processen
 Vi har arbetat i teman/projekt och kunnat integrera hela läroplanen i 

arbetet

 Vi har drivit ett kompistema ”Superkompisar”. Vi har under hösten 
genomfört ett Superhjältetema. Superhjältarna (förskolans utklädda 
pedagoger) kom en i taget och presenterade sin speciella superkraft för 
barnen. Barnen fick olika uppdrag av superhjältarna att träna på och fick 
själva prova på att vara superhjältar.  I tema ingick även att tillsammans 
skriva en saga med hjälp av ”sagomattan”. Barnen fick hjälp av 
superhjälten ”Superberättaren” och av stödord som kunde sättas in i 
sagan.

 Vi har gjort en avstämning med bedömning av resultat och analys i januari 
2016 

 Vi har använt oss av en observationsbok när vi observerar barnens 
samspel i olika situationer 

 Vi har genomfört barnintervjuer för att påvisa/mäta ett resultat 

 Vi har använt oss av pedagogisk dokumentation

 Specialpedagogerna genomför en undersökning av kvalitet och 
tillgänglighet, kallad ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning” från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, genom observationer på förskolan

 Genom ett temainriktat och lustfyllt 
arbetssätt ska barnen ges möjlighet 
att lära och utvecklas 
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Resultat

Utifrån intervjuer och observationer ser vi att barnen har lärt sig att hjälpa varandra 
och att säga stopp. Barnen säger även att de lärt sig att man ska lyssna på 
kompisarna. Resultatet av Superhjältetemat blev också en bok som trycktes upp till 
alla barn.

Vi valde att observera barnens samspel i olika situationer och skriva ner detta i en 
bok. Vi observerade barnen bl.a i skogsgrupperna och hur barnen samtalar om 
matematik i vardagen. Vi kunde se att barnen samspelar mycket och i många olika 
konstellationer. De samtalar och reflekterar med varandra för att finna lösningar 
kring olika situationer och är bra på att samarbeta. Vi ser också att barnen räknar 
mycket i sin vardag, och använder sig av olika konstruktioner och matematiska 
system i lekarna. 

Vi har försökt göra pedagogisk dokumentation till en naturlig del av vår vardag i 
förskolan, där barnen är delaktiga så långt det är möjligt. 

Specialpedagogernas undersökning visade på ett mycket positivt resultat när det 
gäller förskolans tillgänglighet och kvalitet, med t.ex. närvarande pedagoger och ett 
genomtänkt arbetssätt. Deras enda anmärkning var att vi behöver bli tydligare hur vi 
hänvisar till läroplanen i vår pedagogiska dokumentation.

Analys 

Att starta upp ett gemensamt tema på höstterminen har varit positivt. Dels att det 
skapade en samhörighet i barngruppen som kom från olika förskolor, dels att 
superkrafter och drama kan vara mer effektivt för att fånga barnens uppmärksamhet 
än att t.ex. sätta upp regler på väggen.

Förutom att vi sett att barnen lärt sig hur man är mot varandra har vi sett att flera av 
barnen har visat ett ökat intresse av skriftspråket och matematik. Trots att vi inte har 
haft matematiken som ett prioriterat mål har vi märkt att barnen ofta skriver och 
funderar kring skriftspråket och matematiska begrepp vid fria aktiviteter. Detta tror 
vi beror på att vi dels haft en inspirerande introduktion genom olika teman och dels 
att vi uppmuntrat deras intresse och låtit de delta kring dokumentation i vardagen. Vi 
tror att en ålderhomogen grupp påverkar barnens intresse och utveckling positivt. En 
annan bidragande faktor kan vara att pedagogerna tänker och arbetar medvetet och 
att övervägande delen är legitimerade förskollärare. 

Den pedagogiska dokumentationen är fortfarande ett relativt nytt arbetssätt hos oss 
pedagoger, då vi alla befinner oss i ett stadie där vi provar oss fram och försöker få 
det till ett naturligt inslag i vardagen och arbetssättet. Därför varierar resultaten 
beroende på vem som ansvarat för det och hur mycket tid som lagts ner. Vi blir 
ständigt uppdaterade och motiverade genom kompetensutvecklingsdagar och från 
förskolechefen, vilket är positivt när vi befinner oss i det stadiet vi är just nu. 
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Svårigheterna är att få rutin på arbetssättet och att finna tid till reflektion med hela 
arbetslagen på grund av den begränsade planeringstid vi har. 

Bedömning

Ej godtagbar godtagbar bra mycket bra

________________________________________________X___________________

Åtgärd
Vi vill fortsätta med att introducera ett gemensamt tema till höstterminen för de nya 
barnen på grund av det positiva resultatet.

Vi vill försöka få en bättre rutin på arbetet med pedagogisk dokumentation och ta till 
oss det specialpedagogerna anmärkte om att tydligare koppla dokumentationerna till 
läroplanen.

6.  Läroplansmål – Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98).

Mål

Målet är uppnått när:
 Alla barn kan föra sin talan inför barngruppen

 När vi kunnat använda barnens åsikter i verksamheten

Processen

 Varje barn ska få möjlighet att 
uttrycka sina tankar och åsikter 
och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation
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 Vi har lyssnat in och tagit tillvara på barnens tankar och intressen, t.ex. i 
samlingar, barnens fria aktiviteter och genom observationer. 

 Alla barn har fått talutrymme, t.ex. i samlingen genom handuppräckning

 Vi har genomfört barnintervjuer för att påvisa/mäta ett resultat 

 Vi har gjort en avstämning med bedömning av resultat och analys i januari 
2016 

 Vi har arbetat med smågrupper utifrån barnens egna val, t.ex. hästgrupp och 
dansshow

 Vi har genomfört observationer i samlingen för att undersöka talutrymmet 
mellan pojkar och flickor

 Vi har dagligen haft samlingar i hel- och halvgrupp

Resultat

Barnen har haft inflytande i förskolans olika miljöer. De har t.ex. skapat en 
frisörsalong och Äppelblommans sjukhus. Vi har medvetet fångat upp barnens 
intressen, genom att lyssna in och observerat dem. 

Vi ser att alla barn nu törs tala inför hela barngruppen, jämfört med vid läsårets start.

 Vi har genom observationsbok antecknat vilka som talar i samlingar. Det visade att 
pojkarna både får och tar mer talutrymme än flickorna i samlingen. 

Under vårterminen har vi arbetat med smågrupper 1-2 ggr i veckan. Då har barnen 
fått välja vilken grupp de vill tillhöra samt att barnen haft möjlighet att påverka 
innehållet i smågrupperna.

Analys 

Vi är medvetna om barnens olikheter i gruppen. Ibland har vi försökt få en balans 
mellan att lyssna och tala så alla kan få utrymme, ibland har vi låtit deras behov av att 
tala/vara tyst få råda. Vi har även tittat på om det är skillnad på pojkar och flickor i 
samlingar.  Vi har en stor barngrupp och har sett att pojkarna tar mer utrymme än 
flickorna. Resultatet gäller samlingarna, men vi funderar på hur det hade sett ut om 
vi hade observerat andra situationer, t.ex. i barnens lekar, matsituationen, 
intressegrupper m.m. Genom resultatet har vi blivit mer medvetna kring hur vi 
hanterar samlingen och fördelar ordet, men vi har även haft med oss denna insikt i 
övriga situationer. Vi tror även att barnens trygghet i gruppen och med oss 
pedagoger har stor betydelse för hur mycket barnen vågar framföra sina tankar och 
åsikter i storgrupp. Vi upplever även att barnen vågar ta mer plats i småsamlingarna 
och i smågrupperna. 
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Genom smågrupperna har barnen fått möjlighet att komma till tals och kunna 
påverka sin vardag på ett annat sätt. Samarbete har varit en väsentlig del i många 
grupper. Detta ger även oss pedagoger större chans att ge var och en av barnen mer 
tid och uppmärksamhet än vad som är möjligt i storgrupp. Att arbeta på detta sätt 
har också gett barnen ett ”lugnt” avbrott, vilket är positivt för alla barn, men i 
synnerhet för de barn som har svårt att vistas i stora grupper.

Vi känner att arbete med smågrupper har varit positivt i en stor barngrupp, och är ett 
arbetssätt vi gärna fortsätter med. Svårigheterna är att få tid till att förbereda 
innehållet då vi har en begränsad planeringstid. 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra                mycket bra

_______________________________________________________X_____________

Åtgärd

Vi vill fortsätta att arbeta med valbara smågrupper och mindre barngrupper på olika 
sätt i vardagen.

7. Läroplansmål – Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall 
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall 
ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 
en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98).

Mål

Målet är uppnått när:

 Vi vill ha ett nära samarbete och 
öppen dialog med barnens hem 
och nöjda föräldrar 
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 90% av föräldrarna uppger att de är nöjda 

 Vi haft minst ett föräldramöte

 Vi har erbjudit utvecklingssamtal för alla föräldrar

Processen

 Vid utvecklingssamtalen har vi lämnat ut en enkät där vi ställt specifika frågor 
till föräldrarna för att ta reda på hur de upplever verksamheten och barnens 
trivsel, som vi sedan sammanställt och utvärderat 

 Vi har haft ett föräldramöte 

  Vi har haft utvecklingssamtal under våren

 Daglig dialog med föräldrar

 Informationsbrev en gång i månaden 

 Vi har haft mail- och sms-kontakt med föräldrarna 

 Vi har gjort en avstämning med bedömning av resultat och analys i januari 
2016 

Resultat

Vi har under hösten haft ett föräldramöte. Vi skickar ut månadsbrev vilket har 
fungerat bra. Vi har genomfört utvecklingssamtal under perioden februari-mars 
2016. Föräldrarna fick då möjlighet att svara på en enkät (se Bilaga 3) om hur belåtna 
de var med vår verksamhet och om de upplevde att deras barn kände sig trygga. Av 
32 familjer fick vi in 29 enkäter.  Vårt mål var att 90% av föräldrarna skulle vara 
nöjda. Resultatet visade att totalt 96,5% (28 av 29) var nöjda/mycket nöjda (79,3% = 
mycket nöjda).  

Analys 

Vi valde att ge föräldrarna enkäterna vid utvecklingssamtalet, där de fick svara direkt 
och anonymt och enkäterna stoppades i en sluten låda som öppnades först när alla 
utvecklingssamtal var färdiga. Detta tror vi kan förklara den höga svarsfrekvensen.

Page 300 of 560



2016-04-13 15 (17)

Vi anser att den dagliga kontakten med föräldrarna har stor betydelse för barnens 
vistelse och trygghet i förskolan.  Föräldrakontakten genom sms och mail har 
fungerat på ett positivt sätt vilket även föräldrar har kommenterat vi ett flertal 
tillfällen.  

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra             mycket bra

____________________________________________________________X_______

Åtgärd

Ha mer regelbundna datum för månadsbrev. 

8. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya 
verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för 
att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall 
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd (Lpfö98).

Mål

Processen

 Pedagogerna ska följa handlingsplanen för övergång mellan förskola och 
förskoleklass/fritidshem (Ansvarig: Lina Göthlin)

 Vi vill förbereda och ge barnen en positiv inställning inför 
förskoleklass/fritidshem

 Vi ska skapa förutsättningar för att 
barnen ska få en bra övergång mellan 
förskola och förskoleklass/fritidshem
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 Vi har besökt fritidshemmet tre halvdagar, med barnen indelade i tre 
grupper, under en treveckorsperiod. Föräldrarna har fått hämta deras barn 
där då och på så vid fått chans att se miljön och möta personalen. 

 Barnen hälsar på och har samling med sina blivande förskoleklasspedagoger 
vid ett tillfälle

Resultat

Vi har använt oss av kommunens reviderade handlingsplan för övergång mellan 
förskola och förskoleklass/fritidshem. Vid ett möte med skolans specialpedagog samt 
berörda pedagoger från förskoleklass/fritidshem beslutades att vissa delar, så som 
barnen ska komma och äta i matsalen, togs bort på grund av att Äppelblommans 
barn redan äter i matsalen. 

Under en treveckors period delades barnen in i grupper och besökte fritidshemmet 
tre gånger. En av Äppelblommans personal följde med under deras vistelsetid. Där 
ansvarade fritidshemmet för olika aktiviteter för att på bästa sätt skola in barnen i 
deras verksamhet. Barnen fick bl.a. se lokalerna, spela spel, leka på gården, pyssla, 
äta mellanmål och fri lek inomhus. 

Barnen har varit och hälsat på i förskoleklassen, där de fick vara med om en samling, 
som en av förskoleklassens pedagoger höll i.

Analys 

I och med vårt geografiska läge och att vi redan vistas i skolans miljöer kände vi att vi 
kunde ta bort vissa delar av handlingsplanen. Fritidshemmet hade ett bra upplägg på 
besöksperioden som var uppskattat både hos barn och föräldrar. Däremot kände vi 
pedagoger i förskolan att Äppelblommans barn redan var så pass trygga med skolans 
miljöer, personal och fritidsbarn att tillfällena kunde ha varit färre. 

Tyvärr så fick barnen bara träffa en av sina blivande förskollärare vid tillfället i 
förskoleklassen, vi känner att det varit bra för barnen att träffa de som ska vara med 
dem. En av förskollärarna har dock varit på Äppelblomman och hälsat på vid ett 
tillfälle.

Bedömning
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ej godtagbar godtagbar bra                mycket bra

_________________________________________________X__________________

Åtgärd

Se över övergångsplanen ytterligare och anpassa den efter Äppelblommans nya barn. 
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BILAGA 1

Barnintervju på Äppelblomman våren 2016   

          

 Namn:_____________________________________    Datum:______________________________

Berätta vad du tycker om att leka på Äppelblomman.

Vilka kompisar har du?

Är det någon du skulle vilja leka med?

Var tycker du om att leka? Är det någon plats som är läskig att vara på?

- på gården -    skogsdungen -   toaletten

-  ateljen -   lekrummet -  samlingsrummet

-  skrivrummet                -   matsalen -   hallen

- övervåningen

Är det något på Äppelblomman som du är rädd för?
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BILAGA 2

Förskolan Äppelblommans plan mot 
diskriminering och kränkande 

behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Läsår: 2015/2016
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Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen
förskoleverksamhet

Ansvariga för planen
Camilla Palm

Vår vision
På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och respekterade. Ingen ska bli diskriminerad, 
trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Planen gäller från
2015-09-01

Planen gäller till
2016-08-31

Läsår
2015/2016

Barnens delaktighet
Barnen är delaktiga genom att alla blir intervjuade om sin vardag i förskolan. Vi observerar också 
barnens samspel för att se vilka behov som finns. På vårterminen intervjuas barnen på nytt som en 
del i utvärderingen.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavarna informeras om arbetet vid föräldramöte och via informationsbrev. Alla har fått 
möjlighet att rapportera om de upplever någon form av diskriminering eller kränkande behandling på 
förskolan.

Personalens delaktighet
Personalen diskuterar planen vid arbetsplatsträffar och ansvarar för olika delar av planen.

Förankring av planen
Då planen är klar visar vi den för barn och vårdnadshavare. Vi berättar om planen i vårt 
månadsbrev. Ett exemplar hängs upp i förskolans entréer. Personalen diskuterar planen 
återkommande.
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Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Fjolårets plan var bristfällig. Därför blev inte heller utvärderingen utförd på ett bra sätt, utan endast 
som en diskussion i arbetslaget.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Camilla Palm, Malin Welander, Lina Göthlin, Ann-Christine Soting

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling behöver förbättras. Vi beslutade att 
börja använda DO:s webbverktyg.

Årets plan ska utvärderas senast
2016-06-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Alla barn intervjuas. Personalen går igenom planen och sammanfattar vad som gjorts och vilket 
resultatet blev.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Camilla Palm
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Främjande insatser

Namn
Främja likabehandling oavsett kön

Områden som berörs av insatsen
Kön

Mål och uppföljning
Inget barn ska bli utsatt för trakasserier eller kränkande behandling på grund av kön.

Flickor och pojkar ska få samma möjligheter till inflytande och få lika stort utrymme i 
verksamheten.

Målet följs upp vid arbetsplatsträffen i februari 2016.

Insats
Vi observerar barnen och varandra för att upptäcka om och hur flickor och pojkar behandlas 
olika eller inte får samma möjligheter till inflytande och utrymme. Vi tittar särskilt på vem 
som ges och tar talutrymme i samlingen.

Vi sammanställer barnens intervjuer ur ett genusperspektiv.

Vi uppmuntrar flickor och pojkar att leka tillsammans.

Ansvarig
Camilla Palm

Datum när det ska vara klart
2016-06-30

Namn
Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
Inget barn ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av religion 
eller annan trosuppfattning.
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Alla barn ska känna till att man kan tro på olika sätt.

Vårdnadshavarna ska känna sig trygga med att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån 
för den ena eller andra trosuppfattningen.

Målen följs upp vid arbetsplatsträffen i februari 2016.

Insats
Vi uppmärksammar fester och traditioner som är knutna till de stora världsreligionerna.

Då barnen har frågor om religion svarar vi på ett naturligt sätt utan att värdera olika 
religioner. Vi förklarar att man kan tro på olika sätt.

Ansvarig
Lotta Bergman

Datum när det ska vara klart
2016-06-30

Namn
Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet

Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning
Inget barn ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av etnisk 
tillhörighet.

Barnen ska känna till några andra kulturer.

Målen följs upp vid arbetsplatsträffen i mars 2016.

Insats
Vi läser barnböcker från andra kulturer.

Vi pratar med barnen om flyktingar, invandrare och andra kulturer på ett positivt sätt.

Ansvarig
Christina Dahlström

Datum när det ska vara klart
2016-06-30
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Namn
Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Inget barn ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av 
funktionsnedsättning.

Barnen ska känna till alla människors lika värde och att olika är bra.

Målet följs upp vid arbetsplatsträffen i mars 2016.

Insats
Då ett barn med någon funktionsnedsättning finns i vår verksamhet tar vi hjälp från expertis, 
tex specialpedagog och habilitering.

Vi deltar i evenemanget "rocka sockorna"

Vi arbetar med kompistema där vi bland annat pratar om allas lika värde.

Ansvarig
Malin Welander

Datum när det ska vara klart
2016-06-30

Namn
Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Områden som berörs av insatsen
Sexuell läggning

Mål och uppföljning
Barnen ska känna till att familjer kan se ut på olika sätt.

Alla ska känna stolthet över sin familj.

Målen följs upp vid arbetsplatsträffen i april 2016.
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Insats
Alla barn ritar sin familj. I samband med det pratar vi med barnen om olika familjer.

Vi läser barnböcker i ämnet.

Ansvarig
Lina Göthlin

Datum när det ska vara klart
2016-06-30

Namn
Främjande arbete mot kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Inget barn ska utsättas för, eller utsätta andra för kränkande behandling.

Alla ska utveckla sin förmåga att vara en bra kompis.

Alla barn ska kunna namnge minst två kompisar i gruppen.

Målen följs upp vid arbetsplatsträffen i april 2016.

Insats
Vi satsar på ett stort kompistema där barnen tränar på samarbete och på att vara bra 
kompisar.

Ansvarig
Camilla Palm

Datum när det ska vara klart
2016-06-30
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Kartläggning

Kartläggningsmetoder
Barnintervjuer, barnobservationer, frågor till vårdnadshavare samt diskussioner i arbetslaget.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning och Sexuell läggning

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Alla barn har intervjuats individuellt.

Föräldrar har informerats vid föräldramöte och fått möjlighet att rapportera eventuella kränkningar 
och trakasserier.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
All personal har genomfört barnintervjuer och barnobservationer, samt deltagit i diskussioner i 
arbetslaget.

Resultat och analys
Barnintervjuerna visade på könsskillnader i var barnen tycker om att leka. Där finns vissa traditionella 
könsrollsmönster. Det är fler pojkar som leker i byggrummet och fler flickor som tycker om att pyssla 
i ateljén.

Några vårdnadshavare har rapporterat att deras barn berättat att de blivit utsatta för slag, knuffar 
och elaka kommentarer från något annat barn.

Personalens observationer visar att barnen oftast samspelar bra, men att många behöver öva på eget 
ansvarstagande i det sociala samspelet. Ibland gör de som kompisarna gör utan att tänka på att det 
kan innebära att någon blir ledsen eller kränkt.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Könsskillnader i inomhuslek

Områden som berörs av åtgärden
Kön

Mål och uppföljning
Alla förskolans rum ska användas lika mycket av både pojkar och flickor.

Åtgärd
Vi flyttar en del av byggmaterialet till det stora lekrummet. Vi lägger till mer material och 
skapar större ytor för bygglek. Vi uppmuntrar pojkar att skapa i atlején, gärna tillsammans 
med flickor och pedagoger.

Vi genomför observationer och barnintervjuer igen för att jämföra resultatet.

Motivera åtgärd
Byggleken var från början placerad i ett genomgångsrum. Där lekte mest pojkar. Vi 
uppfattade intervjuresultatet så att många barn vill bygga, men att rummet inte inbjöd till 
det.

Ateljén tror vi kan locka fler pojkar om de blir introducerade till den. Vi tror att många leker 
sina vanliga lekar av gammal vana.

Ansvarig
Camilla Palm

Datum när det ska vara klart
2015-12-31

Namn
Barn som utsätter andra för slag, knuffar och elaka kommentarer

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Att alla barn ska kunna samspela med andra barn utan slag, knuffar eller elaka 
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kommentarer.

Målet följs upp vid återkommande träffar med specialpedagog.

Åtgärd
Vi tar hjälp av specialpedagog.

Vi genomför ett kompistema.

Vi använder oss av sociala berättelser.

Vi delar in barnen i smågrupper.

Motivera åtgärd
Det finns barn i gruppen som inte lärt sig lekkoderna och som därför ibland använder sig  av 
knuffar, slag eller sparkar för att ta sig in i leken. Andra barn har blivit ledsna och rädda och 
vårdnadshavare har reagerat på detta.

Ansvarig
Lina Göthlin

Datum när det ska vara klart
2016-06-30

Namn
Öva eget ansvar i socialt samspel

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Vi vill att barnen ska känna samhörighet och trygghet i förskolegruppen och efter mognad ta 
ansvar för sina handlingar.

Åtgärd
Vi driver ett kompistema - "superkompisar"

Pedagogerna stöttar barnen i deras relationer och i de konflikter som uppstår. Vi hjälper 
barnen att leka i andra konstellationer än de är vana vid.

Motivera åtgärd
Äppelblommans barngrupp är ny och består av barn från flera olika förskolor. Vi har sett att 
en del gamla mönster lever kvar och de är ibland negativa. Det kan till exempel vara knuffar 
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och slag eller viskningar bakom ryggen. Barnen behöver mycket tillsyn av vuxna och några 
har svårt att ta eget ansvar för sina handlingar.

Ansvarig
Camilla Palm, Lina Göthlin, Lotta Bergman, Christina Dahlström och Malin Welander

Datum när det ska vara klart
2015-12-31
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Rutiner för akuta situationer

Policy
I vår förskola ska det råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barnen vistas, både inomhus och utomhus.

Vi eftersträvar en öppen dialog med vårdnadshavarna så vi snabbt får reda på om barnen berättar 
hemma om kränkningar eller trakasserier i förskolan.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Barn och vårdnadshavare kan vända sig alla pedagoger på Äppelblomman. Man kan nå oss på telefon 
0585 48 886, eller via e-post: appelblomman@lekeberg.se

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Då vi får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt av ett annat barn, informeras hela arbetslaget 
så fort som möjligt. Alla barn som är inblandade samtalar om händelsen med en, gärna två, 
pedagoger för att utreda vad som hänt. Den pedagog som har bäst kunskap om händelsen skriver en 
tjänsteanteckning och vårdnadshavare informeras. Förskolechef  kontaktas och ansvarar för att en 
utredning görs. Om vi konstaterar att en kränkning skett, skickar förskolechef en anmälan till 
huvudmannen. En handlingsplan skrivs och beroende på händelsens art vidtas åtgärder. Vid behov 
rådfrågas specialpedagog.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Då ett barn blivit kränkt av en vuxen informeras förskolechefen omgående. Förskolechefen ska föra 
informationen vidare till huvudmannen. Vårdnadshavare kontaktas och åtgärder vidtas efter 
kränkningens art i samarbete med vårdnadshavarna.

Rutiner för uppföljning
Då en handlingsplan skrivs ska det framgå på blanketten när, hur och av vem handlingsplanen följs 
upp.

Tjänsteanteckningar som inte lett till en handlingsplan följs regelbundet upp på våra 
arbetsplatsträffar.

Rutiner för dokumentation
Blankett för tjänsteanteckning liksom handlingsplan finns att hämta på intranätet. 
Tjänsteanteckningar skrivs av personalen och sparas på förskolan en tid. Tjänsteanteckningar som 
inte längre betraktas som arbetsmaterial sparas i kommunens inlåsta barnakter. 
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Handlingsplaner skrivs av personal tillsammans med vårdnadshavare och ibland specialpedagog. När 
handlingsplanen är genomförs sparas den i barnakten.

Ansvarsförhållande
Förskolans pedagoger ansvarar för att tjänsteanteckningar skrivs, följs upp och förvaras säkert på 
förskolan. Förskolechefen ansvarar för att tjänsteanteckningar förs till barnakterna på kommunen.

Förskolans pedagoger och specialpedagoger ansvarar för att handlingsplaner skrivs och följs upp.

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för utredning, åtgärder och uppföljning vid 
trakasserier och kränkande behandlning.
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BILAGA 3

Undersökning föräldrar, utvecklingssamtal VT 2016
(Undersökningen är anonym)

Hur skulle ni uppskatta er belåtenhet med…

..vår verksamhet?  

1 2 3 4

Missnöjd                                             Okej                                            Nöjd                                     Mycket nöjd

Ev. kommentar:_____________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

..hur era barn verkar trivas?

1 2 3 4

   Inte bra                                             Okej                                            Bra                                     Mycket bra

Ev. kommentar:_____________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Sammanfattning av läsåret 2015/2016 förskolorna i 
Hidinge/Lanna

Nuläge augusti 2015

Som alltid innebär en terminsstart nya barn i grupperna och även viss förändring i 
sammansättningen av personal. På förskolan Äppelblomman var denna förändring 
mest markant eftersom det var en helt ny grupp av 5-åringar som började där, och 
även tillskott av ny personal eftersom barnantalet var större än året innan. 

Övervägande delen av personalen i området var förskollärare. (65% av dem som var i 
tjänst). Resten var antingen barnskötare, eller utan pedagogisk utbildning. 
Kökspersonal fanns inte på plats i full utsträckning på Lanna förskola och Sörgården. 
På Sörgården fanns dessutom 0.5 tjänst personalförstärkning för barn i behov av 
stöd. På varje förskola fanns ett antal vikarier p.g.a. ordinarie personals 
föräldraledighet (hel- eller deltid).

Jag påbörjade tredje och sista året på rektorsutbildningen.

Planering och genomförande

Följande fokusområden har varit gemensamma för alla förskolor i kommunen, och 
har först processats tillsammans med arbetslagsledarna och förskolecheferna. Vi har 
haft en del gemensamma och övergripande aktiviteter som sedan kompletterats 
utifrån förskolornas specifika behov.

 Arbete med förskolornas likabehandlingsplaner
 Pedagogisk dokumentation
 Följa barnens eget lärande 
 Pedagogisk utvecklingstid
 ICDP

Igångsättande av arbete med diskrimineringsombudsmannens material och mall för 
likabehandlingsplan skedde under vårterminen med hjälp av kuratorerna. Varje 
förskola har utsett en ”pilot” som har fått extra utbildning och ansvar för att arbetet 
kommer till stånd. På förskolorna i Hidinge/Lanna har man som en del i detta arbete 
dessutom genomfört trygghetsvandringar tillsammans med barnen och intervjuat de 
äldsta barnen för att få ett underlag för kartläggning, och arbetat medvetet utifrån 
läroplanens mål under normer och värden. Jag som förskolechef har använt tid vid 
APT på varje förskola för att samtala om vilka lagkrav som finns på detta område, 
rutiner, anmälningsskyldighet ”från teori till praktisk handling”, samt sett till att 
förutsättningar finns för att detta arbete ska bli väl känt och pågå kontinuerligt.

Page 319 of 560



2 (5)
160802

All personal i kommunens förskolor har fått kompetensutveckling om pedagogisk 
dokumentation genom en föreläsning av Ann Åberg, och har också läst och 
bearbetat boken Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (Skolverket 
2012). Detta kollegiala lärande har letts av arbetslagsledarna och mynnade ut i en 
dag då personalen besökte varandras förskolor för att se och ta del av hur man kan 
arbeta på olika sätt med pedagogisk dokumentation, se förskolornas olika lärmiljöer 
och få möjligheter att reflektera tillsammans och lära av varandra.

Gemensamma riktlinjer för hur vi säkerställer att vi följer varje barns eget lärande 
har tagits fram. Vi har utgått från och utvecklat tidigare arbete med portfolio som 
metod för detta, och försett varje barn med en egen dokumentationspärm.

Den pedagogiska utvecklingstiden är i huvudsak förlagd till måndagar då all personal 
på kommunens samtliga förskolor arbetar till minst kl. 17.00, men senast 18.00. 
Syftet med detta är att möjliggöra möten, reflektion, planering, kollegialt lärande etc. 
men också att främja en god arbetsmiljö med mindre stress, få ett schema som är 
regelbundet och inte har några sena kvällar. PU-tiden har utvärderats och justerats 
under året. På förskolorna i Hidinge/Lanna har arbetslagsledarna under året gjort en 
tydlig struktur över förskolans tid för gemensam och egen reflektion. 

ICDP. Under höstterminen gick en del av personalen från Norrgården och 
Äppelblomman utbildning i ICDP. Att inte hela arbetslaget gick berodde förändringar i 
sammansättning av personal, och flera hade gått utbildningen året innan.

Uppföljning

Arbetslagsledarna har till stor del lett processerna och uppföljningarna på den egna 
förskolan. Det har de gjort genom pedagogisk dokumentation och ”nerslag” i VPL vid 
ett flertal tillfällen under året.  Jag som förskolechef har följt upp vid APT en 
gång/månad, på träffar tillsammans med arbetslagsledarna, i utvecklingssamtal med 
personalen samt vid mina besök på förskolan. Jag har också funnits tillgänglig när 
personalen önskat mitt stöd vid olika möten och samtal.

Resultat

I förskolornas kvalitetsredovisningar syns en klar förbättring i pedagogisk 
medvetenhet och förståelse för uppdraget än tidigare år. Gemensamt är att man ser 
hur viktig pedagogens roll är för det enskilda barnet och gruppen. Genom mina 
besök, observationer och samtal ser jag också en ökad medvetenhet om uppdraget. 
Lärmiljöerna är stimulerande, utmanande, spännande och förändras över tid, barnen 
berättar för mig på ett sätt som gör att jag förstår att här har man varit nyfiken och 
ställt frågor, utforskat och experimenterat.
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Likabehandlingsarbetet är nu igångsatt. Piloterna tog sig an uppdraget på ett 
föredömligt sätt. Varje förskola har nu en egen plan enligt 
Diskrimineringsombudsmannens mall. 

Pedagogisk dokumentation är ett bekant begrepp för alla. Tydliga spår på pågående 
processer syns nu på varje förskola; dokumentationstavlor, pärmar, bilder på 
väggarna kompletterade med barnens tankar, i vecko/månadsbrev till 
vårdnadshavarna, processpilar, barnens delaktighet hörs och syns i berättelser, alster 
och lekar osv.

Att följa barnens eget lärande är fortfarande en utmaning. Kvaliteten på innehållet i 
barnens pärmar är varierande, likaså personalens sätt att arbeta med dem. På några 
förskolor används pärmarna aktivt av barn, föräldrar och personal, medan de på 
andra är ganska anonyma och okända.

Norrgården, Sörgården och Lanna förskola har under året fått till en bra struktur på 
PU-tiden som nu innehåller både egen tid, gemensamma reflektionsmöten, 
planeringsmöten etc. Äppelblomman har haft svårare att få till en tydlighet, men 
säger ändå att de hittat tid och ”möjliggjort” för varandra. När det gäller just PU tiden 
finns många olika åsikter i personalgruppen. Flera personer uppger att det är många 
saker som stör, t.ex. möten som man själv inte kan påverka. Man förstår inte syftet 
med tiden eller vet inte vad man ska använda den till, måndagen upplevs som lång 
och arbetsam.

I kvalitetsredovisningarna nämns inga konkreta resultat av ICDP-utbildningen. 
Däremot kan man ”läsa mellan raderna” att den kan ha påverkat förhållningssätt och 
barnsyn. 

Analys och lärdomar

När jag tillträdde som förskolechef januari 2014, skrevs en gemensam VPL och 
kvalitetsredovisning för hela området. Det var ett arbetssätt som passade bra då, 
men nu när arbetet med VPL och KR sker på varje förskola, har det systematiska 
kvalitetsarbetet kommit närmare och blivit mer personligt. Flera pedagoger har sagt 
till mig att nu har det systematiska kvalitetsarbetet blivit mer levande i vardagen, mer 
specifikt för den egna förskolan och upplevs då också som mer meningsfullt. Jag vill 
tro att denna förändring bidragit till en ökad pedagogisk medvetenhet och då också 
en högre kvalitet för barnen.

Förändringsarbete tar tid, jag tror på devisen ”håll i och håll ut”. Inte minst den 
pedagogiska utvecklingstiden är ett bevis på detta. Även om fortfarande många olika 
åsikter finns, är ändå de flesta positiva och ser en stor vinst i att all personal är på 
plats och på så sätt har möjlighet att reflektera och arbeta tillsammans. Här är ett 
fortsatt motivationsarbete viktigt, liksom att koppla ihop det med den pedagogiska 
dokumentationen och kunskap om kollegialt lärande. För att minska faktorer som 
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stör är det viktigt att vi som förskolechefer och även specialpedagogerna har en 
övergripande koll på almanackan, så att vi inte skapar onödiga krockar. 

Arbetet med att följa barnens eget lärande kom inte riktigt igång som förväntat. (Det 
nämns t.ex. inte i någon av förskolornas kvalitetsredovisningar). Jag tror att vi var 
otydliga med syftet, missade att förankra i styrdokument, och missade också 
kopplingen i hur allt hänger ihop. (Barns inflytande, pedagogisk dokumentation, 
samarbete med hemmet). Ett omtag krävs och jag planerar nu att ta upp frågan vid 
kommande APT:er och enskilda utvecklingssamtal.

Att ha ett kontinuerligt nära samarbete med arbetslagsledarna är en stor styrka, en 
grupp jag vill fortsätta att värna om. De är på plats varje dag och lever nära barn, 
personal, föräldrar på ett sätt som jag inte kan göra. I den utvärdering av året som vi 
förskolechefer och arbetslagsledare gjort tillsammans visar det sig att sättet att 
förankra nya tankar i god tid i denna grupp, och sedan hålla gruppmedlemmarna 
delaktiga i processen, gör att det får bärighet i vardagen. 

Varje verksamhet behöver en struktur och ett innehåll. Jag har delvis själv skapat 
strukturer och rutiner, men också involverat personal i detta på många olika sätt. Det 
skapar meningsfullhet och möjlighet att påverka sitt arbete, vilket i sin tur skapar 
arbetsglädje och trivsel på jobbet. Till nästa läsår ska jag förfina och förbättra detta. 
Bl.a. genom att lägga in ”årshjulet” och ”verktygslådan” i förskolornas mall för 
systematiskt kvalitetsarbete (tidigare verksamhetsplan). 

Koppling forskning

Enligt Åström, U & Thorin, L (2014) är tydliga mål och visioner, höga förväntningar, en 
fungerande inre organisation, chefers medvetna besök i verksamheten, bekräftelse, 
återkoppling och samtal viktiga faktorer för att förskolor och skolor ska få 
framgångsrika resultat. Likaså att man tillsammans analyserar och försöker förklara 
varför det blev som det blev. 

För övrigt skulle jag här kunna lägga till det PM jag själv skrivit inom ramen för 
rektorsutbildningen, som just handlar om ledarskap och utveckling av verksamheter. 
Jag är ingen forskare… men där har jag sammanställt egna tankar, fakta, erfarenheter 
och aktuell forskning. Sådant som ligger till grund för mitt dagliga arbete.

Sammanfattning och bedömning 

Det känns länge sedan det var augusti 2015. Personal har kommit och gått, många 
processer har varit igång på olika nivåer samtidigt (lång ifrån allt finns med här), ett 
intensivt arbetsår! 

Genom att jämföra tidigare kvalitetsredovisningar, observationer och samtal, tycker 
jag mig se ett kvalitetsmässigt stort kliv framåt detta år. Framför allt handlar detta 
om 
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 Pedagogernas egen medvetenhet om vad uppdraget innebär och deras egen 
betydelse för enskilda barns och gruppens utveckling. 

 Arbetet med pedagogisk dokumentation och barns inflytande har tagit fart 
och börjar nu på olika sätt synas i praktiken. Här finns dock mycket kvar att 
göra i forma av inspiration, kunskap och likvärdighet mellan förskolorna. Håll 
i och håll ut!

Att följa barnens eget lärande med hjälp av portfolio har inte lyckats på det sätt 
som jag önskat. Formen och förutsättningarna finns men innehållet saknas. Här 
krävs ett omtag.
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Systematiskt 
kvalitetsarbete
2015/2016 för 
Förskolan Äventyret
Lekebergs kommun
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Innehållsförteckning

Inledning

Förutsättningar
 

Läroplansmål – Normer och värden
  

Läroplansmål – Utveckling och lärande

Läroplansmål – Barns inflytande  
  

Läroplansmål – Förskola och hem

Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, skolan   
                             och fritidshemmet 
Sammanfattning
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1. Inledning

Förskolan Äventyret är en nystartad teknik och miljöförskola. Förskolan är giftfritt 
byggd i enlighet med Sunda hus. Vi har en stor och ändamålsenlig gård med tillgång 
till vatten, skog och lekredskap.
Vi har stort fokus på att göra barnens vistelse här inspirerande, lärorik och trygg. Vi 
bygger upp läromiljöer som triggar barnens nyfikenhet, lust att leka och lära. Vi är 
tillåtande och medforskande och arbetar utifrån barnens intressen och vetgirighet.  Vi 
lägger även stor vikt vid att skapa goda relationer till föräldrar så de känner sig trygga 
att lämna sina barn hos oss. Trygga föräldrar ger trygga barn!

2. Förutsättningar

Lokalerna är nybyggda och ändamålsenliga. Ljusa och trevliga utrymmen att bygga 
lärmiljöer i. Förskolan har två hemvister, Solkatten för de yngre barnen och en stor 
hemvist Regnbågen för de äldre barnen. Vi har skapat följande miljöer: Hemvrå, 
teknikrum, bygg och konstruktion, dramalek, sinnesrum och en ateljé. De äldre barnen 
äter tillsammans i vårt största rum Hjärtat. Miljöerna finns tillgängliga för alla barnen 
på förskolan. 

2014/2015 2015/2016
Verksamhet (statistik 15/10) F P F P
Antal inskrivna barn 1-3 år 9 17

Antal inskrivna barn 4-5 år 16 14

Antal barn med annat modersmål 1

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016
Antal anställda per chef 10
Antal anställda med pedagogisk högskoleutbildning (i 
barngrupp)

7

Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) 2
Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp)

3. Läroplansmål – Normer och värden
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Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
omfatta dem (Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen

Varför:
Vi vill

 att barnen ska visa respekt för varandra
 stärka barnens känsla av att de duger som de är
 öka toleransen för olikheter

Hur:
 Genom att samtala med barnen.  Vi vägleder barnen genom samtal, hjälper 

och stödjer deras förmåga att hantera och bearbeta konflikter. Vi diskuterar 
kontinuerligt med barnen om värderingar och hur vi är mot varandra, hur vi 
vill att andra ska vara mot oss och därmed hur jag ska vara mot mina 
kompisar. Tillsammans med barnen utvecklar vi ett sunt förhållningssätt till 
varandra. Vi bekräftar barnens känslor och hjälper dem sätta ord på vad som 
händer, acceptera känslorna och stödja barnen i att hantera dem. Vi 
medvetandegör barnen om att alla har olika styrkor och svagheter, alla barn 
och vuxna har svagheter vi får öva extra på. Vi uppmuntrar barnens styrkor 
och stödjer dem i deras svagheter.

 Vi använder oss av rollspel för att synliggöra. Vi har inte använt rollspel som 
metod, det har inte varit aktuellt i denna barngrupp.

 Vi vuxna är goda förebilder. Vi har under läsåret som gått arbetat med att 
skapa ett gemensamt förhållningssätt i personalgruppen för att bemöta barnen 
på ett tydligt och konsekvent sätt. 

 ICDP-utbildning. Under vårterminen har den ordinarie personalen gått 
utbildning i ICDP, vi har tittat på vår förskola utifrån dialogerna och jobbar 
aktivt utifrån detta.

 Vi jobbar aktivt med att dela in barnen i mindre grupper för att ha möjlighet 
att se och samtala tillsammans med barnen i större utsträckning

Utvärdering:
 Barn intervjuer
 Föräldraenkät

Att barnen ska respektera varandras olikheter och allas lika 
värde.
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 Dokumentation, observation och reflektion

Resultat

Vi upplever att barnen känner sig trygga i sina kompisrelationer och visar varandra 
omtanke och respekt för allas lika värde. Vi ser utifrån vår föräldraenkät att barnen 
trivs på förskolan och i de barnintervjuer vi gjort uttrycker barnen detsamma.

Analys
 Vi ser vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget för att 

skapa lugn och hänsyn i barngruppen. Hur vi pedagoger är, speglar av sig på 
barngruppen vilket vi har märkt under året som gått. På grund av 
personalombyten har vi i perioder haft flertalet vikarier i barngruppen och då 
har vi inte haft samma möjligheter att vägleda och stödja barnen. Till exempel 
har vi inte prioriterat rollspel som en del i processen då ordinarie personal 
varit på plats, vi har istället varit närvarande med barnen i deras samspel och 
lek. När den ordinarie personalgruppen har varit på plats, har vi haft större 
möjligheter att aktivt arbeta med målet.  Vi har arbetat med att skapa fasta 
rutiner för personalen där vi prioriterar att ha barnen i fokus, även när det 
finns vikarier på förskolan. Vi har dokumenterat och utvärderat alla rutiner 
tillsammans genom att skapa ett häfte som vi använder oss av i vardagen på 
förskolan. Vårt häfte är ett föränderligt hjälpmedel som gör det lättare för oss 
pedagoger att fokusera på vårt arbete tillsammans med barnen.   

 Vi har provat att dela in barngruppen i olika grupper så som helgrupp, 
halvgrupp och mindre grupper. I de större grupperna upplever vi att barnen 
har svårare att se sina kompisar och hamnar oftare i konflikter. Efter att vi 
bestämde oss för att dela in barnen i åldersindelade grupper ser vi att barnen i 
större utsträckning samspelar tillsammans i olika konstellationer, så som de 
inte gjort tidigare. Det är färre konflikter i barngruppen, barnen ser och pratar 
med varandra på ett annat sätt. Vi ser också att barnen är villiga att hjälpa 
varandra, både att be om hjälp och att erbjuda sig att hjälpa sina kompisar. 

 För att ha möjlighet att använda oss av ICDP-utbildningen kontinuerligt, 
behöver vi göra de olika dialogerna synliga för oss pedagoger. Under 
utbildningen har vi uppmärksammat värderingar som personalgruppen har 
kring barnsyn och kunskapssyn. Vi anser att det är viktigt att vi 
fortsättningsvis använder oss av de olika dialogerna när vi reflekterar och 
diskuterar kring våra värderingar, för att vi ska utveckla ett gemensamt 
förhållningssätt. Vi anser att vi kan tänka på att använda oss av den 
meningsskapande, den emotionella och den reglerande dialogen i olika ämnen 
som vi diskuterar i arbetslaget. De är bra hjälpmedel för att få syn på hur vi 
värderar och hanterar situationer. För att arbetet ska genomsyras av ett 
gemensamt förhållningssätt bör alla som arbetar på förskolan få möjlighet att 
ta del av samma utbildning. Tyvärr har inte alla pedagoger haft den 
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möjligheten detta år men vi har förhoppningar om detta i framtiden då det 
skulle stärka vårt gemensamma arbete.

 Målet är stort och övergripande, vilket ger oss möjligheter att jobba med det 
på många olika sätt. Under året har det varit svårt att välja ut speciella 
områden inom målet på grund av dess storlek. Inför nästa läsår bör vi skriva 
ett tydligare mål eller en tydligare process. Likaså gör vidden av målet det 
svårt att utvärdera.  

Bedömning

ej godtagbar                  godtagbar bra               mycket bra
___________________________________X_________________________________
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4. Läroplansmål – Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. 
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya
erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. 
Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet 
(Lpfö98 rev 2010).

Lekebergs kommuns MER-plan:

Kommunfullmäktiges mål: 
Lekebergs kommun bidrar till en hållbar utveckling genom att välja ekologiskt-, ekonomiskt- 
och socialt hållbara alternativ. 

Nämndmål:

Kommunens förskolor lägger stor vikt vid miljöfrågor 

Indikator Antalet förskolor med Grön flagg ökar

Nuläge (2015) Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017

4 6 8 8

Mål

     Vi startar upp med Grönflagg tillsammans med barnen.
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Processen
Varför:

 Öka barnens förståelse för vår miljö och den egna kroppen. 

Hur:
 Vi startar ett barn/miljöråd. Vi har inte haft ett uttalat miljöråd men vi har i 

mindre grupper samtalat med barnen kring ämnena livsstil och hälsa samt 
kretslopp som är våra gemensamma grön flagg- teman på förskolan.

 Vi utformar mål och handlingsplan tillsammans med barnen. Genom att vi 
bland annat har tittat på film som handlat om Livsstil och hälsa samt 
kretslopp. Vi har gjort en brainstorm om ovanstående ämnen. Vi har jobbat 
vidare efter barnens intressen inom dessa områden. Vi har tillsammans med 
barnen efter deras utvecklings nivå/ålder haft olika arbetssätt för att uppnå 
vårt mål.

 Vi ansöker om grön flagg.
 Vi har arbetat med tema livsstil och hälsa genom att vi har pratat om vilken 

sorts mat kroppen behöver för att få rätt sorts ihållande energi för att orka med 
hela dagen. Vi har dramatiserat vad som händer med kroppen om man inte 
fyller på med energi. Vi har jobbat med rörelse och pratat om att det är viktigt 
att värma upp samt varva ner efter för att inte skada kroppen. Fotvandrat i 
skogen, samt lagat mat i naturen.

 Vi har arbetat med tema kretslopp genom att vi vill att barnen ska känna sig 
delaktiga i kretsloppet, förstå värdet på saker, att dom kan göra skillnad och 
påverka framtiden och ta ansvar för natur och miljö. Vi har jobbat med olika 
kretslopp så som tex fröets kretslopp då vi alla planterat växter och sätt dom 
växa upp samt vattnat/gjort små växthus till fröet. Genom att källsortera, 
återvinna och återanvända. Utflykter med naturvetenskapligt innehåll, 
kompostera, erbjuda återanvänt material. Vi har tittat på film om vart skräpet 
tar vägen samt processen från att bli pantade flaskor till att bli en ny flaska. 
Genom att använda skräpmaja som är en sagofigur, har vi delgett barnen 
kunskap om hållbar utveckling.

Utvärdering:
 I rapporten till HSR, så vi får vår gröna flagg
 Dokumentation, observation och reflektion 
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Resultat
Vi har startat upp grön flagg tillsammans med barnen och börjat arbeta med tema 
Kretslopp och Livsstil och hälsa.
När vi pedagoger använt oss av barnens idéer har intresset och nyfikenheten ökat hos 
barnen. Barnen formulerar egna frågeställningar som vi letar svar på tillsammans och 
på så vis lär av varandra. Vi ser ett eget intresse hos barnen att utveckla sina 
kunskaper inom grön flagg.

Analys
 Vi har startat upp grön flagg och vi ser att barnen är intresserade och vill vara 

delaktiga i processen. Barnen har fått delge sina tankar kring kretslopp och 
livsstil och hälsa. 

  Det ser olika ut hur mycket vi arbetat med grön flagg på förskolan, då vi 
pedagoger varit olika mycket involverade. Vilket innebär att barnen fått olika 
möjligheter att utveckla ett intresse och förståelse i varför vi ska arbeta med 
grön flagg. Vi kan involvera barnen på ett tydligare sätt genom att exempelvis 
skapa ett miljöråd i barngruppen. Vi upplever att arbetet behöver utvecklas på 
så sätt att arbetslaget pratar ihop sig om hur vi ska utveckla arbetet. Vi 
pedagoger har behov av att läsa på om de teman vi väljer att arbeta med, 
reflektera kontinuerligt och utvärdera vårt arbete efter tid. 

 Det har varit problematiskt att utvärdera och analysera målet grön flagg då det 
är otydligt vad målet innebär. Vi behöver utveckla formuleringen genom att 
förtydliga vilka delar som är i fokus och vad vi vill uppnå med målet. Är 
målet att vi ska få certifieringen eller att barnen ska lära sig något av arbetet?

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra  mycket bra
_________________________________________________________________x___
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 Mål

Processen

Varför:
 För att ta tillvara barnens nyfikenhet och intressen
 Ge barnen en utmanande miljö som lockar till lek, utforskande och lärande

Hur:
 Vi tar tillvara på barnens intressen och delaktighet genom att vara lyhörda och 

engagerade. 
 Vi samtalar med barnen kring de olika lärmiljöerna.
 Vi måste vara närvarande och aktiva. Vi fångar upp barnen när de har ett 

intresse av något speciellt och låter de utforska det aktuella ämnet.  
 Miljöerna förändras kontinuerligt Vi behöver skapa tid till att jobba med 

lärmiljöerna. Vi behöver byta ut material och ta fram, ta undan och förändra i 
större utsträckning. Vi har beställt många pedagogiska nya saker till 
lärmiljöerna.

 Vi har fått inspiration av Ann Åbergs föreläsning på 
kompetensutvecklingsdagen samt ett studiebesök på Syrenens förskola i 
Töreboda. 

Utvärdering:
 Observationer av hur miljön fungerar
 Utvärderas genom pedagogisk dokumentation av miljöerna

  Resultat
Våra lärmiljöer har inspirerat barnen till lek, lärande och utforskning inom 
konstruktion/bygg/teknik, dans, kreativitet och skapande samt användning av egna 
fantasin. 
Vi har kommit olika långt i olika lärmiljöer och behöver fortfarande utveckla vissa 
rum mer. Vi har utvecklat miljöerna tillsammans med barnen och diskuterat vad som 
fungerar bra/ mindre bra. Vi upplever att barnens lek har förändrats när vi gjort 
förändringar i lärmiljöerna och till exempel tillfört nytt eller annat material. Vi har 
arbetat med att tänka kring hur en typ av rum inte måste innehålla endast ett visst 
material. Vårt teknikrum får numera, exempelvis innehålla mer av det skapande 
materialet.
Efter att vi lyssnat på en föreläsning av Ann Åberg fortsatte vi utveckla lärmiljön i 
exempelvis hallen, som vi tidigare sett som en stressfull miljö för barn och pedagoger.  

Vi utvecklar våra lärmiljöer med utgångspunkt från barnens nyfikenhet och lust att leka och 
lära.
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Vi satte upp bilder som tydliggör hur och i vilken ordning vi klär på oss för att ge 
barnen verktyg till att öva att ta på sig själva.

Analys
 Alla miljöer bör vara föränderliga under hela året efter barnens intressen och 

vi ser aldrig en lärmiljö som fulländad utan det finns alltid möjlighet till 
förbättring. 

 Vi pedagoger bör samtala om hur vi ska fortsätta utveckla lärmiljöerna 
tillsammans med barnen. Vilka lärmiljöer som ska utvecklas och hur vi kan 
göra detta kontinuerligt i vardagen. Vi har fått insikt om materialets betydelse 
för utformningen av miljöerna. Det är inte självklart att materialen behöver 
vara låsta till specifika miljöer. Det förenklar processen av hur vi utvecklar 
våra miljöer, då vi kan utbyta material mellan rummen. Vi anser att barnen 
behöver vara mer delaktiga i utformningen av våra lärmiljöer och några 
viktiga frågor som vi bör diskutera kring detta är; när och hur vi ska observera 
barnen, för att fånga deras intressen och vad det är de gör i verksamheten, hur 
kan barnen vara till hjälp för oss och varandra i utvecklingen av 
verksamheten?  

 Genom diskussion i arbetslaget utifrån föreläsningen av Ann Åberg, kom vi 
fram till att låta en mindre grupp barn vistas i hallen för att vi pedagoger ska 
ha möjlighet till att uppmuntra barnen till att öva i lugn och ro, samt att vi ser 
hallen som en lärmiljö. Vi ser möjligheter i att fortsätta arbeta i verksamheten 
så att vi ser alla miljöer och sammanhang i verksamheten som lärande och 
barnen som kompetenta och självständiga individer. 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra  mycket bra
________________________________________________x____________________
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5.  Läroplansmål – Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen
Varför:

 Göra lärandet lustfyllt. Vid utvärdering finner vi att vi inte arbetat med denna 
punkt utifrån detta mål.

 Vi vill öka barnens inflytande över sin dag.
 Sätta fokus på barnens verkliga inflytande.
 Ge barnen en god självkänsla. 

Hur:
 Vi lyssnar på barnen och tar deras åsikter/idéer på allvar och har en tillåtande 

atmosfär.
 Vi samtalar i personalgruppen om vad inflytande innebär. Vi har inte samtalat 

kontinuerligt kring detta.
 Vi tydliggör för barnen att de är delaktiga i våra aktiviteter och har inflytande 

över verksamhetens innehåll. Barnen är grupperade i åldersindelade 
aktivitetsgrupper som är verksamma på förmiddagarna. I våra grupper har 
barnen inflytande över innehåll och aktiviteter, de är inte endast delaktiga. I 
grupperna samtalar vi tillsammans barnen, belyser vad som intresserar barnen 
och utvecklar aktiviteterna utifrån deras intressen.

 Har material tillgängligt för barnen. 
 Vara medforskare genom att vara närvarnade för barnen.

Utvärdering:
 Barn intervjuer
 Dokumentation, observation och reflektion.

Resultat
Vi upplever att barnen är delaktiga och har inflytande i verksamheten. Vi ser att 
barnen använder sig av det tillgängliga materialet på förskolan. Vi ser att barnen 
känner sig trygga med oss pedagoger och använder oss som medforskare i 
verksamhetens aktiviteter.

    Barnen ska ha ett reellt inflytande över verksamhetens 
innehåll.
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Analys
 Vi har startat upp en ny förskola där ett stort arbete med att få ihop arbetslaget 

och finna ett gemensamt tänk varit fokus. Det har varit mycket omsättning av 
personal och det har blivit många omstarter av det här arbetet och varit en stor 
utmaning för både barn och personal. 

 Vid utvärdering av målet upplever vi att processen till målet är otydlig. Vi 
behöver tydliggöra och diskutera kontinuerligt i personalgruppen vad vi 
menar med delaktighet och inflytande på förskolan. Tillsammans bör vi 
reflektera över i vilka situationer barnen är delaktiga och i vilka situationer 
barnen tillåts ha inflytande. Därefter finns möjlighet att samtala med barnen 
om vilket inflytande de önskar att ha och om inflytande är samma för alla 
barn. Vi upplever att i de åldersindelade grupperna har vi haft dessa samtal, 
men skulle kunna vidga samtalen att innefatta även andra delar av dagen på 
förskolan. I våra grupper har vi färre barn, vi har möjlighet att lyssna på 
barnen och observera dem. Vi har haft reflektionstid för dessa grupper och 
haft möjlighet att skapa aktiviteter som intresserar barnen. Reflektionstiden 
gör det möjligt att reflektera kring barnens intresse och utveckla detta samt 
reflektera kring hur vi kan fortsätta bibehålla deras nyfikenhet. Vi ser att i våra 
gruppaktiviteter har vi haft tid att vara medforskare med barnen på ett annat 
sätt än andra delar av dagen då vi är färre personal. När upplever vi att det är 
mindre personal under dagen och hur kan vi se över det? Är det personalens 
schema som behöver ändras eller är det brist på resurser? 

 Vi upplever att barnen får inflytande under delar av dagen på förskolan men 
att det kan variera beroende på vilken pedagog som har ansvaret för en 
situation. Inför fortsatt arbete behöver vi hitta ett gemensamt förhållningssätt i 
personalgruppen. Detta genom att återkommande diskutera olika sammanhang 
och anteckna så det finns möjlighet att reflektera kring relevanta situationer 
och med jämna mellanrum utvärdera. 

 När vi dokumenterar tillsammans med barnen har vi möjlighet att se och 
samtala om vilket inflytande de har. Vi upplever att pedagogisk 
dokumentation är ett verktyg som hjälper oss att forma verksamheten 
tillsammans med barnen. Vi skulle kunna ge barnen ett större inflytande i när 
och vad vi dokumenterar.  

Bedömning

ej godtagbar                  godtagbar             bra                 mycket bra
________________________________X______________________________
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6. Läroplansmål – Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför 
ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha 
möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten 
i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en 
förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98 rev 
2010).

Mål

Processen
Varför:

 Trygga föräldrar ger trygga barn.
 Det är viktigt att vi har en positiv relation till föräldrar så de vågar ge uttryck 

för sina åsikter.
 Vi vill att föräldrarna ska ha en positiv bild av vår förskola och prata gott om 

den.
Hur:

 Vi möter föräldrarna vid hämtning och lämning.
 Vi skickar informationsbrev 1ggr/ månad via mail.
 Föräldramöten
 Utvecklingssamtal
 Trevliga aktiviteter tillsammans.
 Vi har känd personal vid öppning och stängning i mesta möjliga mån.

Utvärdering:
 Protokoll från möten
 Enkät

       Föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sina barn.
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Resultat
Vi ser utifrån vår föräldraenkät att föräldrarna är nöjda med vår verksamhet och 
upplever att barnen trivs på förskolan. I sammanställningen av enkäten uttrycker vissa 
föräldrar en önskan om ett annat bemötande och en strävan efter att känna sig mer 
delaktiga i verksamheten. Vi har diskuterat i personalgruppen om vad mer delaktighet 
kan innebära för föräldrarna samt hur ett gemensamt förhållningssätt hos pedagogerna 
har betydelse för verksamheten.

Analys
 Vi upplever att föräldrarnas bild av verksamheten stämmer överens med vår 

uppfattning. Föräldrarna kommer till oss med sina synpunkter om förskolan 
vilket hjälper oss att utveckla verksamheten. Vid flera tillfällen har föräldrarna 
haft möjlighet att uttrycka vilket samarbete de vill ha med oss pedagoger, 
samt vilken information och hur de vill ha information av förskolan. Genom 
utvecklingssamtal med föräldrar framkommer det att flera tar på sig ett eget 
ansvar om att söka och ta till sig information, genom att som förälder till 
exempel följa med in på förskolan vid hämtning och lämning.  Vid vårt 
senaste föräldramöte hade föräldrarna möjlighet att gå runt i förskolan och 
titta i lugn och ro vad det är vi gör i verksamheten. Vi upplever att det 
föräldramötet gav föräldrarna mer insikt i vad delaktighet kan innebära och att 
de därefter fick mer intresse för förskolans verksamhet. Vid kommande 
föräldramöten och andra tillfällen, kommer vi att sträva efter att ge föräldrarna 
möjligheter till utforskande av förskolans lärmiljöer och på så vis mer insyn i 
verksamheten. 

 På förskolan har det varit en del omsättning av personal och i vissa perioder 
en del korttidsvikarier i verksamheten, som inte känner till barnen eller 
föräldrarna lika mycket som vi ordinarie pedagoger. Hur korttidsvikarierna 
bemöter föräldrarna kan skilja sig och där behöver vi som arbetslag hitta 
rutiner för hur vi hanterar dessa situationer. Ordinarie personal bör vara 
medvetna om att föräldrar kan känna sig mindre trygga att lämna och hämta 
sina barn av korttidsvikarier och anpassa situationen i verksamheten efter det.  
Föräldrarna eftersträvar mer information om vilka vikarier vi har, vilken 
personal som är ordinarie. Här ser vi att verksamheten behöver utveckla vårt 
sätt att tydliggöra sådan information till föräldrar. Vi kan bli mer tydliga 
genom att bilder finns uppsatt på all förskolans personal i barnens hallar, samt 
skriva upp vilken vikarie som är närvarande för dagen. 

 Vi ser att det är av vikt att vi har en god arbetsmiljö på förskolan där alla som 
kommer till förskolan trivs och känner sig glada över att vara här. Då vi under 
detta år startat upp förskolan har vi fått erfarenhet av hur ett sämre bemötande 
kan skapa en felaktig bild av förskolan. Vår slutsats är att vi pedagoger bör 
reflektera tillsammans över vilket förhållningssätt och bemötande som är 
viktigt för att skapa en positiv bild av verksamheten.
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Bedömning
ej godtagbar godtagbar bra               mycket bra
___________________________X_________________________________________

7. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den 
särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid 
övergången till nya verksamheter skl särskild uppmärksamhet ägnas de barn som 
behöver särskilt stöd (Lpfö98 rev 2010).

Mål

Processen

Varför:
 Vi vill att övergången till fritidshemmet och förskoleklassen ska vara naturlig 

och trygg.
Hur:

 Vi följer upprättad handlingsplan för övergång till Förskoleklass/Fritidshem
 Vi pratar positivt och har en bra relation med personalen i förskoleklassen.
 Vi uppmuntrar barnen att ha tilltro till sin egen förmåga 
 Vi arbetar med att skapa en gemenskap i gruppen för blivande 

förskoleklassbarn
Utvärdering:

 Avstämning med berörda på skolan under höstterminen.

Att barnen känner sig trygga och förväntansfulla inför 
förskoleklassen och fritids.
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Resultat
Utifrån intervju med barnen under vårterminen, ser vi att barnen är trygga på förskolan 
och upplevs förberedda för nya utmaningar. I observationer av verksamhetens 
gruppaktiviteter är de blivande förskoleklassbarnen trygga med varandra, nyfikna på 
att lära nytt och har en positiv uppfattning inför förskoleklass och fritids. 

Analys
 Vi ser att våra åldersindelade grupper har stärkt blivande förskoleklassbarnen i 

deras relation till varandra. Deras samhörighet har bidragit till trygghet och 
tillit till sig själva och varandra. Vi upplever att barnen samarbetar mer än 
tidigare och har stöd i varandra inför resan från förskola till förskoleklass.  
Vår slutsats av det gruppindelade arbetet är att det bidragit positivt till 
överlämningsprocessen. Vi kommer att fortsätta arbetet på förskolan likt detta 
sätt men att det gruppindelade arbetet ska fortgå under hela året. 

 Vi upplever att den upprättade handlingsplanen för övergång till 
förskoleklassen justerats under tidens gång vilket gör det svårt för förskolan 
att förbereda sig på vad som förväntas av oss. Till nästa termin bör planen 
vara uppdaterad och förskolans personal vara mer delaktig i utformandet av 
planen. I utformandet av planen önskar vi att utveckla samarbetet ytterligare. 
Vi upplever att information om barnen mellan förskola och förskoleklass är 
betydelsefull och inte uppmärksammats tillräckligt mycket detta år.

 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra   mycket bra
X

Sammanfattning
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ej godtagbar godtagbar bra   mycket bra
X

Sammanfattning

Utifrån barnintervjuer och föräldraenkäter ser vi att vår förskola har en verksamhet där 
barn och föräldrar känner sig trygga. Vårt arbete med att skapa struktur och rutiner 
under året, har visat sig vara betydelsefullt för att utveckla verksamheten. Vi har fått 
insikt om att ett gemensamt förhållningssätt och kontinuerlig reflektion i arbetslaget, 
är något som är viktigt för oss att fokusera på. Vi ser även att ett gemensamt, positivt 
bemötande av barn, föräldrar och besökare av förskolan som viktigt för att alla som 
vistas här får en positiv upplevelse av förskolan. Det som är återkommande genom 
kvalitetsarbetet är att målen och processen behöver förtydligas för att på bästa sätt 
kunna utvärderas. Vid observation av det gruppindelade arbetet med barnen, 
framkommer det ett flertal fördelar som vi anser viktiga att uppmärksamma för det 
fortsatta arbetet i verksamheten. Vi ser att barnen är delaktiga och har inflytande i 
verksamheten på ett sätt som inte funnits tidigare. Vi upplever att barnen ser varandra, 
värderar samarbetet mellan varandra och uppmärksammar varandra på ett tydligare 
sätt än tidigare. Utav detta kan vi konstatera att ett gruppindelat arbete med barnen bör 
fortsättas under större delar av dagarna på förskolan, för att utveckling och utformande 
av verksamheten ska kunna ske tillsammans med barnen.  
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Systematiskt 
kvalitetsarbete, 
kvalitetsrapport 
2015/2016 för 
förskolan Skattkistan 
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1. Inledning

Alla som arbetar i förskolan hävdar de grundläggande värden som anges i läroplanen 
och tar klart avstånd från det som strider mot dessa värden. 

Genom ett medvetet och demokratiskt förhållningssätt stärker vi grupptillhörigheten 
och barnens medkänsla för varandra och förmågan att leva sig in i andra människors 
situation, värna om vår miljö och visa respekt för allt levande.

Varje barn skall få möjlighet att utveckla sin självständighet och känna tillit till sin 
egen förmåga.

I förskolans uppdrag ingår att bedriva en pedagogisk verksamhet där omsorg, lärande 
och fostran går hand i hand och bildar en helhet. Leken har där en central plats, 
liksom dagliga rutiner och en stimulerande miljö.

Förskolans arbete med barnen skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 
föräldrarna. Det är därför viktigt att familjen får en god introduktion i förskolan, och 
sedan hela tiden känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka verksamheten 
inom ramen för läroplanen.

Med detta som utgångspunkt har vi på förskolan Skattkistan valt ett temainriktat 
arbetssätt.

Vi vill;

 Stimulera och inspirera barnens lärande och lek genom att arbeta 
temainriktat. 

 Utgå från barnens aktuella intressen, lekar och erfarenheter och personliga 
förmåga.

 Utnyttja miljön, såväl inne som ute, och där skapa pedagogiska rum som 
stimulerar fantasin och berikar leken.

 Utnyttja alla de möjligheter vår ateljé ger för det fria skapandet.
 Visa på barnens alster via olika utställningar samt dokumentera olika projekt 

från idé till resultat.
 Att personal och föräldrar upplever att barnen är nyfikna, vetgiriga, trygga, 

trivs och tycker det är roligt på förskolan. 
 Temainriktat arbetssätt skapar delaktighet hos alla.
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2. Sammanfattning av verksamhetsåret 2015/2016

Miljön på förskolan Skattkistan är tillåtande och tydlig och pedagogerna har ett 
tillåtande förhållningssätt. Detta innebär att vi i verksamheten fångar upp och tar 
tillvara på barnens tankar och idéer. Under året som gått upplever vi att barnen tar 
fler initiativ och bestämmer mer själva vad de vill. Arbetet i de åldersindelade 
grupperna utgår ifrån barnens intressen och vi har samtalat med barnen för att 
tydliggöra för dem att de är med och påverkar verksamheten.

Barnen har även påverkat den pedagogiska miljön, både inomhus och utomhus. Efter 
att ha observerat barnen och deras lek har vi förändrat de olika lärmiljöerna. I våra 
observationer har vi även sett att alla barn är delaktiga i någon form av lek. 

Vi har börjat arbetet med att dokumentera tillsammans med barnen medan de 
planerade gemensamma dokumentationerna har uteblivit. Perioder av frånvaro hos 
personal har gjort att utvecklingsarbetet tidvis har fått stå tillbaka.  Även bristen på I-
pads har gjort att det har varit svårt att dokumentera. 

Under året har arbetet med ”Grön flagg” påbörjats. Barnen har varit delaktiga i att ta 
fram områden och mål för arbetet. 

Samarbetet med vårdnadshavarna fungerar bra och de är till största delen nöjda med 
vår verksamhet, sett utifrån den enkät som Skolverket genomfört. Vi lägger stor vikt 
vid tamburkontakten och efterfrågar tankar och åsikter från vårdnadshavarna. 
Samarbetet med skolan inför övergången till förskoleklass har inte fungerat så bra 
som vi önskat. Vi har gjort egna aktiviteter för att göra barnen trygga inför start i 
förskoleklass. 
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3. Förutsättningar

Förskolan Skattkistan finns i hyrda väl fungerande lokaler mitt i Fjugesta. Lokalerna är 
ytterst generösa ytmässigt, beroende på att huset från början byggdes för 
omvårdnadsändamål. Däremot är gården relativt liten men fungerar tack vare närhet 
till naturområde och lekparker. Verksamhetsidé och inriktning är att ha ett kreativt 
förhållningssätt och en kreativ verksamhet.

Förskolan består av två hemvister som fungerar som ett hus, med många rum för 
utvecklande av barnens kreativa tankar och handlande.

I huset finns inget gemensamt tillredningskök, färdig mat kommer från Centralköket.

Här arbetar sex pedagoger på 100 %, två resurser på 100 % respektive 50% samt en 
kombinerad resurs/köktjänst på 80%.

2014/2015 2015/2016

Verksamhet (statistik 15/10) F P F P

Antal inskrivna barn 1-3 år 6 9 10 8

Antal inskrivna barn 4-5 år 11 4 6 9

Antal barn med annat modersmål 1 2

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2014/2015

Antal anställda per chef 8 9

Antal anställda med högskoleutbildning (i barngrupp) 6 6

Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) 0 0

Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp) 0 0
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4. Läroplansmål – Normer och värden

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
omfatta dem (Lpfö98).

Mål

Processen

- Närvarande pedagoger, utplacerade i de olika lär/lekmiljöerna, som 
hjälper barnen i leken, speciellt de barn som har svårt att komma in i 
leken.

- I vårt arbetssätt vill vi stärka barnens självkänsla genom att väva in 
tankar kring lika och olika, alla är vi lika mycket värda, alla barn ska 
våga komma till tals.

- Vi skapar en föränderlig lär/ lekmiljö som bjuder in till olika sorters lek 
både enskilt och tillsammans med andra barn såväl inne som utomhus.

- Genom kontinuerliga observationer, dokumentationer och reflektioner 
analyserar vi resultatet och ser hur vi ska gå vidare.

- Vi har tagit hjälp av vårt barnteam. Personalen har fått handledning 
och stöttning i att göra lekobservationer. Vi har även fått nya 
observationsunderlag som vi kan använda oss av, exempelvis 
lekobservation.

-

Resultat
Genom observationer ser vi att alla barn är delaktiga i någon form av lek. Barnen 
väljer ibland att inte vara med i en pågående lek utan väljer då istället att göra något 
annat.  En del barn kan fortfarande behöva stöttning i leken. Delaktiga och 
närvarande pedagoger finns med och stöttar de barn som behöver.

Vi vill att alla barn ges möjlighet att bli delaktiga i någon form av 
lek.
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Analys 
 Närvarande pedagoger som fångar upp och stöttar barnen är en starkt bidragande 
faktor till vårt resultat. Ett hinder som vi ser är att vi faller tillbaka i det goda, vi måste 
hålla oss alerta och aktiva även när det fungerar bra. Vi är bra på att observera men 
det är inte alltid observationerna blir dokumenterade. Input från Barnteamet med 
bl.a. nya underlag för observationer av barnens lek har precis kommit igång vi 
förväntar oss större effekt av detta till hösten.

    

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra mycket bra             

_____________________________________________________X_______________

Åtgärd

Målet känns fortfarande aktuellt då det tillkommer nya barn, andra barn slutar för att 
börja i förskoleklass och det blir nya gruppkonstellationer.  

5. Läroplansmål – Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya

erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. 
Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet 
(Lpfö98 rev 2010).
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Mål

- Vi startar ett barnråd där vi tillsammans formulerar målen i vårt 
arbete med grön Flagg.

- Vi koncentrerar arbetet med Grön Flagg till måndagarna.

Lekebergs kommuns MER-plan:

Kommunfullmäktiges mål: 
Lekebergs kommun bidrar till en hållbar utveckling genom att välja 
ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt hållbara alternativ. 

Nämndmål:

Kommunens förskolor lägger stor vikt vid miljöfrågor 

Indikator Antalet förskolor med Grön flagg ökar

Nuläge (2015) Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

4 6 8 8

 Vi använder oss aktivt av pedagogisk dokumentation så att verksamheten synliggörs och 
utvecklas

     Vi påbörjar arbetet med Grön Flagg
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Processen

- Fredagar används för reflektion/pedagogisk dokumentation i 
personalgruppen.

- Planeringsunderlag används tillsammans med barnen. I dessa 
planerar vi tillsammans med barnen hur veckan ska se ut, vi fyller 
även på med tankar och reflektioner. Alla planeringsunderlag sitter 
på en vägg vid ateljén så att alla kan ta del av verksamheten.

- Vi använder oss av de olika verktygen i verktygslådan (I-pads är en del 
av verktygslådan och kan användas tillsammans med barnen för att 
göra pedagogiska dokumentationer) 

- Vi gör en enkel avstämning av läget v 41 som följs av en 
halvtidsutvärdering kring årsskiftet. En enkel avstämning i februari 
och sedan slutbedömning.

-

Resultat
Dokumentationsmaterial finns lätt tillgängligt i verksamheten men används 
sparsamt. Den planerade gemensamma reflektionen har uteblivit men reflektion har 
till viss del skett mellan kollegor. Vi har använt oss av fredagar för att få till reflektion 
parvis i personalgruppen. Enklare reflektioner runt vardagliga händelser sker 
spontant under verksamheten. Pedagogisk dokumentation sker till viss del 
tillsammans med barnen. Barnen har varit delaktiga i vad de ska ha för 
projekt/intresseområde och har även under processens gång fått vara med och 
påverka. Vi har tillsammans med barnen samtalat och reflekterat kring bilder, filmer 
och text och då fört arbetet i projektet vidare. Vi har inte använt oss av I-pads i den 
omfattning som vår intention var. 

 Arbetet med Grön Flagg har kommit igång. Vi har valt temat Livstil och hälsa och 
tillsammans med barnen har vi satt upp följande mål: Att vara en bra kompis, Leka 
och bli stark samt Hygien.  Tillsammans med barnen har vi på olika sätt 
uppmärksamhet vikten av att tvätta händerna och på olika sätt visat hur sjukdomar 
kan spridas. Vi har även samtalat kring hur man är en bra kompis och haft rollspel på 
temat. 

Analys 
Det har under året funnits perioder som varit kämpiga p.g.a frånvaro hos personalen. 
Under dessa perioder har fokus varit på att få verksamheten att fungera och 
utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka. Vi upplever att inte alla observationer vi gör 
behöver skrivas ner på papper. De block som finns ute i verksamheten används sällan 
då det visat sig att det inte är så vi vill dokumentera. Ibland är det vardagliga 
situationer som fångar vårt intresse, situationer där vi kan se exempelvis ett barns 
utveckling. När vi fått ihop en samlad bild så skriver vi ner den. Då vi är 6 
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heltidstjänster på förskolan så är informationen lätt att sprida. Enstaka reflektioner 
skapar vågor på vattnet och sprids vidare.   Vi ser att vi är på rätt väg. Brist på I-pads 
gör att dokumentationen blir lidande. Vi delar på 3 I-pads och det innebär att alla 
grupper inte alltid kan få tillgång till en av dem. Det är ingen eller liten ordning på 
foton och text och det försvårar möjligheten till att verktyget underlättar den 
pedagogiska dokumentationen. Vi tänker att reflektionen i den pedagogiska 
dokumentationen kan underlättas av att gruppens dokumentation samlas på ett 
ställe/en vägg istället för att vara utspridd över hela förskolan. Vår ambition är att 
ändra detta till hösten.  Vi upplever att det har varit bra att ha flera avstämningar 
under året för att hålla arbetet levande.

Arbetet med Grön Flagg är ett långsiktigt projekt och vi beräknar att bli färdiga med 
första delen under höstterminen. 

Bedömning

Ej godtagbar godtagbar bra mycket bra

________________________________X____________________________________

Åtgärd
Vi anser att målet fortfarande är aktuellt. Vi tänker oss dock en något annorlunda 
process, där de enskilda gruppernas dokumentation lyfts fram tydligare genom att de 
samlas på ett och samma ställe. 

6.  Läroplansmål – Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98).
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Mål

Processen

 Vi organiserar barnen i åldersindelade grupper. Aktiviteterna i 
grupperna ska utgå från barnens intressen och behov.

 Genom samtal vill vi ge barnen en förståelse för att de är med och 
påverkar verksamheten.

 Vi erbjuder olika lär/ lekmiljöer för barnen att välja mellan.
 Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen.
 I början av terminen samtalar vi med barnen om deras önskemål 

angående verksamhetens innehåll. 
 Vi utvärderar kontinuerligt under året.

Resultat
 Barnen har fått utvecklade möjligheter till inflytande i vardagen, de är aktiva och ger 
förslag på saker som de vill göra och dessa förslag fångas upp av pedagogerna. I 
verksamheten märker vi att barnen tar mer initiativ och bestämmer själva vad de vill 
göra ex ”Jag vill måla på staffli” istället för ”Får jag måla på staffli?”.

Våra miljöer har förändrats utifrån barnens intressen och behov. Barnen har haft 
stort inflytande. Vi pedagoger hade tankar kring att göra om i utklädningsrummet 
men barnen ville behålla det som det var.

Barnen reflekterar tillsammans med pedagogerna över de projekt som bedrivs i 
tvärgrupperna. Vi tittar tillsammans på bilder av vad vi gjort och reflekterar 
gemensamt vid exempelvis samlingar.

Analys 

Skattkistan har sedan starten arbetat aktivt med att det ska vara en vi-anda som 
innefattar både barn och personal. Förskolan ska ha en tillåtande och tydlig miljö 
samt att personalen ska ha ett tillåtande förhållningssätt. Miljön tillhör barnen och 
utgår från deras intressen och förslag.
Pedagogernas tillåtande förhållningssätt innebär att vi lyssnar in, samtalar med 
barnen och varandra samt motiverar de beslut som tas. Genom detta har barnen fått 

 Vi vill att varje barn ska få möjlighet att uttrycka 
sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin vardag
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ökade möjligheter till inflytande. Personalen samtalar med varandra kring hur vi 
tänker kring olika saker och ingenting är hugget i sten. 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra                mycket bra

_______________________________________________________X_____________

Åtgärd
Vi vill behålla samma mål för att kunna se utvecklingen under en längre period.

7. Läroplansmål – Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall 
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall 
ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 
en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98).

Mål

Processen

- Vi uppmuntrar vårdnadshavarna att komma in o ta del av vår verksamhet.

- Vi skickar kontinuerligt (ca 1 gång/månad) ut Glitter o Glimtar med 
information om vår verksamhet. 

Fortsatt arbete för att finna en kommunikationskanal som är 
tillfredsställande på långsikt där hemmet upplever att de är 
delaktiga i barnens vardag på förskolan.
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- Användandet av bildramarna i hallarna ska utökas till minst en gång/månad. 

- Vi uppmuntrar vårdnadshavarna att lämna åsikter, både ris o ros, om vår 
verksamhet till oss.

- Under vårterminen 2016 utvärderar med hjälp av en enkät till föräldrarna.

- Den dagliga kontakten är av stor vikt och vi har som ambition att varje dag ha 
något att berätta om barnets vistelse hos oss.

Resultat

Vårdnadshavarna kommer in och tar del av vår verksamhet, Glitter och Glimtar har 
skickats ut kontinuerligt. Användandet av bildramar har dock inte fungerat fullt ut. Vi 
har satt upp lådor i hallarna där föräldrarna kan lämna synpunkter, några synpunkter 
har lämnats b.la. önskemål kring barnens utevistelse. Under året har Skolverket 
skickat ut en enkät till alla föräldrar, svarsfrekvensen på var mycket hög.  Bäst 
resultat fick förskolan inom området ”Normer och värden” samt ”Trygghet och 
omsorg”. Inom de kategorierna så fick alla frågor höga siffror (alla frågor 9,6 eller 
över). Sämre resultat fick vi inom området ”Anpassning efter varje enskilt barn” där 
var det frågorna kring antalet pedagoger och antalet barn som fick lägre siffror (7,9 
respektive 8,0). 

Analys 

Resultatet av föräldraenkäten tolkar vi som föräldrarna är nöjda med det arbete som 
vi gör på förskolan och de områden som föräldrarna varit mer missnöjda med är 
områden som vi på förskolan inte kan påverka. Vi anser att tamburkontakten är av 
stor vikt och ser till att ha något att säga om varje barns vistelse hos oss.  Vi ser inte 
en stor koppling mellan pedagogisk dokumentation och användandet av bildramar. 
Bildramarna används istället för andra aktiviteter exempelvis besök på Brandkåren, 
midsommarfirande etc. Vi har fått in några åsikter från föräldrarna och har tagit till 
oss dem, vi tror att om deras tankar och idéer syns i verksamheten ökar tendens att 
lämna nya tankar och idéer. 

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra             mycket bra

________________________________________________________X___________

Åtgärd
Vi vill arbeta vidare för att bibehålla ett gott samarbete med hemmet. För att 
underlätta så att föräldrarna enklare och tydligare kan ta del av den 
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pedagogiska dokumentationen tänker vi oss att varje grupp får en egen vägg 
där dokumentationen samlas.

8. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya 
verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för 
att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall 
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd (Lpfö98).

Mål

Processen

 Förskolan har en samverkansplan för överlämnandet av barnen till 
förskoleklassen. Denna plan innehåller ett antal aktiviteter som 
genomförs i syfte att barnen ska lära känna sina blivande 
klasskamrater från de övriga förskolorna och sina blivande pedagoger, 
både i förskoleklass och i fritidshem.

 Vi bjuder in skolan till ett samarbete där vi organiserar en gemensam 
aktivitet.

 Vi gör en utvärdering med skolan och barnen på Skattkistan efter 
avslutad aktivitet.

Resultat
Förfrågan om ett samarbete är gjord till Tulpanens skola. Skolan verkade vara 
intresserade och skulle återkomma i frågan. Trots påminnelse har de inte 
återkommit. Samverkansplanen har reviderats och aktiviteterna som utförs i syfte att 
barnen ska lära känna sina nya klasskompisar har uteblivit. En träff där de har setts 
samt övriga aktiviteter har utförts enligt plan.  Vi har aktivt tagit oss till skolan för att 
leka och titta runt i den nya miljön.

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga/tycka att det är roligt 
inför förskoleklass
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Analys 
Vi anar oss till att Tulpanens skola har haft en hektisk period och att det därför 
inte har varit aktuellt med ett nytt samarbete. Vi tar nya tag till hösten.  Vi 
anser att detta är ett stort kliv för barnen och har gjort det vi har kunnat för att 
ge våra barn en bra start i förskoleklassen. Vi anser dock att samverkansplanen 
behöver revideras ännu en gång. I den nya samverkansplanen ska en 
utvärdering ske under hösten.

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra                mycket bra

_________________________________________________________X__________

Åtgärd
Vi tänker att vi behöver ta kontakt per telefon för att få till ett samarbete med 
skolan. 
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Systematiskt 
kvalitetsarbete
2015/2016 för 
förskolan Tulpanen
Lekebergs kommun
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1. Inledning
Tulpanen är en förskola som grundades år 1990 och som gränsar till Tulpanens skola i 
ett villakvarter i Fjugesta. Skog och promenadstråk finns alldeles i närheten och 
förskolan har även tillgång till gymnastiksal och gångavstånd till idrottsplats samt 
bibliotek.  Huset består av två hemvister med en lång korridor mellan, där också 
beredningsköket finns. Nyligen så förändrades gården genom att några träd togs ner 
och skapat mer utrymme för lek och lekmaterial. Tulpanens förskola består av 2 
hemvister där det på varje hemvist är barn i blandade åldrar. Pedagogerna har alla en 
”egen” hemvist men vi har en flexibilitet och struktur som ska gynna kontakten med 
alla barn och stärka gemenskapen överlag.

2. Förutsättningar
Förskolan är en två avdelningsförskola med ett gemensamt kök. Lokalerna är relativt 
små och lite slitna. Varje rum har en lärmiljö, t.ex. ateljé, bygg och konstruktion och 
lilla hemmet. Barnen kan leka i förskolans alla rum och personalen ser sig som ett 
arbetslag. Utemiljön är bra tilltagen och med stora ytor för lek och lärande. Här finns 
lärmiljöer för bygg och konstruktion, med snickarhörna och mycket material.

Förskolan leds av en förskolechef, som har två ytterligare förskolor. På förskolan finns 
en arbetslagsledare som tillsammans med förskolechefen processar och driver 
utvecklingsfrågor.

Förskolorna i Lekeberg har ett gemensamt Barnteam som består av tre 
förskolechefer, två specialpedagoger och två kuratorer Teamet bedriver främjande 
och förebyggande arbete, tar emot och handhar ärenden, kompetensutvecklar, 
handleder personal och har samtal med vårdnadshavare. Specialpedagogerna har ett 
s.k. Bollplank där anonyma frågor och funderingar kan tas upp.

2014/2015 2015/206

Verksamhet (statistik 15/10) F P F P

Antal inskrivna barn 1-3 år 5 5 2 3
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Antal inskrivna barn 4-5 år 6 16 11 19

Antal barn med annat modersmål 1 1 1 1

Personal (statistik 15/10) 2014/2015 2015/2016

Antal anställda per chef 7 7

Antal anställda med pedagogisk högskoleutbildning (i 
barngrupp)

2 2

Antal anställda med annan utbildning (i barngrupp) 3 3

Antal anställda med ingen utbildning (i barngrupp) 2 2
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3. Läroplansmål – Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 
omfatta dem (Lpfö98 rev 2010).

Kommunfullmäktiges mål

 Lekebergs kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt 
utifrån sina förutsättningar

Nämndmål

 Barnen känner sig trygga och delaktiga i sin förskoleverksamhet

Mål

Processen
 Vi skapar en rutin för planering och utvärdering.

 Vi har närvarande pedagoger som kan vägleda barnen i leken och aktiviteten.

 Vi ska hålla den gyllene regeln levande ”Var mot andra som du själv vill att 
andra ska vara mot dig” på olika sätt i den dagliga verksamheten.

 Stimulera barnen att ta del av varandras olikheter genom mångkulturella 
aktiviteter.

Avstämning under året 

 Resultat

Skapa förståelse för människors lika värden. Målet är inom räckhåll när:

-vi hör barnen dagligen inbjuda varandra i lek.

-när  både pojkar och flickor leker tillsammans oavsett ålder, språk eller kultur.
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 Verksamheten har under året uppnått väl fungerande rutiner för 
regelbundna reflektioner, planering och diskussioner.

  Barn leker i olika åldrar, kön, kultur och i genusöverskridande lekar 
och de väljer ofta aktiviteter efter eget intresse (självständiga barn).

 Barnen använder sig av ”stopp” i situationer där de vill säga ifrån, äldre 
barn tillåter yngre vara med. Idag hör vi mer av ”vi har varit osams 
men vi har löst det själva” från barnen.

 Pedagogerna har ökat sin närvaro både fysiskt och mentalt med 
barnen och därmed också mer insyn i barngruppen. Idag vet vi mer 
om barnens intressen och behov.

 Verksamheten har börjat arbeta med Grön Flagg

 Analys

En vanlig situation är att barn i olika åldrar leker. Även nyanlända är delaktiga 
och i det har ett barn, som tidigare haft kontakt med nyanlända och med sin 
status i gruppen, varit till stor hjälp att påverka övriga att inkludera. De 
vuxnas inställning/bemötande har varit viktigt för de nyanländas möjlighet 
att bli en del av gruppen. En inställning som grundar sig på att behandla alla 
barn och deras familjer lika.  Vuxnas neutrala inställning till genus, färgval 
bl.a. är troligen också en del av den tillåtande atmosfären som upplevs på 
förskolan. Pedagogernas ökade närvaro bland barnen har bl.a. bidragit till att 
upptäcka nya utvecklingsområden, barnens intressen och olika utmaningar 
att ta itu med. När vuxna blir oroliga och ofokuserade påverkas barnen i 
samma riktning, vilket vi tydligt märkt när vi analyserat oss själva och 
verksamheten. Trygga vuxna ger trygga barn. Även våra rutiner för reflektion, 
planering och pedagogisk dokumentation har varit en bidragande faktor till 
den stabilitet som etablerats och fast måndagarna varit långa har den 
möjliggjort denna rutin och anses positiv. Arbetet med kompistemat, 
innehållande bl.a. ”Tio små kompisböcker”, som de yngsta har arbetat med 
har påverkat mer eller mindre förskolans alla barn. De yngre har ”lärt” de 
äldre genom sitt användande av ”stopphanden”(respekt). Även detta är en 
bidragande orsak till att vi upplever att vi har lyckats med att röra oss åt rätt 
håll för vårt mål och dess innehåll. 

 

Koppling till forskning 
De vuxnas inställning/bemötande har varit en viktig faktor för de nyanlända barnens 
möjlighet att bli en del av gruppen, vilket finns dokumenterat i vetenskaplig forskning 
angående flerspråkighet och mångkulturalitet och som tas upp som en stark faktor 
för integrering i lärarlyftets kurs Flerspråkighet och interkullturalitet 
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Bedömning

ej godtagbar                  godtagbar bra               mycket bra

_____________________________________X_______________________________

4. Läroplansmål – Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 
vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya

erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. 
Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet 
(Lpfö98 rev 2010).

Kommunfullmäktiges mål

 Lekebergs kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt 
utifrån sina förutsättningar

Nämndmål

 Barnen är en del av en god och utvecklande lärmiljö

 Indikator: mäts med andelen barn 5 år, som anger att förskolan väcker 
nyfikenhet och lust att lära, vid barnintervjuer i maj månad varje år.

 Antal svarande barn: 16
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Mål

Processen
 Vi ska ha en miljö/ tillvaro där pedagogerna är närvarande.

 Lekmiljöerna ska vara tydliga och anpassas efter barnens intressen. Vi 
kommer att använda oss av olika material som ska finnas tillgängliga för 
barnen, för att berika och inspirera deras kreativitet. Genom reflektion och 
diskussion ska vi arbeta med hur vi tänker kring lärmiljöer. En ständigt 
pågående process för att utvecklas.

 Vi fortsätter att sträva efter att vår profil Rörelse och Hälsa ska få större och 
tydligare inflytande i vår verksamhet. Vi erbjuder barnen olika 
rörelseaktiviteter. Exempelvis: bollsporter, yoga, dans, rörelselekar, miniröris, 
vistas i skogen och gymnastiksalen. 

 Gruppaktiviteter kommer vi att arbeta med 3 dagar i veckan och där kommer 
det att ingå språkaktiviteter och profilens tema.

 I gruppaktiviteterna kommer vi att arbeta med pedagogisk dokumentation.

Avstämning under året 

 Resultat

 Barnen agerar på eget initiativ i större utsträckning än förut. 
Förändringen är störst inomhus eftersom det är där vi lagt störst 
fokus angående lärmiljöer. Barnen tar själva fram det de behöver till 
sina idéer. Barnen har tilltro till sin egen förmåga, tar ställning och 
förklarar vad de har tänkt göra.

 Idag ställer barnen mera frågor.

 Förskolans profil Hälsa och Rörelse är mer etablerad i verksamheten, 
både hos barn och vuxna och tar sig uttryck bl.a. genom att barnen 
går vart vi än ska utan protester (även de yngsta), de väljer gärna att 
vara ute, leken innehåller ofta fysisk aktivitet i någon form och 
generellt har alla barn bra aptit.

 Erbjuda en tydlig och utmanande lärmiljö. 

-vi ser att barnen skapar på egna initiativ.

-vi ser att barnen själva utvecklar leken.
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 Vi har börjat arbeta med Grön Flagg.

 Analys

Gymnastiksalen har vi inte kunnat använda (den har varit upptagen). När 
materialet varit lättillgängligt har kreativiteten och idéerna tagit fart. Vi har 
bl.a. satt målarmaterial i ett gammalt dockskåp, tagit bort skåpdörrar, flyttat 
material närmare barnen och synliggjort det i en större utsträckning. Detta 
har bidragit till att barnen sakta men säkert börjat experimentera och 
utforska på olika områden. Detta initiativ och aktivitet har vi förut upplevt 
utomhus men nu börjar vi uppleva det i inomhusmiljön också. Tydliga 
indikationer är tillgänglighet, möjlighetsskapande material och närvarande 
pedagoger. ”Tomma rummet” har också varit ett mycket kreativt rum där 
barnen själva hämtat material och byggt bl.a. kojor. Bra med väldigt lite 
material i vissa rum har vi fått erfara genom barnen. Årshjulet visar tydligt 
vad vi åstadkommit och vilka delar som vi inte kommit lika långt med. 
Rutinen för tvärgrupper och strukturen för dess innehåll har bidragit till att vi 
i större utsträckning kunnat etablera vår profil och att träna på att 
experimentera med pedagogisk dokumentation. Arbetet med pedagogisk 
dokumentation har växt, delvis genom de reflektioner och diskussioner vi 
kontinuerligt haft och delvis genom barnens deltagande. Kanske har vår 
okunnighet lett till barnens nyfikenhet och delaktighet och på så sätt har de 
väglett oss i detta utmanande ämne. Ipadens värdefulla funktion som ett 
arbetsredskap i pedagogisk dokumentation har vi fått erfara och den har 
förenklat en hel del arbete.  Vi valde i höstas att lägga fokus på profilen och 
lärmiljön för att det skulle bidra med ett ökat genomsyrande i verksamheten. 
Genom att vi introducerat olika aktiviteter som finns med i processen kan vi 
nu uppmärksamma barnens förmågor och erfarenhet i deras aktiviteter och 
lekar. Även olika ord och koncept som har introducerats används av barnen i 
leken, t.ex. ”Hitta vilse” temat med dess innehåll har vi sett barnen använda 
sig av i lek och ordet hinderbana har applicerats på olika klätterlekar. Likaså 
upplever vi att barnen tar med sig ljuden/bokstäverna från språkljudet in i 
lekar och aktiviteter, bl.a. så har de letat saker som ser ut som vissa 
bokstäver och även på egna initiativ tillverkat bokstäver med toarullar och 
pinnar.

Koppling till forskning      
Småbarnspedagogiken har gett stöd för lärmiljöernas betydelse, att lärmiljön 
behöver anpassas så att materialet är väl synligt och lättillgängligt (en bidragande 
faktor till utveckling av den kreativa förmågan). Det finns en hel del forskning kring 
lärmiljöers betydelse för barns lärande som vi på olika sätt har tagit del av, bl.a. 
genom studiebesök på Reggio Emilia förskolor och föreläsning av Karin Alnevik.
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Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra  mycket bra

_________________________________________________X___________________

5.  Läroplansmål – Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö98 rev 2010).

Kommunfullmäktiges mål

 Lekebergs kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt 
utifrån sina förutsättningar

Nämndmål

 Barnen känner sig trygga och delaktiga i sin förskoleverksamhet
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Mål

Processen
Märka ut var material och redskap finns genom ord och bilder och var 

leksaker ska stå.

 Tillsammans med barnen plocka tillbaka saker på en given plats.

 Uppmuntra barnen att hämta och ta fram saker själva.

 Ge tid för självständighetsövningar så som på- och avklädning osv.

Avstämning under året 

 Resultat

 Grundstrukturen är accepterad och antagen. Barnen hjälper varann vid 
påklädning och 95% av barnen klär sig själva.

  Barnen handlar på eget initiativ i större utsträckning och hittar på och 
genomför idéer och tankar på egen hand i verksamheten. En större 
förståelse hur man hanterar olika material och redskap finns idag.

 Initiativförmåga, ansvar och självständighet är ord med innebörd som 
omfattar vårt resultat. Om en rutin inte följs ifrågasätts den av 
barnen och när de får en väl motiverad förklaring resulterar det i 
mindre ”avundsjuka” och en ökad förståelse för att vi har olika 
behov. En ökad frihet under ansvar har också uppnåtts.

 Analys

Vi har varit konsekventa och samspelta som pedagoger vilket har gjort att 
regler och ramar varit tydliga. Genom att barnen får/har stort inflytande och 
att vi idag förklarar, resonerar och diskuterar mer med barnen innebär det 
att de lättare accepterar ett svar.  Det har bidragit till förståelse hos barnen 
att pedagogerna har för vana att förklara och tro på barnens förmåga. 
Uttrycket ”men han får ju” hörs inte lika ofta idag som tidigare. Att ge tid till 
barnen och att inte ha så bråttom är något vi har tagit fasta på och försökt 
arbeta in i verksamheten. T.ex. så har fokus i aktiviteterna i skogen mer varit 

        Förskolans miljö är tydlig för barnen.

 Barnen själva hämtar material, leksaker, verktyg och 
redskap.

 Sorterar och placerar saker på en given plats.

 Hämtar sina kläder och klär sig själv.
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på själva promenaden och vad som intresserar barnen under vägens gång. 
Påklädningen har fått tagit sin tid och vi har i större utsträckning hjälpt till 
verbalt med stöd och råd och samtal. Vi har införskaffat pallar så att barnen 
kan nå sina saker och de har blivit väl använda. Vi har helt enkelt arbetat med 
att göra miljön mer tillgänglig för barnen. Barnens idéer och tankar har vi på 
olika sätt arbetat med att både bemöta, belysa och utveckla genom bl.a. 
samtal, söka fakta och information, leka och konstruera. Ex. på det är 
intresset för lego där vi används oss av bilder och ritningar som vi sökt på 
nätet.

 

Koppling till forskning      
Ann Åberg – låta saker få ta sin tid pedagogiken, även småbarnspedagogiken 
förespråkade detta i sitt innehåll. 

Bedömning

ej godtagbar                  godtagbar                        bra                 mycket bra

_____________________________________X_________________________

6. Läroplansmål – Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall 
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall 
ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 
en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö98 rev 
2010).

Kommunfullmäktiges mål
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 Lekebergs kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt 
utifrån sina förutsättningar

Nämndmål

 I alla beslut, all utbildning och annan verksamhet ska barns bästa vara 
utgångspunkt

Mål

Processen
 Vi kommer att ha utvecklingssamtal i samband med barnens födelsedag plus 

ett extra samtal för alla blivande 6-åringar innan de slutar på förskolan.

 Vi kommer att förmedla information på följande sätt:

1. Informationsbrev

2. Anslagstavlor i hallarna

3. Muntlig kontakt

 Verksamhetens händelser dokumenteras och kommer att vara tillgängliga på 
fotorammar, i kalender och som pedagogisk dokumentation på hemvisterna 
och i vår korridor.

 Hur och var information finns tillgänglig informeras bl.a. på föräldramöte.

Avstämning under året 

 Resultat

 Vi har genomfört de planerade aktiviteterna och gett information 
enligt planen.

  Vi har tränat och lärt oss att bemöta barn och föräldrar på ett bra sätt 
som gett positivt resultat, bl.a. med hjälp av ICDP utbildningen.

  Chokladaskar och andra presenter till jul och sommaravslutning från 
föräldrar till personalen är ett trevligt och uppskattat bevis på ökat 
samförstånd och uppskattning, de har aldrig tidigare varit så många.

 Föräldrars uttryckta behov av information som var så påtagligt tidigare 
har under våren minskat och det finns idag bra relationer till 
majoriteten av föräldrarna.

 Analys

             En tydlighet i informationen till föräldrar.
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Föräldrar uttrycker i större utsträckning till oss att barnen berättar mer 
hemma om vad vi gör i verksamhet. Under årets gång har vi tagit hjälp av 
specialpedagoger angående barn och haft en del samtal med deras föräldrar 
och förskolechefen. Detta har varit, tror vi, till stöd för att visa att vi tar saker 
på allvar, låter föräldrar bli hörda och sedda i större utsträckning och stärkt 
förskolans kvalité genom utökad kompetens hos personalen. Vi har med oss 
erfarenheter av händelser från det gångna året med ”missnöjda” föräldrar 
och har lärt oss mycket av det som gör att vi idag kan möta och värdera 
situationer och händelser med mera insikt och förståelse. Efter att mer 
information om den dagliga verksamheten efterfrågades börjades ett 
intensivt och kontinuerligt arbete med att på olika sätt

visa verksamhetens dagliga aktiviteter, genom de kommunikationsvägar vi 
bestämt i processen. Detta in sin tur gav bl.a. resultatet av vanan hos oss 
pedagoger att dokumentera/ sammanställa, fotografera och observera och 
detta försöker vi nu göra i större utsträckning tillsammans med barnen för att 
använda oss av pedagogisk dokumentation som en av informationskällorna.  
Många föräldrar uttrycker att de upplever en ökad positiv skillnad i 
stämningen hos personalgruppen och detta i sin tur syns på barngruppen. 
Den minskade efterfrågan på information kan ha sin grund i det fokus vi gav 
ämnet och även att föräldrar upplever sig sedda och hörda, som tidigare 
nämnts och samt att det blivit en större vana hos oss pedagoger att delge 
information.

Koppling till forskning      

Bedömning

ej godtagbar godtagbar bra               mycket bra

_________________________________________________X___________________

7. Läroplansmål – Samverkan med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet
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Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den 
särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid 
övergången till nya verksamheter skl särskild uppmärksamhet ägnas de barn som 
behöver särskilt stöd (Lpfö98 rev 2010).

Kommunfullmäktiges mål

 Lekebergs kommun ger barn och unga möjligheter att utvecklas optimalt 
utifrån sina förutsättningar

Nämndmål

 I alla beslut, all utbildning och annan verksamhet ska barns bästa vara 
utgångspunkt

Mål

Processen
 En 6-årsklubb som börjar tidigt på våren, där förskolans 6-åringar 

träffar sina blivande klasskamrater vid ett antal tillfällen.
 Blivande förskoleklasslärare bjuds in till en av dessa träffar.
 Förskolans 6-åringar gör ett besök på skolan.
 Pedagogerna äter tillsammans med 6-åringarna i skolans matsal.
 En pedagog deltar vid en överlämnandekonferens.
 Ett återkommande besök av förskoleklassen till förskolan på hösten.
 En eller två pedagoger besöker förskoleklassen under hösten.
 Uppföljningssamtal med förskoleklassens pedagoger.
 Att bjuda in förskoleklasspedagogerna till ett föräldramöte på hösten 

där de redan då kan förbereda och informera om förskoleklassens 
verksamhet.

 Arbeta för ett större utbyte av kunskap verksamheterna emellan genom 
att bjuda in och besöka pedagogerna och barn från förskoleklass.

Att utöka samarbetet med förskoleklassen och dess pedagoger.
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Avstämning under året 

 Resultat

 Handlingsplanen som upprättades av skolan har inte följts.

  Förskolan har minimalt varit delaktig i planering av förskoleklasserna 
och endast kunnat erbjuda några få träffar med pedagoger från 
skolan och blivande kamrater. 

 Mindre förberedande aktiviteter och oro/irritation bland föräldrar.

  Förskoleklassernas personal tackade nej till att presentera sig och 
informera om sin verksamhet på föräldramöte.

 Analys

Vi har inte följ vår planerade process p.ga att en ny handlingsplan 
upprättades och förskolans del i arbetet och ansvarstagande i denna plan var 
inte så stor. Verksamheten upplever att förskolans information och 
kompetens inte tagits till vara. Av olika anledningar kom inte handlingsplanen 
i gång på bestämd tid och detta bidrog med att det blev tidsbrist med både 
träffar och möten. Verksamheten har arbetat efter bästa förmåga för att ge 
barnen möjlighet till en ökad kontakt med förskoleklassen, dess pedagoger 
och skolan. Förutom de träffar som gjorts har verksamhetens barn själva, och 
i kontakt med fritispersonlen, fått gå över och leka på en del av skolgården 
som en introduktion till nästa steg. Detta har barnen visat stort ansvar i. 
Eftersom verksamheten ligger nära skolan så är dess miljö väldigt påtaglig 
och många av barnen har sedan de var små passerat skolgården på väg till 
skogen. Språkljudleken har varit ett förberedande arbete inför skolstarten. 
Den lilla kontakten vi har med lärare och pedagoger på skolan gör att vi vet 
mycket lite hur de arbetar. De få mötena med förskoleklass pedagogerna är 
oftast en envägskommunikation där de vill veta hur barnen som de ska ta 
emot är och vad vi arbetat med.  Fritids-och förskolepersonal har tagit del av 
föreläsningen med Ann Åberg, som bl.a. handlade om lärmiljöer, med detta i 
åtanken kan samarbetet förenklas mellan de olika distanserna. Eftersom 
förskoleklassverksamheten inte har lika stor erfarenhet inom detta område 
som förskolan har så öppnas möjligheter för en ökad kommunikation.

 

Koppling till forskning      

Bedömning
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ej godtagbar godtagbar bra   mycket bra

X

8. Sammanfattning
Den skapade struktur och en positivt fungerande personalgrupp med dess 
tillåtande klimat har varit viktiga faktorer i detta läsårs utveckling. Det har 
bidragit med att integrera lärmiljöer, pedagogisk dokumentation och profilen, 
även fast dessa är i sin linda så har en ökad förståelse både praktiskt och 
teoretiskt växt till. Det tillåtande klimatet har bidragit med att kunna samtala om 
inställningar, attityder och förhållningsätt i personalgruppen. Detta i sin tur har 
indirekt påverkat barnen i verksamheten och deras föräldrar. Även den 
medvetna ökade närvaron hos personalen har visat sig berikande på flera 
områden som t.ex. upptäcka innehållet i barnens lek, utvecklingsområden så som 
språket och förhindrande av utåtagerande känsloreaktioner.   Utvecklandet av 
miljön har bidragit med ökad initiativtagande, på egen hand genomföra idéer och 
större självständighet hos barnen. Förskolans profil Rörelse och hälsa har blivit 
mer etablerad än tidigare och certifieringen av att vara en förkola som arbetar 
med Grön Flagg är en passande länk till profilen. Uppmärksamhet och fokus på 
att delge information gav i sin tur oss pedagoger ökad insikt och väckte tankar 
angående bemötande, vikten av att se behov och pedagogisk dokumentation. 
Detta läsår upplevs som om Tulpanens förskola utvecklats i en stark positiv 
riktning av många olika anledningar. Fler bidragande faktorer har varit att vi har 
på ett sunt sätt använt oss av erfarenheter från tidigare år bra som dåliga, vi har 
blivit berikade med föreläsningar av Ann Åberg, deltagit i kurser och 
utbildningar, börjat arbete med nätverksgrupper och blivit introducerade om 
förvaltningschefens tankar och idéer angående kommunens skolverksamhet.

ej godtagbar godtagbar bra               mycket bra

_________________________________________________X___________________
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Bangatan 7 Ewa.moller@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 58

Sammanfattning av mina förskolors
Systematiska Kvalitetsarbete 2015/2016

Förskolorna Äventyret, Skattkistan och Tulpanen.

Förskolorna har skrivit sina egna kvalitetsarbeten utifrån vår och med handledning till 
viss del av förskolechefen. Någon har skrivit i den gamla mallen och andra i den nya. 
Jag har läst och gett feedback på deras arbete. 
Det som jag ser som den största förändringen är att analysdelen har fått större plats, 
att man ser på sitt arbete ifrån ett lite mer kritiskt håll och att ordvalet har 
förändrats. Nu kan man läsa om, medvetenhet, närvarande pedagoger, 
förhållningssätt och lärmiljöer, för att nämna några.
Jag kan även se att förskolorna uttrycker att det systematiska arbetet under året, 
med observationer och dokumentation, varit mycket värdefullt i arbetet med att 
kunna bedöma kvaliteten på verksamheten. Förskolorna har på olika sätt arbetat 
med att göra dokumentationen levande, t.ex. årshjul, planeringar och måldokument 
på väggarna. De har arbetat för att på olika sätt återkoppla den pedagogiska 
planeringen till barnen och att få till samtal kring den samma. 
Rent kvalitetsmässigt följer förskolorna varandra i sin individuella bedömning, 
variationen är från godtagbar till strax under mycket bra, bara under ett mål går 
bedömningarna isär, då det gäller samverkan med förskoleklass, skola och fritids. 
Under detta år har överlämningsplanen omarbetats och förskolorna känner sig inte 
delaktiga i detta arbete. 
Bedömningen på arbetet med normer och värden har ligger gemensamt på strax 
under mycket bra. Under utveckling och lärande är nivån lägre, den ligger på bra och 
godtagbar. Barninflytande har bedömts mellan bra och mycket bra medan 
Samverkan förskola och hem har stor variation mellan godtagbar till mycket bra. Jag 
tycker att de bedömningar förskolorna gjort är realistiska. Det är bättre att ha en låg 
bedömning och analysera kring varför än att okritiskt bedöma sig bra. T.ex. 
Skattkistan som bedömt sitt arbete med pedagogisk dokumentation som godtagbar, 
på grund av att de inte helt lyckats uppfylla de mål de ställt. De kommer att fortsätta 
med samma mål nästa år.
Tittar vi på den föräldraenkät som Skolinspektionen gjorde på Skattkistan och 
Tulpanen ihop med den enkät Äventyret gjort själva, kan vi se att föräldrar är överlag 
nöjda med förskolorna. Det som vi måste bli bättre på är att informera om barnets 
utveckling. Jag tänker att den portfoliopärm som vi introducerat och den pedagogiska 
dokumentationen blir goda verktyg för detta arbete. Detta arbete måste vi ta tag i 
och arbeta vidare med.
Jag ser en tydlig koppling mellan att göra goda underlag för analys och resultat, 
observationer, analyser och dokumentationer och med att kunna göra en bra 
bedömning på det egna arbetet. Arbetet framöver kommer att inriktas på att förstå 
att det är den pedagogiska dokumentationen som allt ska utgå från. Här möts 
barnens och pedagogernas lärande och ger upphov till att kunna ta nästa steg. Att 
hitta rutiner, struktur och systematik i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen är av stor betydelse.
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Jag och de övriga förskolecheferna kan se att vårt arbete med att skapa likvärdighet i 
kommunens förskolor har gett resultat, fortfarande är kvaliteten lite varierande, men 
det finns en gemensam bas, ett gemensamt språk och förståelse för uppdraget. Det 
känns bra, nu arbetar vi vidare med att skapa goda rutiner och struktur.

Nedan finns citat från årets redovisningar som får symbolisera det lärande, 
synvändor som pedagogerna gjort.

 Vi tänker att reflektionen i den pedagogiska dokumentationen kan 
underlättas av att gruppens dokumentation samlas på ett ställe/en vägg 
istället för att vara utspridd över hela förskolan

 Närvarande pedagoger som fångar upp och stöttar barnen är en starkt 
bidragande faktor till vårt resultat.

 Vi ser vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget för att 
skapa lugn och hänsyn i barngruppen.

 Vi upplever att barnens lek har förändrats när vi gjort förändringar i 
lärmiljöerna och till exempel tillfört nytt eller annat material. 

 När vi dokumenterar tillsammans med barnen har vi möjlighet att se och 
samtala om vilket inflytande de har. Vi upplever att pedagogisk 
dokumentation är ett verktyg som hjälper oss att forma verksamheten 
tillsammans med barnen.

 Genom att vi introducerat olika aktiviteter som finns med i processen kan vi 
nu uppmärksamma barnens förmågor och erfarenhet i deras aktiviteter och 
lekar.

 Småbarnspedagogiken har gett stöd för lärmiljöernas betydelse, att lärmiljön 
behöver anpassas så att materialet är väl synligt och lättillgängligt

 Vi har med oss erfarenheter av händelser från det gångna året med 
”missnöjda” föräldrar och har lärt oss mycket av det som gör att vi idag kan 
möta och värdera situationer och händelser med mera insikt och förståelse.

 

Ewa Möller/förskolechef
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Systematiskt kvalitetsarbete för Barnteamet 2015-2016

Nuläge
Under hösten var Ewa Möller tf Förvaltningschef och Carina var tjänstledig vilket påverkade 
kontinuiteten i gruppen. Introduktion av vår nya specialpedagog Eva Persson som började i 
augusti. Under läsåret 15/16 var inte våra specialpedagoger handledare i ICDP på grund av 
att Eva gick utbildning och att Irene och Eva fokuserade på att genomföra kartläggning av 
våra förskolor med Värderingsverktyget som SPSM gjort. 

Planering och genomförande
Vi har haft fokus på SPSMs kartläggning av förskolan lärmiljöer, anknytning, tal och språk, 
bollplanksmöten, där personal kan få råd, samt att hitta rutiner och struktur för hur vi ska 
arbeta. Under läsåret har alla förskolor fått besök och observerats och filmats av 
specialpedagogerna i arbetet med Kartläggningen, alla förskolor har sedan fått feedback och 
tanken är att varje förskola ska göra en handlingsplan med utgångspunkt i kartläggningen. 
Detta har inte genomförts på alla förskolor.
Förskolorna har fått stöd och handledning av Barnteamet både när det gäller enskilt barn 
och särskilda grupper. I vissa fall har alla kompetenser i Barnteamet varit delaktiga.
Irene har presenterat för nämnden vad mer specialpedagogtjänst har lett till. Vi har arbetat 
på att hitta vår organisation, struktur och uppdragsbeskrivning, som det är nu är vårt arbete 
inte sanktionerat i nämnd eller förvaltning.

Uppföljning
Vi har haft Barnteams möten mer eller mindre regelbundet, intentionen var en gång per 
månad, vilket inte har genomförts. Vi har haft regelbundna avstämningsmöte kring 
kartläggningsarbetet. Avstämningen och uppföljning av ärenden och handlingsplaner har 
genomförts tillsammans med personal och vårdnadshavare.

Resultat
Remisser har skrivits och skickats vidare, några fall har avslutats, inga anmälningar har förts 
upp till socialtjänsten via kuratorerna, däremot ansökningar.
Specialpedagogernas ökade närvaro i verksamheten har lett till ökat förtroende för 
varandras arbete, ökad kännedom och fler möjligheter till kommunikation.
Ärenden där hela barnteamets kompetens är inblandad får större genomslagskraft.
Antalet ärenden inkomna till Barnteamet har ökat......., andelen pojkar andelen flickor......

Analys och lärdomar
Vi ser att gemensamma insatser från kurator, specialpedagoger och pedagoger ger effekt. 
Det är bra med gemensamma mål i Barnteamets arbete. Vi måste bli bättre på utvärdering 
och uppföljning av våra mål. Barnteamets regelbundet och struktur behöver ses över. 
Under våren arbetade vi tillsammans med att presentera vår verksamhet, detta skapade ett 
gemensamt fokus som vår grupp behövde.

Koppling forskning
Vi känner att det är viktigt att vi tar oss/får tid til att lyssna och delge varandra ny forskning 
vi tagit del av. Vårt arbete vilar på systemteori, anknytning och affektteori, 
utvecklingspsykologi, Vygostskyj och KBT.
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Sammanfattning och bedömning
Det har varit ett oroligt år med osäkerhet om Barnteamets  vara eller icke vara.. Året har 
färgats av ombyggnationer, rörlighet i gruppen, chefsbyten och besparingar. På grund av 
detta har vi varit tvungna att se vårt arbete med andra ögon
Vi behöver få mer struktur/tydlighet i vår uppdragsbeskrivning, en sanktionerna av vårt 
varande och vårt arbete. Vi måste hitta en systematik i vårt kvalitetsarbete så att vi verkligen 
kan beskriva vad vi gjort och hur bra vi gjort det.
Positivt är att vi börjar känna oss som en grupp som arbetar mot samma mål, mycket positivt 
att vi sitter tillsammans i samma hus, detta har skapat goda förutsättningar för samarbete 
och samverkan.
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Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016  

förskoleområde Fjugesta/Mullhyttan

Inledning:

Förskoleområdet består av tre förskolor och fyra dagbarnvårdare. De ligger 
geografiskt utspridda i kommunen. Två av förskolorna och de fyra 
dagbarnvårdarna bor och verkar i centralorten Fjugesta och en förskola ligger i 
Mullhyttan ca 11 km från Fjugesta. Totalt verkar 47 medarbetare och ca 190 
barn inom enheten.

Förutsättningar:

Alla tre förskolor har rymliga och för verksamheten anpassade lokaler och har 
egna gårdar. Under året har de två äldsta förskolorna fått viss upprustning. 
Mullhyttans förskola ligger inrymd i ett f.d. äldreboende och i två hus vilket 
innebär svårigheter vid samverkan mellan avdelningarna. Dagbarnvårdarna 
har tillgång till en gemensamhetslokal. Enheten har låg andel förskollärare i 
förhållande till kommunen i övrigt, ca 35%. Ett barnteam med två kuratorer 
på deltid och två specialpedagoger på heltid finns för stöd och handledning till 
pedagogerna. Teamet arbetar också förebyggande och med utbildning. 
Samtliga förskolor har sedan januari 2015 tillgång till ett ekonomibiträde som 
tar hand om kökssysslorna. Enheten leds av en förskolechef på heltid. Varje 
förskola har en eller två arbetslagsledare.

Resultat och analys av året:

I de olika förskolornas kvalitetsredovisningar kan man utläsa skillnader i 
kvalitén. Kopplingen mellan kompetens och resultat är tydlig liksom 
medvetenheten om uppdraget enligt läroplanen. På förskolor med låg andel 
högskoleutbildad personal ser man mindre av reflektion och följaktligen 
tunnar analyser. Under året har vi fokuserat på pedagogisk dokumentation 
som verktyg för reflektion. Alla har fått och läst Skolverkets bok Uppföljning, 
utvärdering och utveckling: Pedagogisk dokumentation och arbetslagsledarna 
har sedan haft seminarier kring boken. Man kan se att pedagogisk 
dokumentation används i högre utsträckning i arbetslag med hög andel 
förskollärare. På en förskola har andelen förskollärare varit 2 av 10. Där har 
det också varit en hög sjukfrånvaro vilket medfört många outbildade vikarier. 
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Konsekvensen har därför blivit låga resultat och mindre nöjda föräldrar. I den 
föräldraenkät Skolinspektionen gjorde i höstas kan man se skillnader mellan 
de olika enheterna där en av de tre förskolorna i området ligger i topp och en i 
botten.

I den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2015 ser man en ökning av 
resultat inom flera områden. Inom området kvalitet i verksamheten ser 
medarbetarna nu i högre grad kvalitetsaspekten som viktig. Man säger att 
man arbetar mer aktivt för att rätta till bristerna och att man tror att man som 
kund (förälder) är mer nöjd med verksamheten än tidigare.

Ett prioriterat område är normer och värden. Alla enheter arbetar aktivt med 
det. ICDP är ett förhållningssätt som håller på att implementeras. I 
kvalitetsredovisningarna kan man läsa om olika arbetssätt och tre av fyra 
enheter skattar sig högt inom området.

Förskolechefer och arbetslagsledare har nu haft regelbundna träffar och också 
gått på gemensamma utbildningar under 2,5 år. Detta har gett en ökad 
samsyn på uppdraget. Gruppen har stöttat när svårigheter uppstått men 
också fungerat som inspiratörer till varandra. I mars genomfördes ett 
studiebesök i varandras verksamheter. Alla medarbetare var indelade i 
tvärgrupper och arbetslagsledarna visade runt och berättade om sin förskola. 
Gemensamma mallar och modeller för kvalitetsarbete har utformats och 
reviderats vid behov. Ett mål har varit att skapa en mer kvalitativt jämlik 
förskoleverksamheten i kommunen och där har vi kommit långt.

Från hösten 2015 har förskoleverksamheten haft tillgång till två 
specialpedagoger på heltid. Syftet är att komman in med tidiga insatser, göra 
tidiga upptäckter samt att arbeta förebyggande tillsammans med 
pedagogerna. Under året har de arbetat med att kartlägga samtliga förskolor 
utifrån SPSMs material ”Tillgänglighet i förskolan” och med fokus på området 
Förutsättningar för lärande.  Filmning av vardagssituationer har varit grunden 
på de återkopplingar som lämnats. En handlingsplan ska upprättas utifrån de 
brister som framkommit. Mottagandet av detta har varit blandad. De 
arbetslag/pedagoger som känner sig trygga i sitt arbete och i sina 
pedagogroller har tagit emot återkopplingen på ett positivt sätt medan de 
som känner sig mer osäkra har varit mer negativa. Som förskolechef har detta 
varit ett betydelsefullt arbete som gett mer insikter om verksamhet genom 
någon annans ögon. Det har också varit bra att kunna återkomma till vad som 
framkommit och arbetat vidare utifrån det. Båda är tillsammans med 
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ytterligare åtta personer utbildade vägledare i ICDP och håller regelbundet 
kurser i det.

Att arbeta med verksamhetsutveckling är ett långsiktigt arbete som kräver 
uthållighet. Att kunna se de små stegen och att glädja sig åt dem. Att vara fast 
förankrad i vad det är vi ska åstadkomma och att hålla i processer är en del i 
ledarskapet. Att skapa förutsättning i form av tid till reflektion och påfyllnad 
av kompetens är viktigt. Personalen är vår viktigaste resurs och utan dem- 
ingen verksamhet. Att behålla och rekrytera pedagoger blir därför en den 
enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik verksamhet.

Koppling till forskning:

Targama & Sandberg skriver i sin bok Ledning och förståelse om 
förutsättningen för att man som ledare ska kunna skapa utveckling i en 
organisation så handlar det om att låta medarbetarna utveckla en förståelse 
för sitt uppdrag och vad som förväntas av dem. (förståelsebaserad utveckling) 
Detta uppnår man genom att få möjlighet att reflektera, ensam eller 
tillsammans med andra, höja sin kompetens och göra nya upptäckter. Dessa 
tre hörnstenar ligger till grund för mitt arbete som ledare.

ICDP: Drygt hälften av personalen inom enheten har nu gått utbildning i ICDP. 
Målet är att öka de vuxnas lyhördhet i samtal med barnen och att stimulera 
det positiva i relationerna. Förhållningssättet är väl grundat i modern 
forskning om barn.

Elisabeth Arner: Förskolans arbete med att skapa ett arbetssätt som ger 
barnet ett reellt inflytande över sin vardag har tagit sin utgångspunkt i 
Elisabeth Arners bok Barns inflytande i förskolan – en fråga om demokrati.

Åtgärder:

För att öka möjligheten att tillsammans med andra reflektera över 
utvecklingsfrågor kommer det att startas upp nätverksgrupper. Det blir 
tvärgrupper där deltagarna kommer från alla våra förskolor/dagbarnvårdare i 
kommunen. Grupperna leds av arbetslagsledarna

Utbildningen i ICDP slutförs

En nystart görs på förskolan Tummeliten med delvis ny personal och med ny 
arbetslagsledare med ett särskilt utvecklingsuppdrag.
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I dagbarnvårdargruppen håller vi i och arbetar vidare med 
kompetensutveckling kring barns språkutveckling.

Arbetet med att implementera pedagogisk dokumentation som verktyg för 
reflektion fortsätter i de arbetslag där det ännu inte fått fäste.

Arbetet med att skriva nya likabehandlingsplaner följs upp. Piloterna ska få en 
kompetenshöjning under våren 2017.

Inga-Lill Friberg Pettersson

förskolechef

Page 383 of 560



5 (5)

Page 384 of 560



   

 

 

 

Kommunens kvalitet i 

korthet (KKiK) 2015 

 

 
En jämförelse av resultat för Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, 

Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro 
 

 

Datum 2016-05-16 

 
 

 

Page 385 of 560



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av kommunens projektledare: 

Askersund: Katarina Höglund 

Hallsberg: Lena Dibbern 

Kumla: Caroline Foglé 

Karlskoga: Åsa Holmberg 

Laxå: Annica Kindborg 

Lekeberg: Katrin Trolander 

Lindesberg: Malin Sjöberg 

Ljusnarsberg: Anders Andersson 

Örebro: Susanne Högling 

 

 

 

 

Page 386 of 560



 

 

 

3 

Innehå llsfö rteckning 
Sammanfattning ..................................................................................................... 4 

Bakgrund och inledning ........................................................................................ 6 

Rapporten ....................................................................................................................... 6 

Måtten ............................................................................................................................. 7 

Metod och avgränsning .......................................................................................... 8 

Kommunerna i nätverket: Jämförelser i region Örebro ...................................... 9 

Kommentar................................................................................................................... 10 

Delaktighet och kommunens information .......................................................... 11 

Resultat ......................................................................................................................... 12 

Kommentar................................................................................................................... 12 

Kommentar................................................................................................................... 13 

Skola och utbildning ............................................................................................. 14 

Förskolan ............................................................................................................... 15 

Resultat ......................................................................................................................... 16 

Kommentar................................................................................................................... 18 

Grundskolan .......................................................................................................... 19 

Resultat ......................................................................................................................... 20 

Gymnasieskolan .................................................................................................... 23 

Resultat ......................................................................................................................... 24 

Kommentar................................................................................................................... 25 

Äldreomsorg .......................................................................................................... 26 

Kommentar................................................................................................................... 29 

Hemtjänst .............................................................................................................. 31 

Resultat ......................................................................................................................... 32 

Kommentar................................................................................................................... 33 

Kommentar................................................................................................................... 35 

 

Page 387 of 560



   

 

 

 

Såmmånfåttning  

Tio av regionens tolv kommuner har för fjärde året sammanställt sina värden i en regionrapport 

utifrån SKL-jämförelsen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Det  

gemensamma jämförelsearbetet görs på uppdrag av kommuncheferna. Sammanställningen har 

arbetats fram i nätverket av kommunrepresentanter utifrån KKiK-sammanställningen för 2015.  

 

Rapporten inleds med redovisning av väsentliga bakgrundsfakta om våra kommuner.  

Inom tre verksamhetsområden, delaktighet och kommunens information, skola och utbildning 

samt äldreomsorg görs därefter jämförelser av totalt 20 mått. Måtten redovisas i olika diagram 

och omfattar samtliga deltagande regionkommuners enskilda värden. I stapeldiagrammen anges 

också genomsnittsvärde för de 10 deltagande kommunerna i regionen samt lägsta respektive 

högsta värde för riksjämförelsen av KKiK. I punktdiagrammen anges i stället för högsta och lägsta 

värdet genomsnittsvärde för KKiK. En målsättning med sammanställningen är att kunna ge en 

samlad bild av respektive verksamhet och därför har nätverket valt att jämföra kostnader, kvali-

tet och nöjdhet. 

 

Här följer en kort sammanfattning av resultaten 2015 för regionens kommuner. 

 

Kommunernas genomsnitt fortsätter att ligga på en lägre nivå för båda faktorerna inom  

delaktighet och information än det samlade genomsnittet för KKiK-kommunerna. 

 

I snitt är det lika många som erhåller förskoleplats på det önskade datumet i region Örebro som 

medelvärdet för alla inom KKiK, men väntetiden är tre dagar längre för regionen. 

 

När det gäller kvalitet och kostnader inom grundskolan visar regionens kommuner fler låga vär-

den än höga i relation till KKiK-kommunernas samlade resultat. Däremot visar en jämförelse av 

utvecklingen mot förra året att regionens kommuner har fler resultat som tillhör de 25 procent 

bästa och färre resultat tillhör de 25 procent sämsta inom KKiK-resultaten. 

Region Örebro ligger fortsatt något lägre i kostnad per betygspoäng i grundskolan. Samtidigt får 

regionens kommuner ut mindre för pengarna utifrån andel behöriga till gymnasieskolan än KKiK-

kommunerna. Däremot fullföljer i stort sett samma andel elever gymnasiet inom 4 år som samt-

liga KKiK-kommuner. 

 

Väntetiden för plats i särskilt boende har gått från att vara på samma nivå som KKiK totalt år 2014 

till att vara genomsnittligt högre och skillnaderna är stora mellan våra kommuner. I serviceutbu-

det inom särskilt boende är det åtta av kommunerna som överstiger ett utbud som motsvarar 50 

procent av maxpoängen för indikatorerna. Regiongemensamma drag i serviceutbudet är i likhet 

med tidigare år att det är sämre med organiserade och gemensamma aktiviteter såväl helger som 

vardagar. Däremot finns det fulla utbudet inom områdena kvälls-/nattmål, nattvila och uppstig-

ning på morgonen inom nästan alla regionens kommuner. Sambandet mellan nöjdhetsgrad bland 

de som bor på särskilt boende och kostnad per brukare visar på att regionens resultat ligger un-
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der medelkostnaden per brukare än KKiK i stort och har något sämre nöjdhetsgrad. Jämförelsen 

visar inget samband mellan höga kostnader och hög nöjdhetsgrad.  

 

Medelvärdet för regionens serviceutbud inom hemtjänsten är ungefär detsamma som för samt-

liga KKiK-kommuner. Det finns ett svagt samband mellan hög nöjdhetsgrad bland hemtjänstta-

garna och hög kostnad per brukare. I regionen är nöjdhetsgraden ungefär densamma som för alla 

KKiK-kommuner, medan kostnaden är högre.  
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Båkgrund öch inledning 

Det finns ett stort behov hos förtroendevalda att kunna kommunicera med kommuninvånarna 

kring hur effektivt skattemedlen används och vilka verksamhetsresultat som uppnås. 2006 star-

tade SKL tillsammans med ett antal kommunstyrelseordförande ett arbete för att ta fram olika 

mått på kommunens verksamhet som ska visa hur effektivt skattemedlen används. Detta var 

ursprunget till att Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) startade. Idag är 234 av Sveriges 290 

kommuner anslutna till KKiK. 

 

Redovisningen i KKiK har bidragit till att allt fler kommuner presenterar och redovisar kommu-

nens kvalitet på servicen. Olika dialogforum skapas där invånarna ges möjlighet att ta del av re-

sultat och göra jämförelser med liknande verksamheter eller andra kommuner. Information i 

årsredovisningar och verksamhetsberättelser, som tidigare främst formats utifrån lagstiftningens 

krav på den ekonomiska redovisningen, börjar allt mer innehålla beskrivningar över hur förtroen-

devalda genomför de uppdrag de erhållit från medborgarna. Resultaten i KKiK är en informat-

ionskälla som kan ligga till grund för dialogen med kommuninvånarna kring vad som uppnås.  

 

En styrka med måtten i KKiK är jämförbarheten. Det ger kommunerna möjlighet att i sin styrning 

och uppföljning använda måtten för att tydliggöra mål och att verifiera måluppfyllelse. Möjlig-

heterna är också stora för att hitta och lära av de kommuner som når de bästa resultaten inom 

olika områden. Några nyckelfrågor är: Vad visar resultaten? Hur/vad gör de kommuner som lyck-

as väl? 

 

Nätverket Jämförelser i region Örebro består av kommunerna; Askersund, Degerfors, Hallsberg, 

Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro. 

 

Rapporten 
Syftet med rapporten är att ur ett medborgarperspektiv ge faktaunderlag, tips och erfarenheter 

som kan förbättra kvaliteten i nätverkskommunernas verksamheter. Med hjälp av rapporten ska 

man kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen och sätta den i förhållande till 

kostnaderna samt kunna jämföra med andra kommuners resultatbild. Goda exempel kan lyftas 

fram och bli en inspirationskälla för andra. 

 

Måtten i Kommunens Kvalitet i Korthet är indelade i fem olika områden – tillgänglighet, trygg-

hetsaspekter, delaktighet och information, effektivitet och kommunen som samhällsbyggare. 

Nätverket Jämförelser i region Örebro har gjort ett urval av KKiK:s mått. I rapporten presenteras 

dessa under olika verksamhetsrubriker istället för de fem områdena i KKiK.  
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Måtten 
 

Resultat  

De deltagande kommunernas resultat från mätningen presenteras för jämförelse. Det görs ofta i 

form av en tabell eller graf för att underlätta tolkningen av resultatet. 

 

Kommentar 

En kort kommentar lämnas i samband med de presenterade resultaten. Kommentaren syftar 

både till att sammanfatta och att lyfta eventuella avvikelser. Kommentaren innehåller inte någon 

analys, det ansvaret överlämnas till varje kommun. 
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Metöd öch åvgrå nsning 

Nätverket Jämförelser i region Örebro har valt ut 20 stycken mått från Kommunens Kvalitet i 

Korthet (KKiK) och jämfört resultaten. Alla kommunerna mäter inte alla mått i KKiK. En viktig ur-

valsgrund har därför varit att alla nätverkskommuner eller huvuddelen av nätverkskommunerna 

mäter måtten som ingår i jämförelsen. En annan viktig faktor för urvalet har varit att kunna ge en 

så komplett bild som möjligt av en verksamhet. Nätverket har valt att jämföra kostnader, kvalitet 

och nöjdhet. 

 

Följande KKiK-mått ingår i jämförelsen: 

 

Delaktighet och kommunens information 

 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 

 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens  

utveckling? 

 

Skola och utbildning – förskola, grundskola och gymnasieskola 

 Hur stor andel av de som har erbjudits plats inom förskolans verksamhet har fått plats på 

önskat placeringsdatum? 

 Hur lång är väntetiden i snitt för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskolans 

verksamhet på önskat placeringsdatum? 

 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 

 Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven?  

 Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen i de nationella proven?  

 Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet 

 Kostnad per betygspoäng (meritvärde) 

 Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5 respektive 8 

 Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen 

 Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram 

 

Äldreomsorg – särskilt boende och hemtjänst  

 Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett särskilt boende från ansökan till erbju-

dande om plats? 

 Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende 

 Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? 

 Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 

 Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänsten finansierad av kommunen? 

 Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? 

 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 
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Kömmunernå i nå tverket: Jå mfö relser i regiön 
Ö rebrö  
 
För att lättare kunna tolka kommunernas olika resultat är det värdefullt att förstå något av de 
olika förutsättningar som råder i respektive kommun. Vi har därför valt att börja rapporten med 
några bakgrundsfakta.  
 
Tabell 1. Bakgrundsfakta för Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro kommun 

 

Mått 

 

Asker-

sund 

 

Deger- 

fors 

 

Halls-

berg 

 

Karl-

skoga 

 

Kumla 

 

Laxå 

 

Leke-

berg 

 

Lin-

des-

berg 

 

Ljus-

nars-

berg 

 

Örebro 

 

Antal invånare, tot. 

2015-12-31 

 

11 151 

 

9 543 

 

15 509 

 

30 283 

 

21 154 

 

5 656 

 

7 492 

 

23 562  

 

4 928 

 

144 200 

Befolkningsutveckling 

i (%) 2005-2015 

 

-2,7 

 

-5,4 

 

+1,3 

 

+0,3 

 

+8,6 

 

-7,8 

 

+5,8 

 

+1,4 

 

-7,3 

 

+12,9 

Kommunens medel-

ålder  2015-12-31 

 

46,1 

 

 

45,9 

 

43,2 

 

43,9 

 

40,3 

 

46,9 

 

41,7 

 

43,4 

 

47,1 

 

39,7 

Invånare 65+, andel 

(%) 2015-12-31, tot. 

 

27,6 

 

26,7 

 

22,8 

 

24,3 

 

19,3 

 

28,2 

 

21,4 

 

23,9 

 

27,8 

 

18,1 

Invånare 85+, andel 

(%) 2015-12-31, tot. 

 

3,1 

 

3,2 

 

2,9 

 

3,4 

 

2,5 

 

4,3 

 

2,5 

 

3,1 

 

3,1 

 

2,5 

Invånare 0-19 år, 

andel (%)  2015-12-

31 tot. 

 

20,1 

 

19,9 

 

22,1 

 

21,6 

 

25,8 

 

19,7 

 

24,7 

 

22,3 

 

18,5 

 

23,5 

Skattesats i kommu-

nen 2015 

 

21,95 

 

22,30 

 

21,05 

 

22,00 

 

20,80 

 

22,18 

 

21,43 

 

22,30 

 

21,05 

 

20,85 

Barn 1-5 år inskrivna i 

förskola och pedago-

gisk omsorg, andel 

(%), 2014 

 

82,2 

 

88,8 

 

88,7 

 

87,7 

 

89,0 

 

82,4 

 

82,8 

 

88,0 

 

81,4 

 

87,0 

Barn 7-15 år in-

skrivna i grundskola, 

andel (%), 2014 
1
 

 

 

99 

 

98 

 

100 

 

97 

 

97 

 

104 

 

97 

 

98 

 

98 

 

97 

Gymnasiefrekvens, 

(%), 2015
2
 

 

93,1 

 

100 

 

100 

 

96,8 

 

95,4 

 

92,8 

 

95,6 

 

91,4 

 

85,7 

 

93,7 

Källa: SCB och Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) 
 

 

                                                      
1 Antal elever i grundskola som är folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser kalenderår och beräknas som medelvärdet av 

antal elever 15 oktober innevarande och närmast föregående år. 
2
 Antal elever 16-18 inskrivna i gymnasieskolan den 15/10 dividerat med antal invånare 16-18 år i kommunen den 15/10. 
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Kommentar 
Örebro är den största kommunen och Ljusnarsberg är den minsta. Till skillnad mot föregående år 

har även Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg haft en positiv befolkningsutveckling under den 

senaste tioårsperioden, utöver Kumla, Lekeberg och Örebro. De kommuner som har minskat 

mest under tidsperioden är Laxå och Ljusnarsberg.  

 

Högst medelålder har invånarna i Ljusnarsberg och Laxå medan invånarna i Kumla och Örebro har 

lägst medelålder, vilket även syns på andelen invånare över 65 och 85, samt 0-19. Laxå har störst 

andel invånare över 85 år och Kumla har störst andel invånare mellan 0-19 år.  

 

I jämförelsen är det Degerfors och Lindesberg som har högst kommunalskatt och Kumla och Öre-

bro som har lägst. 

 

Andelen barn inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg är störst i Kumla, Degerfors och Halls-

berg samt lägst i Ljusnarsberg och Askersund. I grundskolan är andelen inskrivna barn högst i Laxå 

och Hallsberg.  

 

Gymnasiefrekvensen, som visar den procentuella mängden av ungdomar som går i gymnasiesko-

lan, är högst i Hallsberg och Degerfors samt lägst i Ljusnarsberg och Lindesberg. 
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Delåktighet öch kömmunens införmåtiön 

Tillgång till information är en demokratisk fråga och medborgardialoger handlar till stor del om 

att skapa tillit och förståelse för det demokratiska system som styr  

kommunerna. Medborgarna befinner sig i stor grad på nätet, därför är det viktigt att kommuner-

na kan förmedla information till medborgarna på ett bra sätt och webben har till stor del blivit 

huvudkällan för medborgarna när de söker information kring kommunala frågor. Utvecklingen av 

medborgarnas delaktighet och engagemang har också blivit en viktigare fråga utifrån att kommu-

nernas verksamhet ständigt utsätts för stora utmaningar där prioriteringar är nödvändiga. Under-

sökningar av den typ som ligger till grund för jämförelserna ger ett tydligt kvitto på om kommu-

nen jobbar på rätt sätt och samtidigt ges konkreta tips på vad som kan göra bättre.  

 

Nätverket har undersökt och jämfört följande två mått inom området delaktighet och kommu-

nens information 

 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?  

Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av starka och svaga sidor av kommunens in-

formationsgivning på kommunens webbplats till medborgarna.  

Metoden innebär att en extern mätning sker av kommunens webbsida som resulterar i ett in-

formationsindex. Informationsindexet består av ca 250 frågor inom 12 olika verksamhetsområ-

den där varje områdes svar kan ge maximalt 100 procent.  Varje fråga kan ge tre poäng för helt 

uppfylld, 1 poäng för delvis uppfylld och 0 poäng där information inte har gått att finna. 

 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 

Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika 

former av kommunikation och dialog med medborgarna. För att kunna ge en bild av detta har ett 

medborgarindex konstruerats utifrån ett stort antal aktiviteter för medborgarkontakter.  
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Resultat 
 

Diagram 1. Informationsindex för kommunens webbplats 

 

 

 

Kommentar  
Örebro kommun utmärker sig med ett väldigt bra resultat men även Karlskogas webbsida får ett 

bra betyg, bäst av alla deltagande KKiK kommuner är Helsingborg med 96. Alla kommuner ligger 

på samma eller en bättre nivå jämfört med 2014. KKiK medelvärdet 2015 för alla kommuner har 

ökat från 78 till 80 och medelvärdet för regionen har ökat från 76 till 77. Det är bara Örebro och 

Karlskoga som ligger över KKIK medelvärde 2015 så alla kommuner behöver jobba ytterligare 

med sin webbinformation.  
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Diagram 2. Delaktighetsindex 

 
 

Kommentar 
Karlskoga är fortfarande bäst i regionen, men även Lindesberg har ett bra resultat med en stor 

ökning sedan förra året. Upplands Väsby har bäst resultat på 93 av alla deltagande KKiK kommu-

ner. Kumla är den kommun som tappar mest, och Hallsberg har sämst resultat i regionen på 22, 

Laxå saknar resultat för 2015, övriga kommuner ökar eller håller samma nivå som 2014.  

KKiK medel har höjts till 55 jämfört med 53 år 2014. Medel av regionens deltagande kommuner 

ligger på 47, vilket är en ökning sedan 2014.  

I båda de utvalda måtten för information och delaktighet ligger medel för regionens  

deltagande kommuner under det totala medlet för KKiK. 

 

10

30

50

70

90

2013 2014 2015 Högsta KKiK Lägsta KKiK Medelvärde regionen

Page 397 of 560



 

 

 14 

Skölå öch utbildning 

Skolan är grunden för Örebroregionens framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets ut-

veckling och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Barn och unga ska få en 

gedigen grundutbildning som lockar till kunskapsfördjupning och fritt från könstraditionellt tän-

kande.  

 

Kunskapslyft för barn och unga är ett av dåvarande Regionförbundet Örebros fyra prioriterade 

utvecklingsområden inom Örebroregionens utvecklingsstrategi (RUS). Utvecklingsstrategins in-

riktningsmål är: 

 Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen. 

 Alla gymnasieelever avslutar sina studier med minst godkänt betyg. 

 Fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år. 

Skolan ansvarar bland annat för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Kunskaper och färdigheter ska också ge en 

grund för fortsatt utbildning. Vilka resultat eleverna presterar i våra skolor är därför av största 

vikt, inte bara för den enskilde individen, läraren och skolan, utan också för hela samhället. 
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Förskolan  

Förskolans uppdrag är att lägga grund för det livslånga lärandet i en verksamhet som är rolig, 

trygg och lärorik. Verksamheten ska bygga på samverkan mellan hem och förskola, barnens del-

aktighet samt dokumentation för en god pedagogisk verksamhet.  

 

Nätverket har undersökt och jämfört följande tre mått inom förskolan. 

 

 Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskolans verksamhet har fått plats på 

önskat placeringsdatum? 

 

Syftet med måttet är att få kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskolans 

platser i förhållande till behov. Måttet redovisar andelen som har erbjudits plats på önskat da-

tum. Första kommande vardag räknas som önskat placeringsdatum. Mätperioden är januari-juni 

2015. 

 

 Hur lång är väntetiden i snitt för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskolans 

verksamhet på önskat placeringsdatum? 

 

Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i 

förhållande till behov. Måttet redovisas som antalet dagar mellan önskat placeringsdatum och 

faktiskt erbjudet datum. Måttet redovisas i genomsnittligt antal dagar. Mätperioden är januari-

juni 2015. 

 

 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?  

 

Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnader för förskolans verksamhet i samt-

lig regi. Kostnaden per inskrivet barn: Bruttokostnad minus intäkter och försäljning till andra 

kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola 

vid mätning 15 oktober föregående och innevarande år. Avser samtlig regi.  

 

 

 

 

 

 

Page 399 of 560



 

 

 16 

Resultat 
I diagrammen visas resultatet för både 2013, 2014 och 2015 för regionens kommuner. Askersund, 

Hallsberg, Ljusnarsberg och Örebro deltog inte i alla mätningar varför vissa resultat inte redovi-

sats i diagrammen. Medelvärde för regionen såväl som högsta och lägsta värdet i KKiK avser 

2015.  
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Diagram 3.  Andel av de som erbjudits plats inom förskolans verksamhet har fått plats på öns-

kat placeringsdatum. 

 Medelvärde för KKiK är 65 procent som får plats på önskat datum, medelvärdet i regionen är på 

samma värde 65 procent.  Askersund, Hallsberg, Ljusnarsberg och Örebro saknar uppgifter för 

2013. För 2014 och 2015 är måluppfyllelsen 100 procent för Örebro och Ljusnarsberg. 
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Diagram 4.  Väntetid i antal dagar för de som inte får plats på önskat datum 

Medelvärde för KKiK är 23 dagars väntetid, väntetiden i region Örebro är i genomsnitt 26 dagar.   

I Örebro och Ljusnarsberg har alla barn erbjudits plats under 2014 och 2015, i mätningen för 2013 

saknas uppgift. 
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Diagram 5.  Kostnad per inskrivet barn i förskolan, 2014 

Medelvärde för KKiK är 130 784 kr per inskrivet barn. I region Örebro är genomsnittet något 

lägre: 129 754 kr per inskrivet barn. 

Kommentar 

Andel barn som får plats på förskola på önskat datum varierar mellan kommunerna. I genomsnitt 

får 65 procent plats på det önskade datumet. Örebro och Ljusnarsberg är de enda kommunerna 

som erbjuder alla barn en plats på önskat datum under 2014 och 2015, för 2013 saknas det upp-

gift. Askersund har kraftigt minskat andelen av barn som fått plats på önskat datum mellan 2014 

och 2015, i Lekeberg har andelen ökat sedan 2014. 

2013 hade Karlskoga den längsta väntetiden för de barn som inte fått plats på önskat datum med 

67 dagar. Kumla är den kommun som minskat väntetiden allra mest mellan 2014 och 2015, i Le-

keberg och Askersund har väntetiden ökat mest för samma jämförelseår.  Alla kommuner place-

rar sig under den högsta väntetiden i riket som är 90 dagar.   

Avvikelserna för kostnaden per inskrivet barn mellan kommunerna är relativt små. Kumla har den 

lägsta kostnaden och Lekeberg den högsta. Den största ökningen mellan 2013 och 2014 står Le-

keberg för, Hallsberg har sänkt sina kostnader mellan samma jämförelseår. Regionens medel-

kostnad är i nivå med rikssnittet.  
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Grundskolan  

Skola och utbildning är en högt prioriterad fråga i länets samtliga kommuner. Alla kommuner har 

fastställt mål för grundskoleverksamheten. Några kommuner formulerar övergripande mål för 

verksamheten medan andra formulerar visioner. 

 

Nätverket har undersökt och jämfört följande mått inom grundskolan: 

 

 Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven? (andel godkända) 

Syftet med måttet är att ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årskurs 3 når i äm-

nena svenska och matematik. Måttet visar andelen elever som uppnått Skolverkets fastställda 

kravnivåer (godkänd). Resultatet grundar sig på elevernas resultat på de nationella proven i år 3. 

Mätperiod: våren 2015.  

 Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen i de nationella proven? (andel med minst 

betyget E)  

Syftet med måttet är att ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årskurs 6 når i äm-

nena svenska, engelska och matematik. Måttet visar andelen elever som uppnått minst betyget 

E. Resultatet grundar sig på elevernas resultat på de nationella proven i år 6. Mätperiod: våren 

2015.  

 Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet 

Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens resultat inom grundskolan. Måttet visar 

främst hur väl kommunens skolor klarar sitt uppdrag i förhållande till de nationella målen. Mät-

period: våren 2015. 

 Kostnad per betygspoäng (meritvärde) 

Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnadseffektivitet inom grundskolan. 

Måttet visar hur effektivt kommunen använder resurserna i skolarbetet, d.v.s. vad vi får ut av 

medborgarnas satsade resurser i förhållande till uppnådda resultat. Här ställs kostnaderna (exklu-

sive lokalkostnader) i förhållande till resultaten. Mätperiod: Kostnader 2014, resultat våren 2015. 

 Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 5 respektive 8 

Syftet med måttet är att få en bild av hur eleverna i årskurs 5 respektive 8 uppfattar skolan och 

dess undervisning. Respektive mått är ett sammanvägt resultat av sju områden – trygghet, lust 

att lära, inflytande, kunskap om målen, stöd och hjälp, återkoppling och förväntningar. Mätpe-

riod: 2015.  
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Resultat 
Diagram 6. Kvalitet och kostnader inom grundskolan 

 

 
 

 
Förklaring till färgerna         

 

 

 

 

  

 Elevernas 

resultat i de 

nationella 

proven åk 3  

 Elevernas 

resultat i de 

nationella 

proven åk 6

Elevens syn på  

skolan och 

undervisning åk 

5

Elevens syn på  

skolan och 

undervisning åk 

8

Behöriga till 

gymnasiskolan

Hur effektiva 

kommunens 

grundskolor 

är

Andel 

godkända

Andel 

godkända
Andel positiva Andel positiva Andel behöriga

Kostnad per 

betygspoäng

Askersund 69 92 89 68 76,2 474

Degerfors 71 91 83 81 76,6 427

Hallsberg 71 94 88 75 86,7 324

Karlskoga 64 94 90 77 79,3 349

Kumla 68 90 83 62 83,4 310

Laxå 57 96 81 89 79,3 346

Lekeberg 77 99 93 65 93,1 344

Lindesberg 65 92 87 74 76,5 402

Ljusnarsberg 50 86 … 78 78 365

Örebro 69 92 87 78 83,6 354

Medelvärde 2015 66 93 87 75 81,3 369,5

Sämsta värde KKiK 2015 24 77 71 53 68 554

Bästa värde KKiK 2015 100 100 98 92 97,7 258

25 % sämsta 50 % kring mitten 25 % bästa 
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Diagram 7. Andel behöriga till gymnasieskolan och kostnad per betygspoäng i årskurs 9 

 
 

Kommentar 
Den första matrisen ovan visar nätverkskommunernas resultat inom grundskoleområdet och hur 

det placerar sig i förhållande till övriga KKiK-kommuner. 

 

Nätverkskommunernas resultat inom grundskoleområdet varierar från lågt till högt. Sammanta-

get är de låga värdena fler än de höga medan majoriteten finns i mittenskiktet. Lekebergs resultat 

visar att fyra av måttens resultat ligger i topp och med ett mått bland de sämre i KKiK-mätningen. 

Ljusnarsberg, Kumla och Askersund har tre mått där resultaten är bland de lägsta i mätningen. 

 

Om vi jämför regionens utveckling från förra året med övriga KKiK-kommuners finns en förbätt-

ring genom att fler resultat tillhör de 25 procent bästa och färre resultat tillhör de 25 procent 

sämsta. Bland årets resultat är 20 resultat röda jämfört med 23 förra året. De gröna resultaten 

har ökat från sju till nio.  

 

Generellt i landet ligger resultaten för de nationella proven i årskurs 3 betydligt lägre än i årskurs 

6. Resulten i KKiK-mätningen i årskurs 3 varierar mellan 24 procent till 100 procent godkända.  

Samma trend återfinns hos nätverkskommunerna. Lekeberg, med 77 procent godkända elever i 

årskurs 3, är den enda kommunen som placerar sig bland de 25 procent bästa. Laxå, Lindesberg 

och Ljusnarsberg återfinns bland kommunerna med sämst resultat. Laxå och Lekeberg presterar 

båda goda resultat för de nationella proven i årskurs 6 där Laxå har 96 procent godkända elever 

och Lekeberg 99.  

Lägst bland nätverkskommunerna ligger Askersund, Degerfors och Lindesberg med ca 76 procent 

behöriga till gymnasieskolan. Endast Lekeberg tillhör de 25 procent bästa kommunerna med 93,1 

procent behöriga till gymnasieskolan.  

Askersund 

Degerfors 
 

Hallsberg 
Karlskoga 

Laxå Kumla 
Lekeberg 

Lindesberg 
Ljusnarsberg 

Örebro 
Medelvärde 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 85,0 87,0 89,0 91,0 93,0 95,0

K
o

st
n

ad
 p

er
 b

et
yg

sp
o

än
g 

Andel behöriga elever till gymnasieprogram 

Page 405 of 560



 

 

 22 

Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 5 är i samtliga kommuner till större del posi-

tiva än resultatet för samma frågeställning i årskurs 8 med undantag för Laxå. Där har eleverna i 

årskurs 8 en mer positiv syn på skolan och undervisning än deras yngre skolkamrater.  

Eleverna i årskurs 8 i Laxå och Degerfors är mest positiva till skolan och undervisningen bland 

nätverkskommunerna. De ligger också bland de 25 procent som har högsta andel positiva svar 

inom KKiK.  

Diagram 7 visar hur nätverkskommunernas kostnad per betygspoäng förhåller sig till andelen 

behöriga till gymnasieskolan. Lekeberg, har precis som förra året, högst andel behöriga elever till 

gymnasieskolan i länet. Samtidigt har Lekeberg bland de lägsta kostnaderna per betygspoäng. 

Askersund har länets högsta kostnad per betygspoäng och en relativt låg andel som är behöriga 

till gymnasieskolan.   
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Gymnåsieskölån  

Flera av kommunerna i nätverket har gemensam gymnasieverksamhet. Askersund har tillsam-

mans med Laxå och Hallsberg ett gymnasieförbund - Sydnärkes utbildningsförbund - med säte i 

Hallsberg. Karlskoga och Degerfors har gemensam gymnasienämnd med verksamhet på båda 

orterna men där nämnden organisatoriskt hör hemma i Karlskoga kommun. Ljusnarsbergs kom-

mun har ett avtal med Lindesbergs kommun vad gäller gymnasieutbildning och majoriteten av 

eleverna från Ljusnarsbergs kommun har sin gymnasieutbildning i Lindesberg.  

 

Nätverket har beslutat att använda två mått för att mäta gymnasieskolans verksamhet, ett resul-

tatmått och ett effektivitetsmått. Resultatmåttet består av att mäta antalet elever som fullföljer 

ett gymnasieprogram inom 4 år inklusive IV-program. Resultatet visar på i vilken grad gymnasie-

skolorna klarar av sitt uppdrag i förhållande till de nationella målen. Effektivitetsmåttet visar 

kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram. Syftet med måttet är att ge kun-

skap om hur effektiva de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av är. 

  

Page 407 of 560



 

 

 24 

Resultat   
 

Diagram 8.  Andel (%) elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år (inklusive 

IV-programmet) 

Medelvärde för KKiK är att 78,6 procent fullföljer gymnasiet inom 4 år. Medelvärdet för 

kommunerna i regionen  är något högre, 78,9 procent.   
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Diagram 9.  Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram  
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Kommentar 
Varje extra år som eleverna går i gymnasieskolan är en stor kostnadsdrivare, varför ambitionen är 

att alla elever ska klara gymnasiet på maximalt fyra år. Detta lyckas gymnasieeleverna folkbok-

förda i Askersund och Laxå bäst med, sämst lyckas elever folkbokförda i Ljusnarsberg och Deger-

fors. Bäst förbättring visar eleverna i Askersund där andelen ökar över 11 procentenheter. 

 

Syftet med måttet ”Kostnad för de elever som inte genomför ett gymnasieprogram” är att ge 

kunskap om hur effektiva de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av är. Detta är 

ett utvecklingsnyckeltal. Utvecklingsnyckeltal är i allmänhet nyckeltal som beskriver kvalitet. Ut-

vecklingsnyckeltal innebär att det är ett nyckeltal som kanske inte tagits fram så länge, eller där 

kvalitetsgranskningen inte är säkrad, eller där det inte finns en planerad årlig produktion av data. 

Detta specifika nyckeltal är framtaget genom att kostnaden i kronor per elev multiplicerats med 

andelen (kvoten) elever som ej fullföljer ett gymnasieprogram inom 4 år (inkl IV). Avser elever 

folkbokförda i kommunen.  

 

Målet är att ha en så låg kostnad som möjligt. Lägst kostnad bland regionens kommuner har 

Askersund, Lekeberg och Laxå. Högst kostnad har Ljusnarsberg och Degerfors. Snittet för riket är 

25 800 kr medan snittet för region Örebro är 24 800 kr. 
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Ä ldreömsörg  

Socialtjänstlagen anger att socialtjänstens verksamhet som rör omsorg om äldre, ska inriktas på 

att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vidare ska socialnämnden i en 

kommun verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  

  

Särskilt boende i denna redovisning definieras som individuellt behovsprövat boende som ges 

med stöd av Socialtjänstlagen för personer som är 65 år eller äldre.  

 

Hemtjänsten är en omfattande och väsentlig verksamhet i stödet till de äldre i hemmet. Innehål-

let i hemtjänsten har med tiden förändrats samtidigt som behoven hos de äldre har förändrats 

och måste också ses utifrån den äldres perspektiv. Hemtjänstens insatser styrs i utifrån av gäl-

lande lagstiftning och då främst Socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade samt hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Så rskilt böende  
 

 

Det är kommunens ansvar att inrätta särskilda boendeformer för service och  

omvårdnad för äldre människor. 

 

Nätverket har undersökt och jämfört följande mått inom särskilt boende: 

 

 Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) i respektive kommun för att få plats på ett särskilt 

boende från ansökan till erbjudande av plats?  

 

Jämförelse mellan åren 2013, 2014 och 2015 har skett. Måttet syftar till att ge kunskap om kom-

munernas förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov. Måttet visar genom-

snittlig väntetid i dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt 

boende inom äldreomsorgen. 

 

 Vad kostar en plats i respektive kommuns särskilda boende?  

 

Syftet med måttet är att bedöma den enskilda kommunens kostnad jämfört med andra kommu-

ners kostnad för särskilt boende samt kostnaden gentemot önskvärd kvalitet. 

Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende 

 

 Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende 

 

Syftet med måttet är att få vetskap om hur brukarna, det vill säga de boende i särskilt boende, i 

respektive kommun värderar sitt boende. Måttet grundar sig på Socialstyrelsens nationella bru-
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karundersökning inom äldreomsorgen och avser andelen som svarat ”Mycket nöjd” eller ”Ganska 

nöjd” på frågan ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?” 

 

 Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 

 

Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunernas serviceutbud utifrån ett antal indikatorer 

(avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, erbjudande av daglig utevistelse, dag-

ligt erbjudande av tid utifrån egna önskemål, möjlighet till internetuppkoppling i det egna rum-

met, servering av kvälls-/nattmål, rätt att själv välja tid för nattvila, rätt att själv välja tid för upp-

stigning på morgonen, erbjudande av organiserade och gemensamma aktiviteter vardagar och 

helger, erbjudande om sammanboende med make/maka samt erbjudande till närstående till 

eftersamtal) som har stor betydelse för de äldre inom särskilt boende. Resultaten är andel i pro-

cent. 

 

Resultat 
 

Diagram 10.  Väntetid till särskilt boende 
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Diagram 11.  Andel brukare (procent) som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda bo-

ende/ Kostnad per brukare   

 

 

Siffrorna avser 2014 då kostnaden för 2015 ännu inte är redovisad i Kolada.  

Örebro och Laxå kommun har ingen redovisad kostnad per brukare i Kolada och är därför inte 

redovisad i diagram 11. 
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Diagram 12.  Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende 

Askersund Degerfors Hallsberg Kumla Karlskoga Laxå Lekeberg Lindesberg

Ljusnars-

berg Örebro Medel

Avlidna som hade någon närvarande 

vid dödsögonblicket
91 95 84 87 95 91 100 92 92 94 92

Boendeplatser i säbo där den äldre 

erbjuds daglig utevistelse
34 68 100 100 43 100 100 0 100 92 74

Boendeplatser i säbo där den äldre 

erbjuds tid utifrån sina egna 

önskemål dagligen
34 0 100 69 29 0 100 0 100 93 53

Boendeplatser i säboe där den äldre 

har möjlighet till internetuppkoppling 

i det egna rummet/lägenheten 
18 73 7 18 0 0 100 0 100 13 33

Boendeplatser i särskilt boende där 

den äldre serveras kvälls-/nattmål
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Boendeplatser i säbo där den äldre 

själv kan välja tid för nattvila
100 100 100 100 46 100 100 100 100 100 95

Boendeplatser i säbo där den äldre 

själv kan välja tid för uppstigning på 

morgonen
34 100 100 95 60 100 100 100 100 100 89

Boendeplatser i säbo som erbjuder 

minst en organiserad och gemensam 

aktivitet per dag under helgen
34 0 45 39 0 0 0 0 0 62 18

Boendeplatser i säbo som erbjuder 

minst två organiserade och 

gemensamma aktiviteter under 

vardagar 34 0 28 46 10 0 0 0 0 80 20

Boendeplatser i säbo som erbjuder 

sammanboende för make/maka
18 100 85 5 46 100 100 42 100 47 64

Närstående till avlidna som erbjudits 

ett eftersamtal
67 80 56 75 68 59 65 55 12 80 61

Andel av maxpoäng: 51 65 73 67 45 59 79 44 73 78 64  

Förklaring till färgssättning 

25 % sämsta 50 % kring mitten  25 % bästa 

 

Kommentar 
Diagram 10.  Väntetid särskilt boende 

I årets redovisning görs en jämförelse mellan år 2013, 2014 och 2015. Lägsta KKiK, högsta KKiK 

och medelvärde regionen avser 2015 års siffror. 

 

Bland de kommuner som deltar i KKiK är lägsta rapporterade värdet 4 dagar och den längsta vän-

tetiden 178 dagar, medelvärdet är 57 dagar. Utifrån det sistnämnda är det bara Karlskoga, Laxå 

och Ljusnarsberg som understiger detta antal dagar. Snittväntetiden för regionen är 80 dagar. 

 

Karlskoga och Lekeberg har minskat väntetiden varje år under perioden 2013-2015. Ljusnarsberg 

har en liknande statistik med skillnaden att det var lika lång väntetid mellan 2013-2014 och mins-

kade till 2015. 
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I Askersund, Degerfors, Lindesberg och Örebro har väntetiden ökat varje år under perioden 2013-

2015. Degerfors och Kumla uppvisar en kraftig ökning mellan 2014 och 2015. 

 

Diagram 11.  Andel brukare (procent) som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda bo-

ende/ Kostnad per brukare 

Regionen ligger under medelkostnaden per brukare KKiK och har något sämre nöjdhetsgrad. 

 

Kumla har högst kostnad för särskilt boende och Ljusnarsberg lägst, övriga kommuner i regionen 

ligger i spannet 700 tkr-800 tkr. Snittkostnaden i regionen är 762 tkr. 

 

Askersund har minst nöjda brukare och Lekeberg har nöjdast. Nöjdhetsindex ligger från 69 till 93 

och snittet för region Örebro är 82. Bland de redovisade kommunerna kan ses att det inte går att 

dra slutsatsen att mer ekonomiska resurser per automatik innebär en större tillfredställelse bland 

de boende.  

 

Diagram 12. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende 

Samtliga deltagande kommuner i region Örebro serverar kvälls-/nattmål. De flesta kommuner 

låter den äldre själv välja tid för nattvila och uppstigning på morgonen. Bästa resultat sammanta-

get uppnår Lekeberg och Örebro. Lägst resultat har Askersund och Kumla. 

 

Nästan alla kommuner i region Örebro har rapporterat att de anordnar få organiserade och ge-

mensamma aktiviteter under vardagar och helger. 

 

Slutsats 

Väsentligt med resultaten i diagrammen är att avgöra vilken eller vilka indikatorer som den en-

skilda kommunen anser vara av värde att satsa på för att uppnå en högre kvalitet, det är en sub-

jektiv bedömningsfråga om samtliga presenterade indikatorer har samma tyngd. 
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Hemtjå nst 

Det är ett ansvar för varje kommuns socialtjänst att besluta om vilka insatser som respektive indi-

vid är i behov av utifrån gällande lagstiftning.  

 

 Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänsten finansierad av kommunen? 

 

Målet med måttet är att ge kännedom om omsorgs- och serviceutbud i hemtjänst som är finansi-

erad av kommunen och vilka prioriteringar som har gjorts. Resultatet sammanställs av respektive 

kommun utifrån de lokala riktlinjer för hemtjänsten som finns i kommunen.  Redovisningen avser 

2015. Där resultaten redovisas med en siffra, anges under respektive variabel förekommande 

svarsalternativ. Resultatet är utifrån egna uppgifter från kommunerna. 

 

 Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten, andel av maxpoäng 

 

Denna indikator är en sammanvägning av samtliga utbudsformer som redovisats i föregående 

indikator. Samtliga värden räknas samman där ja-svar ger ett poäng och ett nej-svar ger noll po-

äng. Maximala antalet poäng uppgår då till 33. Det antal poäng som respektive kommun uppnår 

relateras till det maximala antalet poäng i form av en procentsats. Redovisningen avser 2013, 

2014 och 2015. 

 

 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 

 

Måttet syftar till att få en uppfattning om hur brukarna värderar sin hemtjänst. Undersökningen 

genomförs årligen av Socialstyrelsen och resultatet redovisas i Sveriges Kommuner och Lands-

tings (SKL) ”Öppna Jämförelser”. Här har brukarna haft möjlighet att svara på hur nöjd man är 

med olika delar av hemtjänsten, med måtten ”Mycket nöjd” eller ”Ganska nöjd”. De som har 

svarat ”Ingen åsikt” har räknats bort. Redovisningen avser 2013, 2014 och 2015. 

 

 Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? 

 

I diagram 16 anges kostnaden per brukare inom hemtjänsten  som kronor i snitt per brukare. 

Brukarantalet hämtas från Socialstyrelsens invidvidstatistik och avser ett genomsnitt av alla må-

nader på året. Brukare som har trygghetslarm och matdistribution som enda insats samt brukare 

med mindre än två timmars hemtjänst per månad har tagits bort. Kostnaden är bruttokostnad 

minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst. Kostna-

den avser all regi. Källor till statistiken är SCB och Socialstyrelsens individstatistik. 
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I diagram 17  görs sambandsredovisning mellan kostnaden per brukare 2014 och hur nöjda bru-

karna är med hemtjänsten 2015.  

Resultat 
 

Diagram 13.  Omsorgs- och serviceutbud hemtjänsten 2015 

  

 
Asker-

sund 

Deger-

fors 

Halls-

berg 

Karl-

skoga Kumla Laxå 

Leke-

berg 

Lindes-

berg 

Ljusnar-

sberg Örebro 

Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller 

kvinna för personlig hygien,  Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för 

insats,  Ja Nej Ja Ja Ja Ja - Ja Ja Ja 

Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, 

(>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En 

gång/vecka=1/ Ingår inte=0) 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 

Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger 

eller mer per vecka,  Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning 

i bostaden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, 

(>En gång/månad=3/ En gång/månad=2/ <En 

gång/månad=1 / Ingår inte=0) 3 1 2 0 3 3 3 3 3 3 

Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att 

följa med vid dagligvaruinköp,  Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, (>En 

gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En 

gång/vecka=1/ Ingår inte=0) 3 1 0 3 2 3 3 3 3 3 
Invånare 65 + erbjuds service som t.ex. 

gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst, 

(Ja=2/ Någon=1/ Ingen=0) 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens 

(En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var 

tredje vecka=1/ Ingår inte=0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfatt-

ning (>Två r.o.k.)=3/ Två r.o.k.=2/ Ett r.o.k.=1/ 

Ingår inte=0) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En 

gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var 

tredje vecka eller mer sällan=1/ Ingår inte=0) 3 3 3 2 1 3 2 1 1 2 

Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygg-

hetsringning/telefonservice, Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som 

talar hemtjänsttagarens språk,  Nej Nej Nej Nej Nej Nej - Nej Nej Ja 

Invånare 65+ år erbjuds social dagverksam-

het, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
Invånare 65+ år med demenssjukdom erbjuds 

biståndsbedömd dagverksamhet vid behov, 

(Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Invånare 65+ år med syn- och hörselskada 

erbjuds stöd och rådgivning vid behov,  Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja 
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Kommentar  
Omsorgs- och serviceutbudet inom hemtjänsten är på flera områden lika mellan regionens kom-

muner. Samtliga kommuner erbjuder enklare matlagning i bostaden, städning var tredje vecka 

och biståndsbedömd dagverksamhet vid behov vardagar för personer 65 år och äldre med de-

menssjukdom. Alla kommuner (av de svarande) utom en eller två erbjuder hemtjänsttagaren att 

välja tid för insats, dusch två gånger eller mer i veckan, erbjuder städning omfattande två rum 

och kök och erbjuder vid behov trygghetsringning/telefonservice. 

 

De största differenserna mellan kommunerna finns vad gäller val av man eller kvinna för person-

lig hygien, sex kommuner erbjuder detta, ledsagarservice där sex kommuner erbjuder detta mer 

än en gång i månaden, tvättfrekvens där fyra kommuner erbjuder tvätt en gång i veckan medan 

tre kommuner erbjuder var tredje vecka eller mer sällan samt stöd och rådgivning vid behov för 

personer 65 år och äldre som erbjuds i fem kommuner.  

 

Utmärkande resultat är att Örebro är den enda kommun i regionen där hemtjänsttagaren erbjuds 

personal som pratar hemtjänsttagarens språk (avser ej svenska), ett resultat vilket antas bero på 

Örebros relativa storlek gentemot övriga kommuner i regionen. Vad som mer kan konstateras är 

att hemtjänsttagaren inte kan välja tid för insats i Degerfors, ej erbjuds dusch två gånger eller 

mer i veckan i Laxå, erbjudande om ledsagarservice ingår inte i Karlskoga, erbjudande om prome-

nader finns inte i Hallsberg och det erbjuds inte trygghetsringning/telefonservice vid behov i De-

gerfors. Variationerna mellan kommunerna vad gäller omsorgs- och serviceutbudet får antas 

utgöra skillnaderna i prioriteringarna av utbud. 

 

Diagram 14. Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten, andel (%) av maxpoäng 
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Diagram 15. Andel (%) brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 
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Diagram 16 Kostnad i kronor per brukare inom hemtjänsten, äldreomsorgen  
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Diagram 17. Samband mellan kostnad i tusen kronor per brukare 2014 och hur nöjda bru-
karna är med hemtjänsten 2015 

Askersund
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Kommentar  
Diagram 14, andel av maxpoäng vad gäller omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten visar att 

Örebro haft den största andelen samtliga redovisade tre år, dock har andelen sjunkit, mest dra-

matiskt mellan 2014 och 2015, andelen minskade från 91 procent till 74 procent. Ett annat noter-

bart resultat är Askersunds, andelen har ökat från 52 procent 2014 till 70 procent 2015. Deger-

fors har två år i rad en andel på drygt 50 procent, vilket ska relateras till 2013 då andelen var 36 

procent. Kumla har de senaste två åren en andel på cirka 50 procent mot 70 procent 2013 medan 

Laxå 2013 hade andelen 52 procent mot cirka 70 procent 2014 och 2015. Intressant är att diffe-

renserna mellan regionens kommuner har minskat, 2013 var skillnaden mellan lägsta och högsta 

andelen 58 procentenheter, 36 respektive 94 procent, mot att 2015 vara 24 procentenheter, 

lägst andel 52 procent, högst andel 76 procent. Regionens medelvärde 2015 är 62 procent mot 

medelvärde i KKiK som är 65 procent, det vill säga regionens resultat överensstämmer med övriga 

kommuner i riket. 

 

Diagram 15, andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, visar dels ungefär 

samma resultat för respektive kommun i regionen de tre åren som redovisas, dels en likhet i re-

sultaten mellan kommunerna i regionen. Tre kommuners resultat ska kommenteras. Askersund 

har ökat andelen ganska/mycket nöjda brukare från 2013 till 2015 med åtta procentenheter (från 

86 till 94 procent) och Ljusnarsberg med 14 procentenheter (från 73 till 87 procent). Motsats 

riktning kan ses för Lekeberg, en minskning mellan 2013 och 2015 med åtta procentenheter, från 

100 procent till 92 procent. Det senare dock ett resultat enligt såväl regionens som rikets medel-

värde 2015. För övrigt utmärker sig inte regionen gentemot riket. 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 2015 
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Diagram 16, kostnad per brukare inom hemtjänsten, är ytterst intressant men vanskligt mått. Här 

är inrapportering av kostnader av avgörande betydelse och det kan vara tveksamt om samtliga 

kommuner i riket rapporterar in lika. På riksnivå är skillnaden mellan den lägsta och högsta kost-

naden per brukare 2014 393 480 kronor, lägst 119 573 kronor och högst 513 053 kronor. Det är 

dock en mindre skillnad än både 2012 och 2013. 

 

I regionen är skillnaden 2014 mellan kommunerna 309 995 kronor, Ljusnarsbergs kostnad är 

469 604 kronor per brukare mot Hallsbergs kostnad som är 159 609 kronor. För flera kommuner 

skiljer sig kostnaden per brukare mellan åren betydligt. Ökade kostnader per brukare mellan 

2012 och 2014 på över 100 000 kronor har Ljusnarsberg (342 854 kronor), Karlskoga (184 647 

kronor), Lekeberg (157 188 kronor) och Kumla (106 131 kronor). Den mest enhetliga kostnadsbil-

den över de redovisade åren har Hallsberg och Örebro, där den senare minskat kostnaden per 

brukare mellan 2012 och 2014 med 9 273 kronor. 

 

I förhållande till riket är medelvärdet högre i regionen, medelvärde i riket är 2014  

265 002 kronor per brukare medan det i regionen är 330 284 kronor, en skillnad alltså på 65 852 

kronor.  

 

Diagram 17 är ett linjediagram av diagram 15 och 16 gällande år 2014 beträffande kostnaderna 

och 2015 beträffande andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. Den 

breda och generella slutsatsen som ska dras av detta linjediagram är att det förefaller finnas ett 

svagt samband mellan kostnad per brukare och andelen ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. 

Ljusnarsberg, som 2014 har regionens högsta kostnad per brukare, 469 604 kronor, har en andel 

ganska/mycket nöjda brukare 2015 på 87 procent medan den kommun med lägst kostnad per 

brukare 2014, Hallsberg med 159 609 kronor, har en andel ganska/mycket nöjda brukare 2015 

med 88 procent. Detta kan även åskådliggöras med att Kumla och Hallsberg har lika stor andel 

ganska/mycket nöjda brukare 2015, 88 procent, medan kostnaden per brukare 2014 är 311 071 

kronor i Kumla mot 159 609 kronor i Hallsberg. Motsvarande relation finns mellan Lekeberg och 

Lindesberg. Av de tre kommuner som har störst andel ganska/mycket nöjda brukare 2015, Laxå, 

Askersund och Lindesberg, har de två sistnämnda en kostnad per brukare 2014 som är låga ur ett 

regionperspektiv och understiger betydligt regionens medelvärde medan Laxå har en kostnad per 

brukare 2014 som är enligt regionens medelvärde. 
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Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-08-29

Datum för överklagan 2016-08-31 till och med 2016-09-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186

Page 2 of 5Page 424 of 560



Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§188 - Prognos 2 för kultur- och bildningsnämnden 2016 (KUB 
16-454)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har utarbetat prognosrapport 2 som innehåller en beskrivning av 
verksamheternas arbete, nuläge och prognos i förhållande till målen fram till och med 31 juli 2016 
samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 2 2016.

Yrkande

Håkan Söderman (M) tilläggsyrkar att förvaltningen inför kommande nämndsammanträde får i 
uppdrag att undersöka hyreskostnaderna för Äventyret som ej är rätt budgeterade men finns inom 
ram.

Håkan Söderman (M) tilläggsyrkar att förvaltningen inför kommande nämndsammanträde får i 
uppdrag att undersöka om kostnader för skolläkare bör äskas trots att det är en lagstyrd verksamhet.

Håkan Söderman (M) tilläggsyrkar att förvaltningen inför kommande nämndsammanträde får i 
uppdrag att undersöka om hyreskostnader bör äskas.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet gör så.

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom samtliga Håkan Södermans (M) 
tilläggsyrkanden och finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott

1. uppdrar till förvaltningen att inför kommande nämndsammanträde undersöka hyreskostnaderna 
för Äventyret som ej är rätt budgeterade men finns inom ram.

2. uppdrar till förvaltningen att inför kommande nämndsammanträde undersöka om kostnader för 
skolläkare bör äskas trots att det är en lagstyrd verksamhet.
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Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

3. uppdrar till förvaltningen att inför kommande nämndsammanträde undersöka om hyreskostnader 
bör äskas.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner prognosrapport 2 2016.

Beslutsunderlag
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för särskolan Kajutan - (KUB 16-

454-2)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Lekebergsskolan 4-6 inkl. 

fritidshem - (KUB 16-454-3)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Tulpanens skola inkl. fritidshem 

- (KUB 16-454-4)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Hidinge skola - (KUB 16-454-5)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Mullhyttans skola - (KUB 16-

454-6)
 Uppföljning vt 16 för Mullhyttans skola - (KUB 16-454-7)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Lekebergsskolan 7-9 - (KUB 16-

454-8)
 Bilaga kvalitetsrapport för Lekebergsskolan 7-9, enkät Trygghet i skolan - (KUB 16-454-9)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Mullhyttans förskola - (KUB 16-

454-10)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för pedagogisk omsorg, 

dagbarnvårdarna i Fjugesta - (KUB 16-454-11)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 förskolan Tummeliten - (KUB 16-

454-12)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för förskolan Västhuset Berga - 

(KUB 16-454-13)
 Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016 förskoleområde Fjugesta/Mullhyttan - (KUB 16-454-

25)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Sörgårdens förskola - (KUB 16-

454-14)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Norrgårdens förskola - (KUB 16-

454-15)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Lanna förskola - (KUB 16-454-

16)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Äppelblommans förskola - (KUB 

16-454-17)
 Bilagor till kvalitetsredovisning för Äppelblomman 2015/2016 - (KUB 16-454-18)
 Sammanfattning av det systematiska kvalitetsarbetet förskolorna Hidinge Lanna - (KUB 16-

454-19)
 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för förskolan Äventyret - (KUB 16-

454-20)
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Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för förskolan Skattkistan - (KUB 16-
454-21)

 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för förskolan Tulpanen - (KUB 16-
454-22)

 Sammanfattning av det systematisk kvalitetsarbetet 2015/2016 för förskolorna Äventyret, 
Skattkistan och Tulpanen - (KUB 16-454-23)

 Systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsrapport 2015/2016 för Barnteamet - (KUB 16-454-24)
 Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2015 - regionrapport - (KUB 16-454-1)
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2 för kultur- och bildningsnämnden 2016 - (KUB 16-454-26)
 Delårsrapport med prognos 2 2016 Kultur- och bildningsnämnden - (KUB 16-454-27)
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Barn i behov av särskilt stöd på 
Tulpanens skola

3
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Tjänsteskrivelse 2016-08-30 1 (2)

Dnr: KUB 16-478

Tjänsteskrivelse - Barn i behov av särskilt stöd på 
Tulpanens skola
   

Ärendebeskrivning
På Tulpanens skola har vi detta läsår flera barn i behov av särskilt stöd. Vi ser att det 
är ett behov som är av stor dignitet och flera barn har behov av en nära vuxen hela 
sin dag d.v.s. både skoltid/förskoleklasstid samt fritidshemstid.

1 Bakgrund
Under våren – 16 arbetade vi med de barn /elever som fanns på skolan och behövde 
extra anpassningar. Det var insatser på både organisation/ grupp och individnivå. Vi 
hann dock inte se tillräcklig effekt av vårt arbete varför vi ser att vi fortsatt måste ha 
kvar resurser för dessa. 

Nu tar vi emot ovanligt många sexåringar och ett antal av dessa har haft olika 
stödinsatser under sin förskoletid.

2 Analys
Under läsåret 16-17 har det totala antalet elever ökat. Dels är det andra läsåret då vi 
har kvar årskurs tre på Tulpanen och dels tar vi emot ett stort antal sexåringar (ca 
84st). Vi har också vår förberedelseklass för åk 1 -6 på Tulpanen. För att klara detta 
har vi utökat lokalerna med en paviljong(förra året) då vi fick behålla årskurs tre 
eleverna samt detta läsår en avdelning på Förskolan Tulpanen(för en grupp 
förskoleklass.)

Vi har flera barn/ elever som har svårigheter med koncentration och uppmärksamhet 
och har stort behov av förutsägbarhet, struktur och möjlighet till stimulansvila. 
Tulpanens skola består av flera mindre huskroppar vilket är trevligt men mindre 
lättarbetat.  Det betyder att barnen måste förflytta sig mellan hus och grupper flera 
gånger/dag.  Vi ser att fler barn behöver stöd under hela sin dag, dvs även 
fritidshemstiden. Klassrummen är små och det finns få extra utrymmen att gå undan 
i. Trycket ökar på både lokaler(klassrummen, gemensamma utrymmen som t.ex. 
matsal och skolgård) och också på personalen 

Totalt sett så ökar trycket på skolan både utifrån antalet barn samt den ökade 
mängden barn i behov av särskilt stöd.

Vår elevhälsa med flera kompetenser arbetar aktivt med insatser, uppföljningar och 
utvärderingar för att rätt insatser kommer till(ur organisations, gupp och individnivå) 

2.1 Genomsyrande perspektiv
Alla barn har rätt att lyckas och det ligger ett stort arbete och ansvar i det. Idag kan vi 
se att det behövs särskilt stöd både för det enskilda barnets skull men också ur 
grupperspektiv. Våra nyanlända får en bra inskolning på Tulpanen och de skolas efter 
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Tjänsteskrivelse 2016-08-30 2 (2)

Dnr: KUB 16-478

kartläggning in i respektive grupper. Då har de börjat lära känna de andra barnen och 
de känner till kulturen och skolans områden.  

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Vi behöver tillsätta resurser ca 3 tjänster på vardera 75 % september t.o.m 
december, ca 100 000. 

3 Slutsats
Vi har idag en kombination av extra många elever varav många sexåringar 
tillsammans med flera elever som har svårt med koncentration och eller 
utåtagerande beteende. Vi behöver sätta in resurser i ett tidigt skede för att de barn 
som har svårigheter ska få stöd men också för att inlärningsmiljön för alla i gruppen/ 
klassen ska bli hanterbar och bra.

Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden utökar resurserna för Tulpanens skola med tre 75%-
tjänster för perioden september till och med december 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Agneta Birgersson
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-08-29

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:10-11:45 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Agneta Birgersson (Rektor)

Protokollet innehåller paragraferna §190

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-08-29

Datum för överklagan 2016-08-31 till och med 2016-09-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186
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Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§190 - Barn i behov av särskilt stöd på Tulpanens skola (KUB 16-
478)
Ärendebeskrivning
På Tulpanens skola har vi detta läsår flera barn i behov av särskilt stöd. Vi ser att det är ett behov 
som är av stor dignitet och fler barn har behov av en nära vuxen hela sin dag d.v.s. både 
skoltid/förskoleklasstid samt fritidshemstid.

 

Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden utökar resurserna för Tulpanens skola med tre 75%-tjänster för 
perioden september till och med december 2016.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att förvaltningen till nämndens kommande sammanträde tar 
fram finansieringsförslag för tillsättningen av extra resurser på Tulpanens skola.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom förslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet gör så.

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nämndens kommande 
sammanträde ta fram finansieringsförslag för tillsättningen av extra resurser på Tulpanens skola.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Barn i behov av stöd - (KUB 16-478-1)
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2016-08-31 1 (1)

Komplettering - kostnadsbild  

Komplettering av finansiering för tillsättning av tjänster på Tulpanens skola. 

Fritidspedagog 

Mån lön     antal  årsarbetare     årskostnad        po pålägg        total kostnad 

25 000        2,25                              684 844             263 391           948 235

Kostnad helår  948 235

Kostnad 4 mån  316 078

Agneta Birgersson

Rektor 
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Komplettering - omfördelning av medel

I prognos 2 2016 prognostiseras att förskolan, främst området Hidinge/Lanna, 
kommer att göra ett överskott på ca. 800 000 kronor för året. Utifrån uppdrag av 
kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott, 2016-08-29, § 190, föreslås att 
omfördela medel från förskoleområdet Hidinge/Lanna till Tulpanens skola för att 
finansiera de tjänster som där behövs för barn i behov av särskilt stöd.

Maria Bäcklin, förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse 2016-08-31 1 (1)

Dnr: KUB 16-475

Tjänsteskrivelse - Timplan för särskolan i kommunen

Ärendebeskrivning
Det är uppmärksammat att grundsärskolan och träningsskolan i Lekebergs kommun 
saknar en kommungemensam och formellt beslutd timplan.  Vi har  från hösten -16 
nytt uppdrag att bedriva grundsärskola tom åk 6 samt träningsskola  för samma 
åldrar.
 I Grundskoleförordningen kap 9 § 4 står:  Huvudmannen beslutar efter förslag av 
rektorn om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun saknar i nuläget en  kommungemensam och formellt beslutad 
timplan för kommunens grundsärskola och träningsskola. När vi tagit fram denna har 
vi utgått från Skolverkets material samt  Örebro kommuns timplaner.

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Förutom formella beslut utifrån ansvar behövs ur likvärdighetsperspektiv en 
kommungemensam timplan för grundsärskolan respektive träningsskolan.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att bedöma vilka eventuella ekonomiska konsekvenser  dessa timplaner 
medför. Ekonomiska konsekvenserna ligger mer inom ramen för vårt nya uppdrag att 
bedriva grundsärskola tom åk 6 samt träningsskola.. 

3 Slutsats
För att skapa en likvärdig utbildning för eleverna  i Lekebergs kommun samt att följa 
regelverken är det nödvändigt med en timplan för respektive  skolform

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar timplan  för grundsärskolan och träningsskolan  i 
Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Agneta Birgersson
förvaltningschef Rektor/Handläggare
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Utarbetad 2010-12-07 
Rev.2011-03-07 

Slutversion 2011-06-08 
Timplan Örebro kommun - Träningsskolan
Timmar per ämne och läsår

Ämne/Åk 1 2 3 Totalt 1-3 4 5 6 Totalt 4-6 7

Estetisk verksamhet 105 105 105 315 105 105 105 315 121

Kommunikation 105 105 105 315 105 105 105 315 121

Motorik 105 105 105 315 105 105 105 315 121

Vardagsaktiviteter 105 105 105 315 105 105 105 315 121

Verklighetsuppfattning 105 105 105 315 105 105 105 315 121

Eleverns val 0 0 0 0 22 22 22 66 41
Fördelningsbar
undervisningstid 47 119 120 286 195 196 196 587 209

Summa 572 644 645 1861 742 743 743 2228 855

Tim/vecka 16,07 18,09 18,12 20,84 20,871 20,87 24,02
Avrundat 16 tim 18 tim 18 tim 20 tim 20 tim 20 tim 24 tim
värde  min  min  min 50 min 50 min 50 min  min
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Utarbetad 2010-12-07 
Rev.2011-03-07 

Slutversion 2011-06-08 

8 9 Totalt 7-9 Totalt 1-9 enl. Grf. 

122 122 365 995 995

122 122 365 995 995

122 122 365 995 995

122 122 365 995 995

122 122 365 995 995

41 42 124 190 190

209 209 627 1500 1500

860 861 2576 6665 6665

24,16 24,19
24 tim 24 tim
10 min 10 min
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Fjugesta  16-08-19

TIMPLANEUTRÄKNING Träningsskolan

Undervisningstimmar/vecka Totalt tim
Ämne/Åk 1 2 3 S:a utr 1-3 1-3 4 5 6 S:a  utr 4-6
Estetisk verksamhet 2,95 2,95 2,95 8,85 315,00 2,95 2,95 2,95 8,85
Kommunikation 2,95 2,95 2,95 8,85 315,00 2,95 2,95 2,95 8,85
Motorik 2,95 2,95 2,95 8,85 315,00 2,95 2,95 2,95 8,85
Vardagsaktiviteter 2,95 2,95 2,95 8,85 315,00 2,95 2,95 2,95 8,85
Verklighets-
uppfattning 2,95 2,95 2,95 8,85 315,00 2,95 2,95 2,95 8,85
Eleverns val 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,62 1,85
Fördelningsbar
undervisningstid 1,32 3,34 3,37 8,03 286,00 5,48 5,51 5,51 16,49
Summa 16,07 18,09 18,12 52,28 1861,00 20,84 20,87 20,87 62,58

 
Minuter/vecka Totalt tim
Ämne/Åk 1 2 3 S:a min 1-3 1-3 4 5 6 S:a min
Estetisk verksamhet 177 177 177 531 315 177 177 177 531
Kommunikation 177 177 177 531 315 177 177 177 531
Motorik 177 177 177 531 315 177 177 177 531
Vardagsaktiviteter 177 177 177 531 315 177 177 177 531
Verklighets-
uppfattning 177 177 177 531 315 177 177 177 531
Eleverns val 0 0 0 0 0 37 37 37 111
Fördelningsbar
undervisningstid 79 201 202 482 286 329 330 330 989
Summa 964 1085 1087 3137 1861 1251 1252 1252 3755
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Fjugesta  16-08-19

Totalt tim Totalt tim Totalt tim
4-6 7 8 9 S:a utr 7-9 7-9 1-9 enl. Grf.
315,00 3,40 3,43 3,43 10,25 365,00 995,00 995
315,00 3,40 3,43 3,43 10,25 365,00 995,00 995
315,00 3,40 3,43 3,43 10,25 365,00 995,00 995
315,00 3,40 3,43 3,43 10,25 365,00 995,00 995

315,00 3,40 3,43 3,43 10,25 365,00 995,00 995
66,00 1,15 1,15 1,18 3,48 124,00 190,00 190

587,00 5,87 5,87 5,87 17,61 627,00 1500,00 1500
2228,00 24,02 24,16 24,19 72,36 2576,00 6665,00 6665

Totalt tim Totalt tim Totalt tim
4-6 7 8 9 S:a min 7-9 1-9 enl. Grf.

315 204 206 206 615 365 995 995
315 204 206 206 615 365 995 995
315 204 206 206 615 365 995 995
315 204 206 206 615 365 995 995

315 204 206 206 615 365 995 995
66 69 69 71 209 124 190 190

587 352 352 352 1057 627 1500 1500
2228 1441 1449 1451 4342 2576 6665 6665
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Utarbetad 2011-01-07 
Rev.2011-03-07 

Slutversion 2011-09-02 
Timplan Örebro kommun - Grundsärskolan
Timmar per ämne och läsår Utökat med 120 timmar matematik i åk.1-3

Ämne/Åk 1 2 3 Totalt 1-3 4 5 6 Totalt 4-6 7 8

Slöjd 46 46 47 139 75 75 75 225 122 122

Bild 0 0 0 0 36 36 36 108 39 39

Idrott 81 81 81 243 82 82 82 246 87 87

Musik 34 35 35 104 51 51 51 153 46 46

Hemkunsk. 42 42 42 126 54 54 54 162 79 79

Svenska 184 184 184 552 148 148 149 445 101 101

Engelska 0 0 0 0 20 20 20 60 40 40

Matematik 123 123 123 369 112 112 112 336 100 100

So 48 49 49 146 73 73 73 219 110 110

No** 48 48 50 146 83 83 83 249 130 130

Elev. val 10 10 10 30 20 20 20 60 35 35

Summa 616 618 621 1855 754 754 755 2263 889 889

Tim/vecka 17,30 17,36 17,444 21,18 21,18 21,21 24,97 24,97
Avrundat 17 tim 17 tim 17 tim 21 tim 21 tim 21 tim 25 tim 25 tim
värde 20 min 20 min 25 min 10 min 10 min 15 min  min  min
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Utarbetad 2011-01-07 
Rev.2011-03-07 

Slutversion 2011-09-02 

9 Totalt 7-9 Totalt 1-9 enl. Grf.

122 366 730 730

39 117 225 225

87 261 750 750

46 138 395 395

79 237 525 525

101 303 1300 1300

40 120 180 180

100 300 1005 1005

110 330 695 695

130 390 785 785

35 105 195 195

889 2667 6785 6785

24,97
25 tim

 min
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Fjugesta Utarbetad  2016-08-30 
 

TIMPLANEUTRÄKNING Grundsärskolan

Undervisningstimmar/vecka Totalt tim
Ämne/Åk 1 2 3 S:a utr 1-3 1-3 4 5 6 S:a  utr 4-6
Slöjd 0,00 0,00 1,32 1,32 47,00 2,11 2,11 2,11 6,32
Bild 0,50 0,50 0,50 1,50 53,40 1,01 1,01 1,01 3,03
Idrott 2,28 2,28 2,28 6,83 243,00 2,30 2,30 2,30 6,91
Musik 0,96 0,98 0,98 2,92 104,00 1,43 1,43 1,43 4,30
Hemkunsk. 1,18 1,18 1,18 3,54 126,00 1,52 1,52 1,52 4,55
Svenska 5,17 5,17 5,17 15,51 552,00 4,16 4,16 4,19 12,50
Engelska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,56 0,56 1,69
Matematik 3,46 3,46 3,46 10,37 369,00 3,15 3,15 3,15 9,44
So 1,35 1,38 1,38 4,10 146,00 2,05 2,05 2,05 6,15
No 1,35 1,35 1,40 4,10 146,00 2,33 2,33 2,33 6,99
Elev. val 0,28 0,28 0,28 0,84 30,00 0,56 0,56 0,56 1,69
Summa 16,51 16,57 17,94 51,02 1816,40 21,18 21,18 21,21 63,57

 
Minuter/vecka Totalt tim
Ämne/Åk 1 2 3 S:a min 1-3 1-3 4 5 6 S:a min
Slöjd 0 0 79 79 47 152 152 152 456
Bild 30 30 30 90 53 46 46 46 138
Idrott 137 137 137 410 243 138 138 138 415
Musik 57 59 59 175 104 86 86 86 258
Hemkunsk. 71 71 71 212 126 91 91 91 273
Svenska 310 310 310 930 552 249 249 251 750
Engelska 0 0 0 0 0 34 34 34 101
Matematik 207 207 207 622 369 189 189 189 566
So 81 83 83 246 146 123 123 123 369
No 81 81 84 246 146 140 140 140 420
Elev. val 17 17 17 51 30 34 34 34 101
Summa 991 994 1077 3061 1816 1282 1282 1283 3847

Avrundat  tim  tim  tim
värde  min  min  min
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Fjugesta Utarbetad  2016-08-30 
 

Totalt tim Totalt tim Totalt tim
4-6 7 8 9 S:a utr 7-9 7-9 1-9 enl. Grf.
225,00 3,43 3,43 3,43 10,28 366,00 638,00 730
108,00 1,10 1,10 1,10 3,29 117,00 278,40 225
246,00 2,44 2,44 2,44 7,33 261,00 750,00 750
153,00 1,29 1,29 1,29 3,88 138,00 395,00 395
162,00 2,22 2,22 2,22 6,66 237,00 525,00 525
445,00 2,84 2,84 2,84 8,51 303,00 1300,00 1300
60,00 1,12 1,12 1,12 3,37 120,00 180,00 180

336,00 2,81 2,81 2,81 8,43 300,00 1005,00 1005
219,00 3,09 3,09 3,09 9,27 330,00 695,00 695
249,00 3,65 3,65 3,65 10,96 390,00 785,00 785
60,00 0,98 0,98 0,98 2,95 105,00 195,00 195

2263,00 24,97 24,97 24,97 74,92 2667,00 6746,40 6785

Totalt tim Totalt tim Totalt tim
4-6 7 8 9 S:a min 7-9 1-9 enl. Grf.

271 232 232 232 696 413 731 730
82 51 51 51 153 91 226 225

246 147 147 147 440 261 750 750
153 78 78 78 233 138 395 395
162 133 133 133 399 237 525 525
445 170 170 170 511 303 1300 1300
60 67 67 67 202 120 180 180

336 169 169 169 506 300 1005 1005
219 185 185 185 556 330 695 695
249 219 219 219 657 390 785 785
60 59 59 59 177 105 195 195

2282 1510 1510 1510 4530 2688 6787 6785
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Protokoll 2016-08-29

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:10-11:45 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Agneta Birgersson (Rektor)

Protokollet innehåller paragraferna §191

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-08-29

Datum för överklagan 2016-08-31 till och med 2016-09-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186
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Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§191 - Timplan för särskolan i kommunen (KUB 16-475)
Ärendebeskrivning
Det är uppmärksammat att grundsärskolan och träningsskolan i Lekebergs kommun saknar en 
kommungemensam och formellt beslutad timplan. Vi har från hösten -16 nytt uppdrag att bedriva 
grundsärskola tom åk 6 samt träningsskola för samma åldrar. I Grundskoleförordningen kap 9 § 4 
står: Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna och överlämnar 
beslutet till nämnden.

 

 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden antar timplan för grundsärskolan och träningsskolan i Lekebergs 
kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Timplan för särskolan i kommunen - (34215)
 Timplan grundsärskolan 160819 - (34463)
 Timplan träningsskolan 160819 - (34464)

Page 3 of 3Page 448 of 560



Kommunens aktivitetsansvar 
för ungdomar 16-20 år

5

KUB 16-474
   

Page 449 of 560



Tjänsteskrivelse 2016-08-30 1 (1)

Dnr: KUB 16-474

Tjänsteskrivelse – Kommunens aktivitetsansvar för 
ungdomar 16-20 år
   

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig informerad om hur 
kommunens ungdomar är sysselsatta. Kommunerna ska också regelbundet under 
hela året erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av 
aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att 
påbörja eller återuppta en utbildning.

Bakgrund

Kommunerna har enligt skollagen (29 Kap 9§) ett aktivitetsansvar för ungdomar om 
de:

- är folkbokförda i kommunen 

- har fullgjort sin skolplikt (Grundskolan) 

- inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning (t ex gymnasiestudier vid 
Folkhögskola).

-inte har fyllt 20 år 

Obs! Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis(ej minst E i samtliga 
kurser som krävs för examensbevis) ingår alltså i kommunens ansvar. Elever som går på något 
av introduktionsprogrammen ingår även de i kommunens aktivitetsansvar då ett 
introduktionsprogram inte är ett nationellt program.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Makris
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Födelseår Flicka/pojke Åtgärd/sysselsättning Kommentar
1999 P IM Örebro

1998 P IM SUF

1998 P IMSUF

1998 P IM Nat.program HT16

1998 P IM Nat.program HT16

1998 P IM Örebro IM Lekeberg HT16

1998 P Studier IM HT16 Fhsk alt. IM 
Lekeberg

1998 P IM/Praktik Nat.program HT16

1998 P IM Studieavbrott  
201602, vägledning, 
ingen sysselsättning

1998 P IM Studieavbrott 
201603, vägledning, 
ingen sysselsättning, 
Utflytt HT16

1997 F IM Örebro Fhsk HT16

1997 F IM HT16 Arbete

1997 F Arbetar Utflytt 201602

1997 P IM/AME HT16 IM

1997 P Studier nat.program (osäker 
källa)/Okänt

1996 P Ingen, inskriven AF Avböjt erbjudna 
åtgärder.

1996 P Förlängd studietid Avreg. 20 år 201607

1996 F Okänt Ingen kontakt, avreg. 
20 år 201602

1996 F Arbetar Syvkontakt

1996 P Syvkontakt, vägledning Fhsk HT16
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Totalt 30 st  23st pojkar 7st flickor

Fhsk- folkhögskola

SUF- Sydnärke utbildningsförbund

Förklaringar och förtydliganden

Förtydligande av rapport till nämnd gällande registreringar gjorda under KAA första halvåret 2016 
(1/1 - 30/6). I rapporten anges i första hand aktuell åtgärd eller den sysselsättning som vederbörande 
uppehöll vid registrering. 

 IM - Introduktionsprogrammet i Lekebergs kommun. 

IM SUF - avser Introduktionsprogrammet på Alléskolan (Sydnärke ungdomsförbund), 

IM Örebro - avser studier på Introduktionsprogram i Örebro.

Okänt - vi har inte någon information om aktuell sysselsättning. 

Ingen åtgärd - vederbörande har ej någon sysselsättning men kan vara inskriven på 
Arbetsförmedlingen och står som arbetssökande.

1996 P Okänt Utflytt under VT16

1996 P Förlängd studietid 
nat.program

Avreg 20 år 201602

1996 P IM Örebro

1996 P Arbetar

1996 P Okänt Ingen kontakt, avreg. 
20 år 201601

1996 P Arbetar Avreg. 20 år 201607

1996 F Arbetar

1996 F Förlängd studietid 
nat.program

Avreg. 201602 arbete

1996 P IM/AME Studieavbrott  
201601, AF/AME

1996 P IM Kumla HT2016 IM Kumla
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 Förlängd studietid – eleven har ej erhållit examensbevis under ordinarie kurstid men fått längre 
studietid beviljat.

Nat.program – nationellt program på gymnasieskolan

IM/AME – eleven kombinerar studier på Introduktionsprogrammet i Lekeberg med praktik hos 
Arbetsmarknadsenheten.

Arbetar – eleven har en sysselsättning i form av arbete.

Studieavbrott - ungdomen har valt att avbryta sina studier

Fhsk – studier vid Folkhögskola

Avreg. 20 år – ungdomen har fyllt 20 år och avregistreras

Under kommentarer står eventuell aktuell information gällande registrerad under KAA samt 
sysselsättning efter.
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Protokoll 2016-08-29

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:10-11:45 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §192

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)

Page 1 of 3Page 454 of 560



Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-08-29

Datum för överklagan 2016-08-31 till och med 2016-09-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186
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Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§192 - Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år (KUB 
16-474)
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är 
sysselsatta. Kommunerna ska också regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella 
åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till 
att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Uppföljning nämnd aktivitetansvar aug 2016 - (34214)
 Tjänsteskrivelse - Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år - (34571)
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Slutrapport SKL Matematik 
PISA 2015

6

KUB 16-415
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Tjänsteskrivelse 2016-08-30 1 (2)

Dnr: KUB 16-415

Tjänsteskrivelse - Slutrapport SKL Matematik PISA 
2015
   

Ärendebeskrivning
Januari 2012 bjöd SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) in alla kommuner i landet 
att delta i gemensam satsning för att förbättra matematikresultaten, i syfte att 
Sverige skulle prestera betydligt bättre i PISA 2015 än i PISA 2009. En tredjedel av 
landets kommuner anslöt sig till satsningen.

SKL satte följande mål utifrån Sveriges resultat i PISA 2015, jämfört med PISA 2009:
• Andelen elever som når den lägsta nivån ska halveras
• Andelen elever som når den högsta nivån ska öka
• Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna

Deltagandet i PISA 2015 har varit mycket givande för Lekebergs kommun. Alla 
deltagare i kommungruppen har varit positiva både till arbetet i nätverken och till 
arbetet på hemmaplan. Utveckling har skett inom flera områden sedan starten samt  
att det synliggjorts att det största framtida utvecklingsområdet är analysarbetet.
Under deltagandet har skillnaderna mellan nationella prov och slutbetyg minskat 
mycket i kommunen. Andelen elever med betyget C-A i årskurs 9 har ökat. 
Eleverna i Lekeberg undervisas endast av behöriga matematiklärare, vilka har höga 
förväntningar på dem. Enkäter visar att eleverna också har stark tilltro till sin 
matematiska förmåga. 

Projektgruppen anser att deltagandet i PISA 2015 har varit positiv och en av 
framgångsfaktorerna i arbetet med att nå de goda resultaten i kommunen.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har medverkat i SKL:s satsning för att förbättra 
matematikresultaten.                                                                                                   
Modellen som arbetats utifrån i projektet har bestått av tre huvuddelar:                        
- Fyra nivåer                        
- Styrning och ledning                        
- Arbetande nätverk
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Dnr: KUB 16-415

Fyra nivåer                                                                                                                               
Den högsta politiska ledningen i varje kommun har ansvaret för resultaten i skolan 
och för att alla nivåer involveras. Därför har alla fyra nivåer - politik, 
förvaltningsledning, rektorer och lärare deltagit i kommunen.                              

Styrning och ledning                                                                                                   
Kommuner som deltagit i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 har prövat sin egen 
styrning och ledning utifrån tre områden, nämligen gemensam ledning där 
ledningsnivåerna (nämnd, förvaltningsledning, rektorer) är sammanlänkade och det 
finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning, gemensam syn med höga förväntningar 
på alla elever och övriga samt där lärarnas kompetens och samarbete är avgörande 
och slutligen gemensamma rutiner där det finns fungerande rutiner för en 
systematisk uppföljning och återkoppling samt fungerande rutiner för att fånga upp 
elever i behov av stöd.

Arbetande nätverk                                                                                                   
Arbetssättet med arbetande nätverk har utvecklats från SKL:s erfarenheter av 
deltagande i stora nätverksprojekt som Albatross (1997-1999) och Attraktiv Skola 
(2001-2006). Arbetssättet möjliggjorde att satsningen successivt kunde spridas till 
nytillkommande kommuner, då verksamma kommuner åtagit sig att hjälpa till under 
de nya nätverkens inledande fas. Varje grupp bestod av företrädare från varje 
kommun i nätverket med alla fyra nivåer representerade och under 
nätverkskonferenserna skedde kritisk granskning av kommunernas underlag i 
blandade grupper. 

1.1 Genomsyrande perspektiv
Samtliga perspektiv omfattas, såsom barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och 
hållbarhet, mångfald och integration med huvudfokus på att utveckla goda 
förutsättningar för samtliga elevers kunskapsutveckling. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
SKL har stått för konferenskostnaderna inkl. logi för nätverkskonferenser och 
planeringsträffar. Kommunen har stått för arbetstiden. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner slutrapporten.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin

Förvaltningschef
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Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Slutrapport SKL Matematik PISA 2015
Kommun:

Lekeberg

Rapporten skall skickas som ett PDF-dokument till info@skl.se senast den 1 
september 2016. Ett protokollsutdrag från den politiska behandlingen av 
slutrapporten skall bifogas.  

1. Sammanfattning
Deltagandet i PISA 2015 har varit mycket givande för Lekebergs kommun. Alla deltagare i 
kommungruppen har varit positiva både till arbetet i nätverken och till arbetet på 
hemmaplan. Vi kan se att vi har utvecklats inom många områden sedan starten. Vi kan 
också se att vårt största framtida utvecklingsområde är analysarbetet.

Under deltagandet har skillnaderna mellan NP och slutbetyg minskat mycket i kommunen. 
Vi har också lyckats öka andelen elever med betyget C-A i år 9. Eleverna i Lekeberg 
undervisas endast av behöriga matematiklärare, vilka har höga förväntningar på dem. 
Enkäter visar att eleverna också har stark tilltro till sin matematiska förmåga. 

Vi anser att deltagandet i PISA 2015 har varit en av framgångsfaktorerna i arbetet med att 
nå de goda resultaten vi nu ser i kommunen.

2. Beskrivning av kommunens utbildningsorganisation
En kort beskrivning av kommunens utbildningsorganisation för grundskolan samt 
ange viktiga förändringar som skett under deltagandet i SKL Matematik PISA 2015.

Kultur- och Bildningsnämnd 

Kultur- och Bildningsförvaltningen

Ledningsgrupp – 6 rektorer, 3 förskolechefer, chef för Kultur- och fritid samt 
förvaltningschef  

SKOLVERKSAMHETER I KOMMUNEN:

1st.  7-9 skola, inkl. förberedelseklass för äldre elever, i tätorten Fjugesta – 1 rektor 100% , 
1 biträdande rektor

Rektor och biträdande rektor har även ansvar för kommunens gymnasieskola, skoldatatek, 
KomVux, SFI och aktivitetsstöd. 

Antal lärarheltidstjänster: 17,38 Varav lärare med behörighet i matematik: 3 

Antal elever: 204  Antal elever per lärare: 11,74
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1st 4-6 skola inkl. grundsärskoleavdelning, i tätorten Fjugesta  – 1 rektor 100 % (rektorn 
delas med F-3 skolan) 

Antal lärarheltidstjänster: 12,96 Varav lärare med behörighet i matematik: 3

Antal elever: 151 Antal elever per lärare: 11,65

1st. 1-3 skola, inkl. förberedelseklass för yngre elever, i tätorten Fjugesta – 1 rektor 100 % 
(rektorn delas med 4-6 skolan), 1 biträdande rektor 

Antal lärarheltidstjänster: 9,51 Varav lärare med behörighet i matematik: 8 

Antal elever: 161 Antal elever per lärare: 16,93

1st 1-6 skola på landsbygden –  skolan har byggts till och renoverats under deltagandet – 1 
rektor 100 % 

Antal lärarheltidstjänster: 9,39 Varav lärare med behörighet i matematik: 5 

Antal elever: 138 Antal elever per lärare: 14,7

1st 1-6 skola på landsbygden – 1 rektor 100% (rektorn har även i sin tjänst ansvar för 
kommunens samlade elevhälsa)

Antal lärarheltidstjänster: 6,5 Varav lärare med behörighet i matematik: 5 

Antal elever: 101 Antal elever per lärare: 15,54

3. Organisation av arbetet på hemmaplan
Med kommungrupp menas den grupp som träffas på hemmaplan

3.1 Vilka befattningshavare har utsetts som ordinarie ledamöter i kommungruppen?

Kontaktperson anges på sin nivå och markeras med (kp).

Kontinuiteten anges för varje befattningshavare med en siffra enligt nedan:

1 Sällan

2. Hälften av träffarna

3. Oftast

4. Nästan alltid

Nivå Befattning Markera med 
X om byte av 

Kontinuitet

Page 461 of 560



3

person har 
skett

Nämndordförande ☐ 4

Klicka här för att ange text. ☐ -

Klicka här för att ange text. ☐ -

Politiker

Klicka här för att ange text. ☐ -

Förvaltningschef X 4

Klicka här för att ange text. ☐ -

Klicka här för att ange text. ☐ -

Förvaltnings-
ledning

Klicka här för att ange text. ☐ -

Rektor 7-9 ☐ 4

Rektor F-6 ☐ 4

Klicka här för att ange text. ☐      

Rektor

Klicka här för att ange text. ☐      

Lärare 1-6 KP ☐ 4

Lärare 4-6 X 4

Lärare 1-3 X 4

Klicka här för att ange text. ☐      

Lärare

Klicka här för att ange text. ☐ Klicka här 
för att ange 
text.

Klicka här för att ange text. ☐      

Klicka här för att ange text. ☐      

Klicka här för att ange text. ☐      

Klicka här för att ange text. ☐      

Övriga

Klicka här för att ange text. ☐      

Kommentar:

Vi hade i början av PISA 2015 även lärarrepresentant från 7-9-skolan i kommungruppen.

3.2 Vilken roll har kommungruppen haft i organisationen?

Strategisk grupp? Beslutsgrupp? Arbetsgrupp inför och efter nätverkskonferenser? etc.
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Kommungruppens roll har varit mixad. Gruppen har mestadels varit arbetsgrupp, då vi 
skrivit missiv och läst in oss på övriga deltagares missiv. Kommungruppen har även 
fungerat som strategisk och beslutande grupp då vi kommit med förslag på 
kommunövergripande förändringar exempelvis genom framtagande av Operativa mål samt 
planering av det framtida analysarbetet.

3.3 Hur har sammansättningen samt deltagare i kommungruppen utsetts?

Vår ambition var att ha deltagare med från varje skolområde och varje stadie inom skolan 
när det gällde lärarrepresentanter och rektorer. Val av politiker- och 
förvaltningsrepresentant var givet, då urvalet var begränsat.

3.4 Vem har varit ordförande i kommungruppen?

Kontaktpersonen har varit ordförande.

3.5 Vilken befattningshavare har ansvarat för dokumentationen till och efter mötet?

Kontaktpersonen har ansvarat för all dokumentation.

3.6 Hur har kommungruppens sammanträde tidsmässigt planerats?

Kryssa för det alternativ som bäst överensstämmer

I ett årligt kalendarium

☐

Mötestider bestäms efter hand

X

4 Arbetet på hemmaplan
4.1 På vilka sätt har ställningstagande från kommungruppen kommunicerats/förankrats 
i skolorganisationen?

 Inom den politiska organisationen
AU, nämnd, fullmäktige

 Inom förvaltningsorganisationen
Rektorsmöten, ledningsgrupp

4.2 På vilka sätt har satsningen kommunicerats/förankrats uppåt i den kommunala 
organisationen

 Inom den politiska organisationen?
AU, nämnd, fullmäktige

 Inom förvaltningsorganisationen?
Rektorsmöten, ledningsgrupp
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4.3 Har byte av ordförande i utbildningsnämnden med ansvar för grundskola skett 
under deltagandet?

Ja

☐

Nej

X

4.4 Har byte av förvaltningschef med ansvar för grundskola skett under deltagandet?

Ja

X

Nej

☐

4.5 Hur har det fungerat med att uppnå gemensam syn mellan de olika nivåerna i 
kommungruppen? 

Inte alls

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

☐

5

Mycket bra

X

6

Kommentar:

Vi är verksamma i en liten kommun och fördelen är att vi arbetar nära varandra och det är 
lätt att diskutera frågor med alla berörda. Vi tror att det är en orsak till att vi redan från start 
hade en bra gemensam syn i kommungruppen. Trots byten av vissa deltagare i gruppen så 
har samsynen fortsatt att vara mycket bra.

4.6 Hur har det varit att inse vad som behöver göras? 

Mycket svårt

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

☐

5

Mycket lätt

X

6

Kommentar: 

Att inse vad som behöver göras var relativt lätt, men arbetet/genomförandet har varit 
svårare. 

5 Erfarenheter av att ha en grupp på hemmaplan där alla fyra 
nivåer ingår? 
5.1 Vad har varit framgångsrikt?

Vi har upplevt det som mycket positivt att träffas alla nivåer. Diskussionerna har varit 
mycket givande och vi har bl.a. fått en större förståelse för varandras uppdrag. Vi upplever 
också att samsynen stärkts ytterligare och att det ger en styrka att känna att vi drar åt samma 
håll.
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5.2 Vilka eventuella problem har identifierats?

Det har varit svårt att få till en bra sätt att kontinuerligt informera och involvera övriga 
medarbetare i kommunen. Vi har också haft problem med att hitta tider då representanter 
från alla nivåer kan närvara. 

5.3 I vilka andra sammanhang har modellen prövats i kommunen?

Inget annat sammanhang, men det finns med i framtidsplanerna.

6 Nätverksarbetet
Varje kommun skall till nätverkskonferenserna utse vilka som ska representera 
kommunen. Den grupp man utser benämns nätverksgrupp.

6.1 Vilka befattningshavare har deltagit i nätverksgruppen?

Kontaktperson anges under sin nivå och markeras med (kp).

Kontinuiteten anges för varje befattningshavare med en siffra enligt nedan.

1. Sällan

2. Hälften av träffarna

3. Oftast

4. Nästan alltid

Nivå Befattning Markera med 
X om byte av 
person har 
skett

Kontinuitet

Nämndordförande ☐ 4

Klicka här för att ange text. ☐ -

Klicka här för att ange text. ☐ -

Politiker

Klicka här för att ange text. ☐ -

Förvaltningschef X 4

Klicka här för att ange text. ☐      

Klicka här för att ange text. ☐      

Förvaltnings-
ledning

Klicka här för att ange text. ☐      

Rektor 7-9 ☐ 4

Rektor F-6 ☐ 4

Rektor

Klicka här för att ange text. ☐      
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Klicka här för att ange text. ☐      

Lärare 1-6 KP ☐ 4

Lärare 1-3 X 4

Lärare 4-6 X 4

Lärare

Klicka här för att ange text. ☐      

Klicka här för att ange text. ☐      

Klicka här för att ange text. ☐      

Klicka här för att ange text. ☐      

Klicka här för att ange text. ☐      

Klicka här för att ange text. ☐      

Övriga

Klicka här för att ange text. ☐      

Kommentar: 

Klicka här för att ange text.

6.2 Hur upplever ni att Ert nätverk med de andra kommunerna fungerat?

Kommunen avger sin egen bedömning av hela nätverkets arbete

1 = inte tillfredsställande, 6 = mycket tillfredsställande

1 2 3 4 5 6

Ambitionsnivån, att vara förberedd inför 
nätverkskonferenserna

☐ ☐ ☐ X ☐ ☐

Kritiska hållningen till inlämnade missiv ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐

Kontaktpersonernas mandat från sina 
hemkommuner

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Kontinuiteten av deltagandet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Arbetet på hemmaplan med att förbättra styrning 
och ledning

☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Fokuseringen på ämnet styrning och ledning ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐

Fokuseringen på arbetssättet ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Kommentar till avgivna omdömen: 
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Kontinuiteten i deltagandet har varit bra och alla nivåer har så gott som alltid varit 
representerade, men det har bytts ut en hel del personer under deltagandet. 

6.3 Hur bedömer ni er egen kommuns insatser inom nedanstående områden?

1=inte tillfredsställande, 6= mycket tillfredsställande

1 2 3 4 5 6

Ambitionsnivån, att vara förberedd inför 
nätverkskonferenserna

☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Kritiska hållningen till inlämnade missiv ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Kontaktpersonens mandat ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Kontinuiteten av deltagandet ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Arbetet på hemmaplan med att förbättra styrning 
och ledning

☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Fokuseringen på ämnet styrning och ledning ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Fokuseringen på arbetssättet ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Kommentar till avgivna omdömen:

Klicka här för att ange text.

6.4 Dokumentationen

Inför varje nätverkskonferens har kommunen upprättat ett missiv som beskriver 
läget/utvecklingen inom ett visst område. Ange betydelsen av denna dokumentation 
för det gemensamma arbetet.

Mycket liten 
betydelse

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

☐

5

Mycket stor 
betydelse

X

6

Kommentar: 

Träffarna i kommungruppen kring missivskrivandet har gett oss många bra 
diskussioner och vi har fått syn på vad vi gör bra och vad vi bör förbättra. 
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7 Operativa målen
7.1 Var har de operativa målen fastställts?

I Kultur- och Bildningsnämnden

7.2 Vid vilken tidpunkt fastställdes målen?

Vår/sommar 2013

7.3 Hur har de operativa målen kommunicerats till lärarna?

 De operativa målen har arbetats fram i kommungruppen där alla nivåer finns 
representerade. Rektorer och lärarrepresentanter från kommungruppen, har informerat 
om målen på APT och de finns med i varje skolas verksamhetsplan från HT 2013

7.4 Ange kommunens operativa mål. För varje mål skall anges:

 Utgångsläge

 Resultat

 Tidpunkt för resultatbedömning

 Analys (Ange såväl kommunspecifika som nationella faktorer)

Andelen elever som inte undervisas av ämnesbehöriga lärare i åk 1-9 ska halveras 
årligen. 

Utgångsläge: Under deltagandet i PISA 2015 har vi under två år haft en lärare som inte 
var behörig i matematik men som undervisade i ämnet på en av skolorna i kommunen.
 
Resultat: Nu har vi 100% behöriga matematiklärare på alla skolor.
 
Tidpunkt för resultatbedömning: April 2016 

Analys: Vi upplever att frågan kring ämnesbehörighet varit högaktuell i Sverige i flera 
omgångar de senaste åren. Dels genom införandet av legitimation, men också genom 
diverse diskussioner, rapporter och forskning kring matematik, 
betygssättning/bedömning och inlärning. Det har gjort att vi vid nyrekrytering varit 
medvetna om vikten av att ha fullgod behörighet hos de lärare som undervisar i 
matematik.
Vi hade redan innan PISA 2015 påbörjat införandet av ämneslärarsystem för år 1-6 i 
kommunen. Under deltagandet har det utvidgats till att gälla samtlig undervisning för år 
4-6 och viss undervisning på 1-3. 
Ovanstående faktorer har gjort att vi i många år haft en väldigt bra behörighet hos 
undervisande matematiklärare i kommunen, vilket medför att målet var relativt lätt för 
oss att uppnå.
 
Andelen elever som i åk 6 och 9 uppnår betyget A-C ska öka årligen.
 
Utgångsläge: 
Andelen elever i 6:an i Lekebergs kommun som uppnår betygen C-A var 2013 62%, 
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2014 55%, 2015 56%. 
Andelen elever i 9:an i Lekebergs kommun som uppnår betygen A-C var 2013 21%, 
2014 25%, 2015 38%. 

Resultat: Andelen elever i år 6 som når betygen C-A är 26% för VT 2016
Andelen elever i år 9 som når betygen C-A är 19% Andelen elever med högre betyg 
minskar betydligt både för år 6 och 9 detta läsår.

Tidpunkt för resultatbedömning: juni 2016

Analys: Det positiva resultat vi haft i år 9 under flera år tror vi är en effekt av att vi haft 
lärare med god matematikbehörighet, vi har genomfört matematiklyftet för alla 
kommunens matematiklärare, vi har haft en kontinuitet bland lärarna på 7-9, samarbetet 
har ökat bland lärarna. Vi ser ett trendbrott detta läsår och vi har tyvärr inte haft 
möjlighet att analysera orsaken till det ännu. Resultatet för år 6 har minskat under hela 
deltagandet. En orsak kan vara att personal har bytts ut och det har i vissa fall varit 
svårt att få till en koninuitet.

 
Andelen elever som har tilltro till sin egen förmåga att lösa matematiska problem ska 
öka med 10 procentenheter årligen. 

Utgångsläge:
Andelen elever som har en tilltro till sin förmåga att lösa matematiska problem är hög. I 
årskurs 5 är det 95 % av eleverna som instämmer i påståendet och i årskurs 8 är det 91 
%. Siffrorna är från läsåret 13/14 

Resultat: Förra året gjordes inte enkäten, då den skickades ut så sent att eleverna inte 
hann fylla i den. Årets enkät är ännu inte sammanställd.

Tidpunkt för resultatbedömning:

Analys: Glädjande att det låg högt. Målen var och är fortfarande väl kända för eleverna, 
vilket gör det tydligt när det sker en utveckling. 
Kompensatoriska hjälpmedel har utvecklats mycket under de sista åren ex. inläst 
material samt anpassade läromedel.

 
Skillnaden i resultat mellan nationellt ämnesprov i matematik och slutbetyg ska minska 
över tid. 

Utgångsläge: 
Andelen elever som har samma resultat i ämnesprov och slutbetyg har ökat från 32 % 
till 50 % vårterminen 2014. 

Resultat: Resultatet från vårterminen 2015 visar en fortsatt minskning av skillnaderna. 
63,8 % av eleverna har samma resultat i ämnesprov och slutbetyg.
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Tidpunkt för resultatbedömning: April 2016

Analys: När vi gick med i PISA 2015 hade vi precis haft besök av skolinspektionen och 
fått kraftig kritik för skillnaderna mellan ämnesprov och slutbetyg, som då visade att 
endast 28 % hade samma resultat, medan 72% hade fått högre slutbetyg. Vi var alltså 
mycket fokuserade på att minska skillnaderna mellan prov och betyg. Flera insatser 
sattes in bl.a. införde man, när det fanns möjlighet, halvklasser i matematik i år 7-9. Det 
satsades mycket på stöd, anpassningar och hjälpmedel till alla elever, men speciellt till 
de som hade eller specifika behov. Vi har också genomfört matematiklyftet vilket har 
gynnat samarbete mellan skolor och stadier och utvecklat undervisningen.

8 SKL:s satser för styrning och ledning
Bedöm kommunens utveckling inom respektive sats. 

8.1 Gemensam ledning - Ledningsnivåerna är sammanlänkade

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐

Beskriv nuläget

Vi upplever att vi har god kommunikation och att vi har fungerande rutiner

Ange förändringar från starten

Vi har lagt gemensam tid med tanke på samarbete.  Vi har nu gemensamma bilder i alla 
nivåer av verksamheten. Vår plan för vårt fortsatta utvecklingsarbete upplevs av alla som 
mer konkret nu.

Nästa steg

Planera långsiktigt, hålla i det vi påbörjat och prioritera hårt.

8.2 Gemensam ledning- Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐
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Beskriv nuläget

Efter kartläggning/inventering är vi nu på gång att lägga upp startegier för framtida arbete. 
Lärarnivån upplever ingen större skillnad, då de tycker att det varit tydligt hela tiden. 

Ange förändringar från starten

Tydligare roller nu när vi på rektors/förvaltningsnivå även tittar på delfrågor och inte enbart 
övergripande.

Nästa steg

Fördjupa det arbete vi påbörjat. Hålla taget, justera, dra lärdomar

8.3 Gemensamma rutiner - Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning 
och återkoppling

Begreppet systematisk uppföljning och återkoppling består av ett antal delmoment. 
Ange i tabellerna nedan kommunens utveckling inom respektive område under 
deltagandet.

8.3.1 Samla in data

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐

Beskriv nuläget

Betyg från NP samlas in och analyseras/bearbetas i arbetet med varje skolas 
kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen redovisas till nämnden. 

Ange förändringar från starten

Vi har bildat en analysgrupp som ska samla in och analysera diagnoser som görs enligt 
kommunens matematikplan för uppföljning av matematikutveckling. Nytt från detta läsår. 

Nästa steg

Analysarbetet ska igång på allvar; kommunövergripande och på alla nivåer vid fler tillfällen 
under året, ex. en prognos till nämnden varje kvartal. Bättre flöde mellan alla nivåer.

8.3.2 Bearbeta insamlade data

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande
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Utgångsläge ☐ ☐ X  ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐

Beskriv nuläget

Lärarnivån: Det ser olika ut hur det bearbetas, beroende på vilken typ av data. Det kan 
också variera mellan skolor och även från person till person. 

Ange förändringar från starten

Ökad medvetenhet om vikten av att samla in och bearbeta data som en del av arbetet att öka 
måluppfyllelsen.

Nästa steg

Få större likvärdighet mellan skolor och inom skolor. Föra samtal/diskussioner kring ämnet

8.3.3 Analysera och dra slutsatser

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Beskriv nuläget

Vardagsanalyserna sker i klassrummet av den enskilde läraren. Det har varierat mycket från 
lärare till lärare. Många tankar är igång, vi behöver bara skapa rutiner. Viss 
skolövergripande analys sker i varje skolas kvalitetsredovisning, men även det ser olika ut 
på enheterna. Vi har insett att vi behöver bli mycket bättre på övergripande analyser och på 
att införliva dem i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Ange förändringar från starten

Vi är mer medvetna om att vi brister i analysarbetet.

Nästa steg

Analysarbetet måste bli meningsfullt och kontinuerligt. Vi måste skapa rutiner, former och 
kontinuitet. Vi måste prioritera arbetet och skapa forum för det. Vi vill ha likartad form 
över kommunen. Analysarbetet ska finnas med i vardagen.

8.3.4 Återrapportera till uppgiftslämnaren

Inte Mycket 
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tillfredställande tillfredställande

Utgångsläge ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Beskriv nuläget

Vi är medvetna om att vi är bättre på att rapportera uppåt, än på att återrapportera. 

Ange förändringar från starten

Medvetenhet kring vikten av återrapportering. Det börjar skapas forum.

Nästa steg

Vad är viktigt att återrapportera? Vi behöver fundera kring det. Vilka forum skapar vi och 
med vilket syfte.

8.3.5 Planera åtgärder

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Beskriv nuläget

Som det ser ut nu planeras åtgärder på individ- och gruppnivå av enskild lärare och/eller 
specialpedagog.

Ange förändringar från starten

Ingen förändring

Nästa steg

Vår ambition är att vi ska kunna planera även kommunövergripande åtgärder när vi arbetat 
in rutiner för ett fungerande kommunövergripande analysarbete.

8.3.6 Vidta åtgärder

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐
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Beskriv nuläget

Som det ser ut nu vidtas åtgärder på individ- och gruppnivå av enskild lärare och/eller 
specialpedagog.

Ange förändringar från starten

Ingen förändring

Nästa steg

Mer systematik kring att utforma åtgärder.

8.3.7 Följa upp resultat av vidtagna åtgärder

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Beskriv nuläget

Som det ser ut nu följs åtgärder på individ- och gruppnivå upp av enskild lärare och/eller 
specialpedagog.

Ange förändringar från starten

Ingen förändring

Nästa steg

Analysera och systematisera.

8.3.8 Sprida och implementera fungerande åtgärder

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Nuläge X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Beskriv nuläget

Vi har inga rutiner för detta. Det sprids i pedagogiska samtal inom varje enhet, men når 
oftast inte ut till andra enheter i kommunen.
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Ange förändringar från starten

Ingen förändring

Nästa steg

Hitta rutiner som gör det enkelt att sprida fungerande åtgärder.

8.4 Gemensamma rutiner - Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov 
av stöd

Rutinerna för elever i svårigheter samt särskilt begåvade elever efterfrågas

8.4.1 Elever i svårigheter

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Beskriv nuläget

Vi har en kommunövergripande plan för uppföljning av matematikutveckling. I planen 
ingår diagnoser för F-6. Diagnoserna är från Skolverkets diagnosmaterial ”Diamant”.

Ange förändringar från starten

Vi hade precis slutfört utarbetandet av matematikplanen när vi gick med i PISA 2015 och 
har under deltagandet implementerat och följt planen.

Nästa steg

Vi ska under kommande år utöka planen att gälla även 7-9. P.g.a. personalbyten har 7-9 
lärare inte haft möjlighet att vara med i utformandet av planen som det var tänkt från 
början. Det är nästa steg. 

8.4.2 Särskilt begåvade elever

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Beskriv nuläget

Vi har ett utkast till en plan för särbegåvade/högpresterande elever, som sedan drygt ett år 
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tillbaka är på remiss till rektorsgruppen. De flesta lärare i kommunen har deltagit i en 
kompetensutvecklingsdag kring högpresterande/särbegåvade elever. 

Ange förändringar från starten

Utkastet till planen har utformats under deltagandet av PISA 2015. Vi har även haft Anita 
Kullander som föreläsare under en studiedag HT 2014.

Nästa steg

Planen ska antas, ev revideras och implementeras i kommunen. 

8.5 Gemensam syn - Höga förväntningar på alla elever och övriga

Här skiljs på Höga förväntningar på allaelever samt Höga förväntningar på övriga

8.5.1 Höga förväntningar på alla elever

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Beskriv nuläget

Vi är mer medvetna om vikten av att ha höga förväntningar på alla elever, oavsett 
kunskapsnivå. Det är något som även diskuteras bland personalen på de olika enheterna i 
kommunen. 

Ange förändringar från starten

Våra förväntningar på eleverna har varit höga hela tiden, men har höjts ytterligare. 
Medvetenheten har ökat.

Nästa steg

Kommunövergripande samtal kring ämnet. Skapa forum för det.

8.5.2 Hög förväntningar på övriga

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐
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Beskriv nuläget

Förväntningar mellan respektive nivåer tas upp på medarbetarsamtal. Inga andra 
organiserade samtal

Ange förändringar från starten

Inga förändringar

Nästa steg

Det ska bli en aktiv del av det framtida utvecklingsarbetet i kommunen. 

8.6 Gemensam syn - Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande 

Lärarkompetens kan delas upp i olika områden. Här fokuseras på tre av dessa

 Ämneskunskaper

 Kunskap om kursplan och övriga styrdokument

 Didaktik

Ange för varje stadium er uppfattning av läget inom dessa tre områden vid de två 
olika tidpunkterna. 

Beskriv nuläge, förändringar sedan starten, och nästa steg

8.6.1 Lågstadiet - Ämneskunskaper

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Beskriv nuläget inklusive andel undervisande lärare som har legitimation i matematik 
för eleverna de undervisar

Alla undervisande lärare i matematik har legitimation och behörighet för den åldersgrupp 
de undervisar i. 

Ange förändringar från starten

Alla matematiklärare i kommunen gick mattelyftet 14/15. Några få nyanställda har inte 
gått. 

Nästa steg

Nästa steg borde vara att återuppta mattelyftet så att även de som inte gått får ta del av den 
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kompetensutvecklingen. 

8.6.2 Lågstadiet – Kunskap om kursplaner och övriga styrdokument 

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Beskriv nuläget

De flesta pedagoger har goda kunskaper om kursplaner och styrdokument. Det märks i 
diskussioner och resonemang. 

Ange förändringar från starten

Successiv ökad medvetenhet kring styrdokumenten, tydligare med kunskapskraven för år 3.

Nästa steg

Ämnesträffar över stadierna. 

8.6.3 Lågstadiet - Didaktik

Beskriv nuläget

Kryssen - Utgångsläge: 3 Nuläge: 5

Medvetenheten kring bra och varierad undervisning är stor

Ange förändringar från starten

Vi har genomfört matematiklyftet i kommunen.

Nästa steg

Schemalagda ämnesträffar.

8.6.4 Mellanstadiet – Ämneskunskaper

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X
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Beskriv nuläget inklusive andel undervisande lärare som har legitimation i matematik 
för eleverna de undervisar

Alla undervisande lärare i matematik har legitimation och behörighet för den åldersgrupp 
de undervisar i även på mellanstadiet.

Ange förändringar från starten

Vi har utvecklat ett ämneslärarsystem på samtliga mellanstadieskolor. Vi har inventerat 
behörigheten och diskuterat begreppet behörighet och värdet av poäng i lärarbehörigheten. 
Alla matematiklärare i kommunen gick mattelyftet 14/15. Några få nyanställda har inte 
gått. 

Nästa steg

Samarbetet mellan stadierna, analysarbete och få till en fortsättning på mattelyftet. 

8.6.5 Mellanstadiet – Kunskap om kursplaner och övriga styrdokument

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Beskriv nuläget

Alla undervisande lärare har god kunskap om kursplaner och styrdokument. 
Ämneslärarsystemet gör att alla är ordentligt insatta i kursplanerna.

Ange förändringar från starten

Betyg och NP i år 6 har satt ännu mer fokus på kunskapskraven i år 6.

Nästa steg

Fortsatt mattelyft och samarbete mellan stadierna, större samarbete mellan år 6 och 7-9.

8.6.6 Mellanstadiet - Didaktik

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Beskriv nuläget
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Medvetenheten kring bra och varierad undervisning är stor.

Ange förändringar från starten

Fokus är ännu mer på att anpassa undervisningen efter elevernas behov istället för att 
”anpassa eleverna” efter hur undervisningen är upplagd. Samarbetet i samband med 
mattelyftet har gjort att vi lärt oss mycket av varandra och har en större samsyn i 
kommunen.

Nästa steg

Schemalagda ämnesträffar över stadierna.

8.6.7 Högstadiet - Ämneskunskaper

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Nuläge ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Beskriv nuläget inklusive andel undervisande lärare som har legitimation i matematik 
för eleverna de undervisar

En lärare som undervisar 1 av 9 klasser är legitimerad speciallärare, men är inte 
ämnesbehörig i matematik. 

Ange förändringar från starten

Från en behörig ma-lärare som undervisade alla 7 klasser ensam, till 3 behöriga lärare som 
delar upp klasserna. Alla matematiklärare i kommunen gick mattelyftet 14/15. Några få 
nyanställda har inte gått. 

Nästa steg

Stödundervisning – parallellägga matten för ökat samarbete ex. 3 lärare på 2 klasser. Ökat 
samarbete mellan alla undervisade lärare. Få till fungerande ämnesträffar.

8.6.8 Högstadiet - Kunskap om kursplaner och övriga styrdokument

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Page 480 of 560



22

Beskriv nuläget 

Alla undervisande lärare har bra kunskap om alla dokument och planer.

Ange förändringar från starten

     

Nästa steg

Ännu mer samarbete mellan alla skolans matematiklärare.

8.6.9 Högstadiet - Didaktik

Inte 
tillfredställande

Mycket 
tillfredställande

Utgångsläge ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Nuläge ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Beskriv nuläget

Flera ämnesbehöriga lärare är ansvariga för matematikundervisningen på skolan. Visst 
samarbete sker mellan lärarna.

Ange förändringar från starten

I början av deltagandet hade skolan endast en ämnesbehörig matematiklärare som ensam 
undervisade alla klasser på skolan.

Nästa steg

Vidareutveckla det formativa arbetssättet som vi påbörjat på hela skolan. Utöka samarbetet 
mellan matematiklärarna. 

8.6.10 Lärarsamarbete kan ske på fyra olika nivåer

Ange i tabellen nedan vilken som var den mest typiska kulturen i er verksamhet när 
satsningen påbörjades och vad som hänt fram till nu. 

Samordnar 
ingenting

Planerar 
praktiska 
saker 

Planerar övergripande 
undervisningsmoment

Planerar och 
följer upp 
lektioner 
tillsammans

Utgångsläge ☐ X X ☐

Nuläge ☐ X X ☐
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Beskriv nuläget

Planering i mindre grupper på skolorna. Samarbete av praktiska saker prioriteras för att 
verksamheten ska fungera. 

Ange förändringar från starten

Från start en ensam lärare på 7-9, som numera har ett flertal kollegor. I övrigt ingen 
förändring.

Nästa steg

Samarbete med ALLA lärare och mer samarbete kring lektionsplaneringar.

9 Avslutande frågor
9.1 Hur väl har deltagandet motsvarat det som beskrevs i inbjudan, PM 2012-01-19? 

Inte alls

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

X

5

Helt och hållet

☐

6

Kommentar: 

Anledningen till att krysset sitter i ruta 5 är att den ursprungliga tidsramen inte hållits. Det 
blev ett tidsmässigt längre åtagande än vad som beskrevs i PM:et. I övrigt har det motsvarat 
beskrivningen. 

9.2 Hur har det valda arbetssättet med arbetande nätverk upplevts?

Inte alls 
givande

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

☐

5

Mycket givande

X

6

Kommentera särskilt arbetssätt och organisation:

Vi är väldigt nöjda med arbetssättet. Det har varit ett givande och tagande mellan 
kommunerna och diskussionerna har gett oss många nya infallsvinklar till hur vi kan 
förändra och vidareutveckla kommunen. Vi har upptäckt både utvecklingsmöjligheter, men 
även våra starka sidor. Det har varit ett gott klimat i nätverket.

9.3 Styrning och ledning.

”SKL vill bidra till att kommunerna utvecklar strukturer och arbetssätt som leder till 
förbättrad matematikundervisning så att elevernas kunskaper ökar. Styrning och 
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ledning är centralt för att skapa förutsättningar för förändring till det bättre”
SKL:s PM 2012-01-19

SKL har valt tre områden och sex satser som kommunerna har prövat sin egen 
styrning och ledning gentemot. 

Gör er egen bedömning av hur viktiga var och en av dessa satser är för att nå en 
förbättring av matematikundervisningen.

Gör också en bedömning av svårighetsgraden att uppfylla satsen.

Avsluta med kommentarer.

Bedöm satsens betydelse där 6 = mycket viktigt

1 2 3 4 5 6

Ledningsnivåerna är 
sammanlänkade

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Det finns en tydlig 
uppdrags- och 
rollfördelning

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Höga förväntningar på alla 
elever och övriga

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Lärarnas kompentens och 
samarbete är avgörande

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Det finns fungerande 
rutiner för en systematisk 
uppföljning och 
återkoppling

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Det finns fungerade rutiner 
för att fånga upp elever i 
behov av stöd

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X

Bedöm svårigheten att uppfylla satsen där 6 = mycket svårt

1 2 3 4 5 6

Ledningsnivåerna är 
sammanlänkade

☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Det finns en tydlig 
uppdrags- och 
rollfördelning

☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Höga förväntningar på alla X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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elever och övriga

Lärarnas kompentens och 
samarbete är avgörande

☐ X ☐ ☐ ☐ ☐

Det finns fungerande 
rutiner för en systematisk 
uppföljning och 
återkoppling

☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

Det finns fungerade rutiner 
för att fånga upp elever i 
behov av stöd

☐ ☐ X ☐ ☐ ☐

Kommentarer till bedömningarna av vikt och svårighet:

Vi anser att alla satserna är lika viktiga och behövs i en väl fungerande organisation. Vissa 
av satserna fungerade bra redan när vi startade vårt deltagande i PISA 2015, andra har 
utvecklats under tiden vi varit med, och några kämpar vi fortfarande med.

Det som vi har haft svårast att uppfylla är att få till fungerande rutiner för uppföljning och 
återkoppling. Vi har ännu inte ett tillfredsställande analysarbete i kommunen, men vi är 
medvetna om det och jobbar för att utveckla det.

Är det ytterligare någon sats som borde varit med?

Klicka här för att ange text.

9.4 Ange ett exempel på ett område ni tycker att ni lyckats utveckla under deltagandet i 
satsningen.

Vi har utvecklat en tydligare uppdrags- och rollfördelning samt utvecklat en hel del inom 
rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling, även om mycket arbete återstår inom 
det området. 

9.5 Ange ett exempel på ett område där er kommun gärna delar med sig erfarenheter till 
andra.

Vi har svårt att välja ut ett enskilt område, däremot är vi mycket nöjda med arbetssättet och 
delar gärna med oss av våra positiva erfarenheter av arbetande nätverk. 

9.6 Vilken uppmärksamhet har ni fått genom deltagandet i SKL Matematik PISA 2015, 
t.ex. studiebesök, media etc.

I början av deltagandet rapporterade media om att Lekeberg  var med i PISA 2015. 
Däremot har representanter från kommunen lyft vårt deltagande i PISA i andra forum t.ex. 
Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK) samt vid andra regionala mötesplatser.
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Protokoll 2016-08-29

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:10-11:45 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §193

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-08-29

Datum för överklagan 2016-08-31 till och med 2016-09-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186
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Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§193 - Slutrapport SKL Matematik PISA 2015 (KUB 16-415)
Ärendebeskrivning
Januari 2012 bjöd SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) in alla kommuner i landet att delta i 
gemensam satsning för att förbättra matematikresultaten, i syfte att Sverige skulle prestera betydligt 
bättre i PISA 2015 än i PISA 2009. En tredjedel av landets kommuner anslöt sig till satsningen. SKL 
satte följande mål utifrån Sveriges resultat i PISA 2015, jämfört med PISA 2009: • Andelen elever som 
når den lägsta nivån ska halveras • Andelen elever som når den högsta nivån ska öka • Sverige ska 
höra till de tio bästa OECD-länderna Deltagandet i PISA 2015 har varit mycket givande för Lekebergs 
kommun. Alla deltagare i kommungruppen har varit positiva både till arbetet i nätverken och till 
arbetet på hemmaplan. Utveckling har skett inom flera områden sedan starten samt att det 
synliggjorts att det största framtida utvecklingsområdet är analysarbetet. Under deltagandet har 
skillnaderna mellan nationella prov och slutbetyg minskat mycket i kommunen. Andelen elever med 
betyget C-A i årskurs 9 har ökat. Eleverna i Lekeberg undervisas endast av behöriga matematiklärare, 
vilka har höga förväntningar på dem. Enkäter visar att eleverna också har stark tilltro till sin 
matematiska förmåga. Projektgruppen anser att deltagandet i PISA 2015 har varit positiv och en av 
framgångsfaktorerna i arbetet med att nå de goda resultaten i kommunen.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner slutrapporten.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner slutrapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport SKL Matematik PISA 2015 - (34017)
 Slutrapport SKL Matematik PISA 2015 - (KUB 16-415-1)
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Rapportering av ogiltig 
frånvaro för perioden maj-juni 

2016

7

KUB 16-451
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Tjänsteskrivelse 2016-08-30 1 (1)

Dnr: KUB 16-451

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ogiltig frånvaro för 
perioden maj-juni 2016
   

Ärendebeskrivning
Samtliga rektorer ansvarar för att rapportera ogiltig frånvaro som överstiger 30 % till 
nämnden, enligt beslut i Kultur- och bildningsnämnden 120327, § 15.

Rapporter för perioden maj – juni 2016 har inkommit rapporter från Hidinge skola, 
Tulpanen, Lekebergsskolan 4-6  och Mullhyttan inget att rapportera.

Lekebergsskolan 7-9 rapporterar att en elev haft 38 % frånvaro under maj månad. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av ogiltig frånvaro för 
perioden maj - juni 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Rapportering av kränkande 
behandling eller trakasserier 
för perioden maj-juni 2016

8

KUB 16-452
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Tjänsteskrivelse 2016-08-30 1 (2)

Dnr: KUB 16-452

Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande 
behandling eller trakasserier för perioden maj-juni 
2016
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande 
behandling och trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och 
beslut kring en sådan händelse utreds och gör därefter en bedömning om barnet 
blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier.
För perioden har tre rapporteringar inkommit, två från Mullhyttans skola och och en 
från Tulpanens skola. För Hidinge skola, Lekebergsskolan 4-6 samt förskolor i 
kommunen har inga rapporteringar inkommit.

Sammanställning av inkomna utredning för perioden

Tulpanens skola

Rektor bedömde att elev ej utsatts för kränkande behandling/trakasserier och att 
särskilda åtgärder ej var nödvändiga. 

Mullhyttans skola

Rektor har mottagit två anmälningar om misstanke om trakasserier eller kränkande 
behandling där utredning gjorts.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av 
kränkande behandling och trakasserier för maj och juni 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
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Tjänsteskrivelse 2016-08-30 2 (2)

Dnr: KUB 16-452

Maria Bäcklin Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-08-29

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:10-11:45 Trollkarlen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §195

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-08-29

Datum för överklagan 2016-08-31 till och med 2016-09-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander § 187-201, Anna Nilsson § 186

Page 2 of 3Page 494 of 560



Protokoll 2016-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§195 - Rapportering av kränkande behandling eller trakasserier 
för perioden maj-juni 2016 (KUB 16-452)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande behandling och 
trakasserier. Rektor och förskolechef ansvarar för att utredning och beslut kring en sådan händelse 
utreds och gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier. 
För perioden har tre rapporteringar inkommit, två från Mullhyttans skola och och en från Tulpanens 
skola. För Hidinge skola, Lekebergsskolan 4-6 samt förskolor i kommunen har inga rapporteringar 
inkommit.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för maj och juni 2016.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen gällande rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för maj och juni 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling eller trakasserier för perioden maj-

juni 2016 - (33996)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-452-2)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-452-3)
 Borttagen på grund av Sekr. - (KUB 16-452-4)
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Förvaltningschefen informerar

9
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Inbjudan samarbete 
politiker/tjänstemän

10
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Till                                        Fjugesta i början av augusti 2016 

nämnden Kultur- och bildning,                            

förvaltningens ledningsgrupp                      

och nämndsekreterare Linda             

    

Hjärtligt välkommen till gemensam eftermiddag 

onsdagen den 14 september! 

 

Tid: Kl.13-17   

Plats: Multen 

 

Våra barn och elever i Lekebergs kommun ska få uppleva att de går i den bästa 

förskolan/skolan. Den målbilden innebär att vårt gemensamma arbete är 

centralt i samarbete med föräldrar och alla nivåer i organisationen. Det kräver 

gemensam vetskap om vårt nuläge för att kunna göra medvetna val och 

prioriteringar för fokus och process som med systematik skapar skolutveckling.   

Efter våra två gemensamma tillfällen tidigare under året kommer vi nu att 

mötas kring vad som framkommit utifrån våra samtal, bearbetningen av 

nulägesbilderna och förslagen till prioriteringar. Utifrån det påbörjas formandet 

av den gemensamma långsiktiga verksamhetsutvecklingsprocessen. 

 

Ser fram mot att mötas, varmt välkomna! 

Maria Bäcklin och Håkan Söderman                                                                                                       
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Anmälan av 
delegationsärenden till nämnd 

2016-09-06

11

KUB 16-488
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Tjänsteskrivelse 2016-08-31 1 (3)

Dnr: KUB 16-488

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsärenden till 
nämnd 2016-09-06
   

Ärendebeskrivning
En lista över kultur- och bildningsnämndens delegationsbeslut har sammanställts, 
dessutom redovisas arbetsutskottets beslut samt ordförandebeslut. Barn och 
familjeavdelningen har tagit fram en lista över samtliga delegationsbeslut som tagits 
under perioden 20160510 till 160630.

Sammanställning av delegationsbeslut

Ansvar 200

Yttrande till Skolinspektionen i ärende dnr 41-2016:2681, Kub 16-325

Ansvar 201

Rapport beträffande elev som inte fullgjort skolplikten (KUB 16-451) 

Ansvar 203

Utredning och beslut i ärende om kränkande behandling eller trakasserier (KUB 16-
452)

Ansvar 204

Utökad tid i förskolan (KUB 16-350)

Beslut om placering enligt Skollagen 8 kap 7 § (KUB 16-398)

Ansvar 208

Yttrande i ärende 14924/2016, KUB 16-332

Ansvar 209

MTB-bana vid Lanna badgruva (KUB 16-136)

Ung Peng (KUB 16-380)

Ung Peng (KUB 16-139)

Avtal/Överenskommelse mellan Lekebergs kommun och SISU Idrottsbildarna 
gällande folkbildningsverksamheten år 2016-2018 (KUB 16-440)
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Tjänsteskrivelse 2016-08-31 2 (3)

Dnr: KUB 16-488

Skolskjutshandläggare

Särskild skolskjuts, grundsärskoleelev (KUB 16-322)

Skolskjutsärende (KUB 16-366)

 Skolskjutsärende (KUB 16-378) 

Skolskjutsärendet – avslag (revidering av tidigare beslut) (KUB 16-228)

Skolskjutsärende (KUB 16-405)

Handläggare resebidrag

Extra resebidrag – avslag (KUB 16-340)

Ordförandebeslut

Ordförandebeslut – Avslag ansökan om placering i familjehem och 
utslussningslägenhet samt beslut om placering enligt 4 kap 1 § SoL i 
HVB/utslussningslägenhet (KUB 16-263)

Ordförandebeslut – Yttrande samråd detaljplan för Sälven 1:35 Lekebergs kommun 
(KUB 16-365)

Ordförandebeslut – Utredning enligt 11 kap 1 § SoL (KUB 16-395)

Arbetsutskottet

2016-06-20

Placering enligt 4:1 och 6:1 socialtjänstlagen (KUB 16-338)

Utredning enligt SoL 11:1 (KUB 16-355)

Utredning enligt SoL 11:1 (KUB 16-356)

Övervägande vid placering (KUB 16-357)

Övervägande vid placering (KUB 16-358)

Övervägande vid placering (KUB 16-372)

Övervägande vid placering (KUB 16-373)

Övervägande vid placering (KUB 16-374)

Övervägande vid placering (KUB 16-386)

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL (KUB 16-390)

Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. Placering enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen av 
ensamkommande barn (KUB 16-391)

Placering enligt 4 kap 1 § SoL (KUB 16-392)
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Tjänsteskrivelse 2016-08-31 3 (3)

Dnr: KUB 16-488

2016-06-29

Övervägande vid placering (KUB 16-375)

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL (KUB 16-387)

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL (KUB 16-388)

Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL (KUB 16-389)

Omplaceringar till stödboendet (KUB 16-394)

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Namn Förnamn Linda Kirrander
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Återrapportering av 
delegationsbeslut - Köp av 

tjänst avseende 
skolskjutsadministration

13

KUB 16-22
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Protokoll 2016-01-26

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-17:00 Multen  

Övriga
Gustav Olofsson
Helen Ekman (skolskjutshandläggare)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §13

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Fredrik Steckl (SD)
Eva Bonnevier (C) ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Pia-Lotta Frohman (MP) ersätter Jonas Hansen 
(KD)
Brian Jensen (S) ersätter Anna Wiktorsson (S)
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Protokoll 2016-01-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-01-26

Datum för överklagan 2016-02-03 till och med 2016-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-01-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Köp av tjänst avseende skolskjutsadminstration - delegation 
av beslut (KUB 16-22)
Ärendebeskrivning
I dagsläget utgör skolskjutsadministrationen en tjänst motsvarande 50 procent. Ansvaret för 
skolskjutsar ligger under Kultur – och bildningsnämnden som köper tjänsten av Administrativa 
avdelningen, Kommunstyrelsen. Cirka 460 elever är berättigade skolskjuts, vilket innebär att mer än 
hälften av alla elever i kommunen åker skolskjuts. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag där Lekeberg skulle köpa 
skolskjutsadministrationen av Region Örebro län (Länstrafiken). Detta skulle innebära en kraftigt 
minskad sårbarhet, ökad kvalitet, bättre underlag, ökad service för föräldrarna och på sikt 
förmodligen vara ett ekonomiskt gynnsamt alternativ. 

Köpet skulle kosta ca 360 000 kr/år och börja gälla från och med 2017.

Arbetsutskottet har efterfrågat kompletterande information innan beslut kan tas i ärendet. För att 
möjliggöra beslutsfattande så snart dessa frågetecken är klargjorda är förvaltningens förslag att 
nämnden delegerar beslutet till arbetsutskottet.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om ev. köp av tjänst 
gällande skolskjutsadministration från Region Örebro län (Länstrafiken).

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om ev. köp av tjänst 
gällande skolskjutsadministration från Region Örebro län (Länstrafiken).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Köp av tjänst avseende skolskjutsadministration
 §27 Information - Köp av tjänst avseende skolskjutsadministration

Expedieras till 
Helen Ekman, skolskjutshandläggare

Gustav Olofsson, administrativ chef
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Protokoll 2016-02-29

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats
08:15-09:15 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §68

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-29

Datum för överklagan 2016-03-02 till och med 2016-03-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2016-02-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§68 - Köp av tjänst avseende skolskjutsadministration (KUB 16-
22)
Ärendebeskrivning
I dagsläget utgör skolskjutsadministrationen en tjänst motsvarande 50 procent. Ansvaret för 
skolskjutsar ligger under Kultur - och bildningsnämnden som köper tjänsten av Administrativa 
avdelningen, Kommunstyrelsen. Cirka 460 elever är berättigade skolskjuts, vilket innebär att mer än 
hälften av alla elever i kommunen åker skolskjuts. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag där Lekeberg skulle köpa 
skolskjutsadministrationen av Region Örebro län (Länstrafiken). Detta skulle innebära en kraftigt 
minskad sårbarhet, ökad kvalitet, bättre underlag, ökad service för föräldrarna.

Köpet skulle kosta ca 360 000 kr/år och börja gälla från och med 2017-01-01.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschef Maria Bäcklin i uppdrag att teckna 
avtal om köp av tjänst gällande skolskjutsadministration från Region Örebro län (Länstrafiken), vilket 
börjar gälla 2017-01-01.

Beslut
Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschef Maria Bäcklin i uppdrag att teckna 
avtal om köp av tjänst gällande skolskjutsadministration från Region Örebro län (Länstrafiken), vilket 
börjar gälla 2017-01-01.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Köp av tjänst avseende skolskjutsadministration
 2015-12-21 Prel.Kalkyl skolskjutsadm Lekeberg
 2015-12-21 Avtalsförslag skolskjutsadministration och planering

Expedieras till 
Helen Ekman, skolskjutshandläggare

Gustav Olofsson, administrativ chef
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Redovisning av inkomna 
synpunkter för perioden 

160511-160823

14
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: Dagbarnvårdare
Datum: 2016-05-18 16:25:17

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 16 maj 2016 18:36
Till: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>; Maria Bäcklin
<maria.backlin@lekeberg.se>
Ämne: Fwd:

För diariet.

Håkan Söderman (m)
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun
Vidarebefordrat brev:

Från: carroresin <carroresin@gmail.com>
Datum: 16 maj 2016 18:25:23 CEST
Till: <hakan.soderman@lekeberg.se>

Hej.
Jag har i dag via telefon blivit informerad om att min sons
dagbarnvårdare kommer att få sluta. Vilket jag inte tycker är ett bra
sätt att få information av detta slag. Det har ändå gått 5 dagar sedan jag
fått veta det från annat håll att det var klubbat. Jag har även hört det
tidigare av en bekant i Fjugesta, och det var säkert en månad sedan.
Jag vill att du och Maria Bäcklin samlar oss föräldrarna till ett
samordningsmöte. Där vi föräldrar kan få komma till tals på ett
konstruktivt sätt och få chans att säga vårat.
Det kan inte vara mening att det ska läggas 170.000 på en vägg i färg
på dagis! Alla resurser kan inte gå Hidinge förskola el nya förskolan i
Fjugesta. Samt stänga nattomsorgen för barn som har föräldrar som
jobbar nattetid, då tycker jag att ni ska betala tillbaka de 169.848 kr ni
fått i bidrag av staten för att hålla natt omsorg för barn. Jag är arg
besviken och riktigt upprörd av att bli överkörd på detta sätt. Är inte
ensam om det. Vi är många. Vi ska vara stolta över våra
dagbarnvårdare vi har i Lekeberg. Jag och vi föräldrar har rätt att få
säga vårat innan beslut tas. Ingen har fått komma till tals! Det är upp
till er att motivera varför pengar läggs på detta sätt samt att då kunna
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motivera att ta bort en dagbarnvårdare. Tacksam för snar kallelse till
samordningsmöte.
Mvh Carolina Resin

Skickat från min Samsung-enhet
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: dagbarnvårdare
Datum: 2016-05-18 16:25:40

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 16 maj 2016 16:12
Till: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Ämne: VB: dagbarnvårdare

Med vänlig hälsning/Best Regards

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och
bildningsnämnden

Tel direkt 0585-489 48
SMS: 070-5529381
Tel bostad: 0585-122 52
Telefax bostad: 0585-122 52
E-post:
hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

Tel: 0585-487 00 (vxl)
Telefax: 0585-487 02
www.lekeberg.se

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 16 maj 2016 15:56
Till: Inga-Lill Friberg Pettersson <inga-lill.fribergpettersson@lekeberg.se>; Maria Bäcklin
<maria.backlin@lekeberg.se>; annica.zetterholm@centerpartiet.se; Anette Bergdahl
<Anette.Andersson@Lekeberg.se>
Ämne: SV: dagbarnvårdare

Då får det i så fall bli med hela AU, om vi ska träffa dem.

Med vänlig hälsning/Best Regards

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och
bildningsnämnden

Tel direkt 0585-489 48
SMS: 070-5529381
Tel bostad: 0585-122 52
Telefax bostad: 0585-122 52

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

Tel: 0585-487 00 (vxl)
Telefax: 0585-487 02
www.lekeberg.se
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E-post:
hakan.soderman@lekeberg.se

Från: Inga-Lill Friberg Pettersson
Skickat: den 16 maj 2016 14:02
Till: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>
Ämne: dagbarnvårdare

Hej!
Jag vill bara informera dig om att flera föräldrar till barn hos dagbarnvårdare har hört av sig
och är väldigt missnöjda med beslutet att ta bort en dagbarnvårdare. De vill ha ett möte
med dig och Maria.
Hör av dig om du vill ha mer information.
Mvh
Inga-Lill

Inga-Lill Friberg Pettersson
Förskolechef
Kultur- och bildningsförvaltningen
0585-487 46
inga-
lill.fribergpettersson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Klassingdelning förskoleklasser födda 2010
Datum: 2016-05-19 08:00:41

Från:Maria Bäcklin
Skickat: den 18 maj 2016 19:28
Till:Magdalena Eriksson <magdalena@sangverkstan.se>
Kopia: Agneta Birgersson <Agneta.Birgersson@Lekeberg.se>; Eva Nygren
<eva.nygren@lekeberg.se>; Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Ämne: SV: Klassingdelning förskoleklasser födda 2010

Hej Magdalena!

Jag har tagit del av ditt mail och jag gör kopplingen att det nog är du som pratat in ett
meddelande på min telefon igår,
men jag tog inte del av några kontaktuppgifter i det. Hoppas att det stämmer!

Vad gäller gruppindelningar så är det en verksamhetsfråga som jag inte är del i.
Jag vet dock att det är många aspekter, både vad gäller den enskilda individen och ur ett
helhetsperspektiv, som behöver beaktas.
De avvägningarna görs i en process i verksamheterna.

Avsikten med morgondagens möte är att ha fokus på det verksamhetsnära som planeras
inför kommande läsår och utifrån det innehållet medverkar inte jag.
Det är även så att jag är borta för två heldagar med kommunledningsgruppen torsdag och
fredag.

En kort återkoppling och med förhoppning om gemensamt fokus för positiv start i
förskoleklass kommande hösttermin.

Hälsar Maria

Med vänliga hälsningar

Maria Bäcklin
Förvaltningschef
Kultur- och bildnings
förvaltningen
0585-487 50 (dir)

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
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maria.backlin@lekeberg.se 0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från:Magdalena Eriksson [mailto:magdalena@sangverkstan.se]
Skickat: den 17 maj 2016 22:04
Till: Agneta Birgersson <Agneta.Birgersson@Lekeberg.se>; Eva Nygren
<eva.nygren@lekeberg.se>; Maria Bäcklin <maria.backlin@lekeberg.se>
Ämne: Klassingdelning förskoleklasser födda 2010

Hej,
för ca 5 veckor sedan kontaktade jag dej Agneta med önskemål för våran pojke Emil
Eriksson Nilsson inför fördelningen av förskoleklasserna till hösten.

Vi är besvikna här hemma att inga av våra önskemål hörsammades. Och att ni inte
heller hörsammade personalen på Tulpanens önskemål. De la ner rätt mycket tid för
att få en bra sammansättning, och det är underligt att man inte lyssnar på dem.
Våran Emil går på tulpanens förskola, och jag önskar att han får byta grupp och alltså
får gå på Rönnen istället.
Jag tar för givet att ni löser det på ett bra sätt.

Jag har förstått på andra föräldrar att det är fler som är besvikna över fördelningarna,
så det kanske går att lösa ganska lätt.

Men ni behöver se över grupperna en gång till och framförallt lyssnar in önskemål
och behov.

Det är barnens trygghet ni har i era händer, och det är ert ansvar att ge både barn och
föräldrar bra förutsättningar för skolstart. Så jag ber er att ta den möjligheten på
fullaste allvar.

Vänl Magdalena Eriksson
0706-97 59 79
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Klassingdelning förskoleklasser födda 2010
Datum: 2016-05-19 08:00:50

Från: Agneta Birgersson
Skickat: den 18 maj 2016 19:33
Till:Maria Bäcklin <maria.backlin@lekeberg.se>
Kopia: Eva Nygren <eva.nygren@lekeberg.se>; Linda Kirrander
<linda.kirrander@lekeberg.se>
Ämne: SV: Klassingdelning förskoleklasser födda 2010

Hej
Jag har svarat och pratat med henne och bytt grupp för hennes son .
Det är hon nöjd med !

Agneta

Med vänlig hälsning

Agneta Birgersson
Rektor
Tulpanens skola
Komvux, SFI,
Kultur och Bildning
0585-487 03(dir)
agneta.birgersson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Maria Bäcklin
Skickat: den 18 maj 2016 19:28
Till: Magdalena Eriksson
Kopia: Agneta Birgersson; Eva Nygren; Linda Kirrander
Ämne: SV: Klassingdelning förskoleklasser födda 2010

Hej Magdalena!

Jag har tagit del av ditt mail och jag gör kopplingen att det nog är du som pratat in ett
meddelande på min telefon igår,
men jag tog inte del av några kontaktuppgifter i det. Hoppas att det stämmer!
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Vad gäller gruppindelningar så är det en verksamhetsfråga som jag inte är del i.
Jag vet dock att det är många aspekter, både vad gäller den enskilda individen och ur ett
helhetsperspektiv, som behöver beaktas.
De avvägningarna görs i en process i verksamheterna.

Avsikten med morgondagens möte är att ha fokus på det verksamhetsnära som planeras
inför kommande läsår och utifrån det innehållet medverkar inte jag.
Det är även så att jag är borta för två heldagar med kommunledningsgruppen torsdag och
fredag.

En kort återkoppling och med förhoppning om gemensamt fokus för positiv start i
förskoleklass kommande hösttermin.

Hälsar Maria

Med vänliga hälsningar

Maria Bäcklin
Förvaltningschef
Kultur- och bildnings
förvaltningen
0585-487 50 (dir)
maria.backlin@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från:Magdalena Eriksson [mailto:magdalena@sangverkstan.se]
Skickat: den 17 maj 2016 22:04
Till: Agneta Birgersson <Agneta.Birgersson@Lekeberg.se>; Eva Nygren
<eva.nygren@lekeberg.se>; Maria Bäcklin <maria.backlin@lekeberg.se>
Ämne: Klassingdelning förskoleklasser födda 2010

Hej,
för ca 5 veckor sedan kontaktade jag dej Agneta med önskemål för våran pojke Emil
Eriksson Nilsson inför fördelningen av förskoleklasserna till hösten.

Vi är besvikna här hemma att inga av våra önskemål hörsammades. Och att ni inte
heller hörsammade personalen på Tulpanens önskemål. De la ner rätt mycket tid för
att få en bra sammansättning, och det är underligt att man inte lyssnar på dem.
Våran Emil går på tulpanens förskola, och jag önskar att han får byta grupp och alltså
får gå på Rönnen istället.
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Jag tar för givet att ni löser det på ett bra sätt.

Jag har förstått på andra föräldrar att det är fler som är besvikna över fördelningarna,
så det kanske går att lösa ganska lätt.

Men ni behöver se över grupperna en gång till och framförallt lyssnar in önskemål
och behov.

Det är barnens trygghet ni har i era händer, och det är ert ansvar att ge både barn och
föräldrar bra förutsättningar för skolstart. Så jag ber er att ta den möjligheten på
fullaste allvar.

Vänl Magdalena Eriksson
0706-97 59 79
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Hej Håkan! Vet du något om det ska (när) återställas på baksidan av fritids i Mullhyttan? Just 
nu är det en sandöken.

Med vänlig hälsning, Sara
TIS 19:55
Hej Sara, tack för bilderna. Jag skickar det vidare till Maria Bäcklin, så får hon kolla med 
LEKO vad som gäller. Med vänlig hälsning, Håkan

Tack för det!�
Chattkonversationen är avslutad
Skickat från Messenger
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: Svar - synpunkter Utomhusmiljön på baksidan av Mullhyttans fritids
Datum: 2016-05-23 09:35:52

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Britt Andersson
Skickat: den 23 maj 2016 08:59
Till: Maria Bäcklin ; Sören Skårsjö ; Anette Larslin
Kopia: Håkan Söderman ; Linda Kirrander
Ämne: SV: Dok2.doc
Hej!
Brogrund kommer att börja återställa när de har lagt klart plattorna på Linden.
Med vänlig hälsning
Britt Andersson
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria Bäcklin
Skickat: den 20 maj 2016 17:46
Till: Britt Andersson; Sören Skårsjö; Anette Larslin
Kopia: Håkan Söderman; Linda Kirrander
Ämne: Dok2.doc
Hej !
Jag ber er ta del av bifogad fil som Håkan fått del av och återkoppla information
om planering för iordningställande.
Tack på förhand och önskan om en trevlig helg !
Maria Bäcklin
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: Svar på - Synpunkter och klagomål gällande socialtjänsten
Datum: 2016-05-26 15:29:09

Från: Ankica Lucic
Skickat: den 26 maj 2016 15:19
Till: 'gunilladalbo@msn.com' <gunilladalbo@msn.com>
Kopia: Karin Johansson <karin.johansson@lekeberg.se>; Elizabeth Avstranden
<Elizabeth.Avstranden@Lekeberg.se>
Ämne: Avvikelser/synpunkter och klagomål.

Hej Gunilla!

Vi har tagit emot ditt brev och vi betraktar brevet som klagomål/synpunkter. Jag vill
framföra att vi på socialtjänsten strävar efter att alla människor som har kontakt med oss
ska känna sig bemöta på ett respektfullt sätt. Det är tråkigt att kontakten mellan dig och
handläggare, enligt din uppfattning, inte har fungerat på ett tillfredställande sätt.

Ärendet avslutades den 29 mars 2016 då den påbörjade utredningen inte hade kunnat
fullföljas. Du/ni har fått utredningsmaterial och det verkar att det har förekommit en del
missuppfattningar och att vissa uppgifter är felaktiga m.m. Du har inte kontaktat
handläggare för att påvisa dessa felaktigheter och handläggare har därmed antagit att det
inte fanns behov av rättelse. Eftersom utredning inte har varit fullföljd och inte skulle leda
till något beslut, bedömdes att kommunicering enligt Förvaltningslagen inte var nödvändig.
Vi har eventuellt kunnat skicka brev med uppmaning att kontakta oss under en viss tid för
tydlighetens skull.

Enligt lagtexten 6 kap 6 § socialtjänstlagen ”får inte socialnämnden lämna medgivande eller
fatta beslut om vård utan förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för
vård i hemmen är utreda av socialnämnd”. Socialnämnden kan inte fatta beslut om en
placering i ett hem enbart utifrån ett utredningsunderlag från den enskilda verksamheten (i
ert fall utredning som gjordes av Bergslagsgårdar). Ni har fått information om detta både
från socialtjänsten och Bergslagsgårdar.

Det är socialtjänsten som äger frågan vilken metod ska användas för att kunna göra en
bedömning om någon/några är lämpliga som uppdragstagare till familjehemsuppdrag. Valet
av metod görs utifrån forskning, beprövade metoder m.m.

Vår bedömning var (se nedan):

”Bedömning
Utredare Elizabeth Avstranden och Beatrice Bister för diskussion om de kända
uppgifter som vi har. Vi har kommit fram till att en grundintervju inriktad mot vuxna
placeringar samt den kompletterande utredningen inte är tillräckligt utan en
fullständig intervju enligt Kälvesten behöver göras för att få tillräckligt gott underlag
för bedömning av familjens möjlighet/lämplighet att ta emot barn för placering. Efter
kontakt med konsulent Anna Bengtsson, som för fram vårt krav av en fullständig
utredning till Gunilla och Johan, återkommer Anna med uppgiften att de inte vill

Page 537 of 560

mailto:elizabeth.avstranden@lekeberg.se
mailto:karin.johansson@lekeberg.se
mailto:gunilladalbo@msn.com


medverka i en fullständig utredning och att de är medvetna om att det kan innebära att
barnen flyttas från nuvarande familjehem som nu är en jourfamilj. Utredarna bedömer
att ytterligare två personer, flickor, skulle försvåra situationen för pojkarna i familjen.
Varje placering innebär fler möten och kontakt med fler personer. Med tanke på hur
svårt att det var för handläggarna att få till utredningstid med familjen, är det ännu en
svårighet att bedöma om familjen verkligen har utrymme för placerade barn/
ungdomar.”

Återigen vill jag påpeka att den påbörjade utredningen har lagts ner på grund av att ni
inte ville bli utredda av socialtjänsten och att nämnden inte har, som det står i
bedömningen, haft tillräckligt många uppgifter för att kunna ta ställning avseende er
lämplighet för familjehemsuppdrag. Den beslutande nämnden ansvarar för beslutet
och därmed indirekt för innehållet och kvaliteten i den utredning som ligger till grund
för beslutet.

Som sagt har inte nämnden haft möjlighet att fatta beslut om placering för
stadigvarande vård och fostran hos er då det saknades grundförutsättning (en
utredning av familjehem) och ungdomarna har flyttats av samma skäl.

Du har även synpunkter gällande god man och de är inte socialtjänsten inte har ansvar för
detta utan Överförmyndarmyndigheten.

Min bedömning är att handläggning av ärendet har skett på ett korrekt sätt. Jag hoppas att
du har fått en tydligare bild över vårt agerande och skälen till detta utifrån den rådande
lagstiftningen.

Här kommer även länken som du efterfrågar och som kan hittas på kommunens hemsida.
http://www.lekeberg.se/kommunochpolitik/
dialogochsynpunkter.4.711bc06b14820d116bc1a92.html

Med vänlig hälsning

Ankica Lucic
Chef för
Individ- och familje-
omsorg
0585-48 898 (dir)
mailto:ankica.lucic@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Studiedag aug?
Datum: 2016-05-27 09:10:04

Från: Britt-Marie Gustafsson [mailto:bippa02.bmg@gmail.com]
Skickat: den 27 maj 2016 07:50
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Studiedag aug?

Hej. Jag har en fråga hur kan man/ ni sätta, inte bara en utan två studiedagar och
stänga barnomsorgen under semesterperioden?
Jag som på mitt jobb har 2 olika perioder var av jag själv har den tidiga perioden i
år inte har den blekaste möjlighet att ta ut semester då.
Och VAR om jag nu behöver fritids till mina barn kommer detta bli ? För jag har
ingen möjlighet att åka typ till mullhyttan och ändå hinna till mitt jobb i tid.
Tycker detta är förjävligt då jag har pratat med åtminstone en pedagog som
utryckligen har sagt till om detta att man måste tänka på semestern för föräldrarna
för flera år sedan.
Och varför får man inte reda på detta förrens nu?
För när jag ansökte om min semester i februari så kollade jag läsårsförlägningen
och där fanns inte de dagarna med utan det låg istället någon i september om jag
inte minns fel som nu är borttagen.
Blev visst fler frågor men detta är inte ok och jag vet att det är fler föräldrar som
tycker detsamma��
Hälsningar
Britt-Marie Gustafsson
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From: maria.backlin@lekeberg.se
To: bippa02.bmg@gmail.com
Cc: linda.kirrander@lekeberg.se
Bcc:
Subject: Untitled Message
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej Britt-Marie!
Jag har fått del av att du mailat till kommunen om de fem dagar som förskolans och
skolans verksamheter ges möjlighet varje läsår
att använda till gemensam planering, förberedelser och uppföljning av arbetet för
barnen och eleverna.

15-16 augusti är två av dessa fem dagar under läsåret 2016-2017 förlagda och öppen
verksamhet under dessa dagar kommer att vara förskolan Tummeliten i Fjugesta.

Med vänliga hälsningar

Maria Bäcklin
Förvaltningschef
Kultur- och bildnings
förvaltningen

0585-487 50 (dir)
maria.backlin@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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From: maria.backlin@lekeberg.se
To: bippa02.bmg@gmail.com
Cc: linda.kirrander@lekeberg.se
Bcc:
Subject: SV: Re:
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej igen Britt-Marie!
Ja, Tummeliten kommer att vara både för förskole- och skolbarn.

Tanken är att beroende på antalet barn,
så ges det möjlighet att ev. använda olika avdelningar för förskolebarnen respektive
fritidsbarnen.

Med vänliga hälsningar
Maria Bäcklin

Från: Britt-Marie Gustafsson [mailto:bippa02.bmg@gmail.com]
Skickat: den 30 maj 2016 13:50
Till:Maria Bäcklin <maria.backlin@lekeberg.se>
Ämne: Re:

Hej. Kommer tummeliten vara även för skolbarnen alltså?

Den 30 maj 2016 13:48 skrev "Maria Bäcklin" <maria.backlin@lekeberg.se>:

Hej Britt-Marie!
Jag har fått del av att du mailat till kommunen om de fem dagar som förskolans och
skolans verksamheter ges möjlighet varje läsår
att använda till gemensam planering, förberedelser och uppföljning av arbetet för barnen
och eleverna.

15-16 augusti är två av dessa fem dagar under läsåret 2016-2017 förlagda och öppen
verksamhet under dessa dagar kommer att vara förskolan Tummeliten i Fjugesta.

Med vänliga hälsningar
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Maria Bäcklin
Förvaltningschef
Kultur- och bildnings
förvaltningen

0585-487 50 (dir)
maria.backlin@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Tove Anger

Telefon (frivilligt)

0707559185

E-post (frivilligt)

Tovemail@gmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Jag har på omvägar hört talas om att Lekebergs kommun funderar på att lägga ner den pedagogiska omsorg
(dagmammor) som kommunen bedriver. Stämmer detta? Som representant för det rikstäckande nätverket för
pedagogisk omsorg i Sverige vill jag göra er uppmärksam på kommunens åtagande enligt Skollagen.
Lekebergs kommun är liksom andra kommuner "skyldig att sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg istället
för förskola till föräldrar som önskar detta". Detta är ett lagkrav och därmed inte frivilligt eller förhandlingsbart.
Kommunen är visserligen inte skyldig att erbjuda pedagogisk omsorg i kommunal regi men behöver i annat fall
ha en tydlig strategi för hur pedagogisk omsorg ska bedrivas tex genom aktiv information om hur man startar
privat pedagogisk omsorg med enskild huvudman. Jag skulle gärna vilja ta del av den plan som Lekebergs
kommun har utarbetat för hur ni aktivt arbetar med att sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg istället för
förskola/fritids till föräldrar som önskar det? Jag vill också veta om ni har informerat kommunalt anställda
dagbarnvårdare om deras rätt att istället starta eget samt om ni informerat föräldrar om deras möjlighet att göra
en anmälan till skolinspektionen om de upplever att deras önskan om barnomsorgsform inte beaktas i enlighet
med skollagen? Hur har denna information då sett ut?
Återkom till mig med detta så snart som möjligt så att jag kan dela detta i nätverket.

Vänligen, Tove Anger
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From: Hakan.Soderman@Lekeberg.se
To: Tovemail@gmail.com
Cc: linda.kirrander@lekeberg.se; maria.backlin@lekeberg.se; inga-
lill.fribergpettersson@lekeberg.se; annica.zetterholm@centerpartiet.se;
Anette.Andersson@Lekeberg.se
Bcc:
Subject: VB: synpunkt dagmammor
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej Tove

Har sökt dig via telefon, och där även lämnat meddelande.
Det finns inga planer på att avsluta den pedagogiska barnomsorgen (dagbarnvårdare) i
Lekebergs kommun, detta är ett ryckte och inget annat!

Den förändring som är beslutat är helt enkelt en anpassning/reducering till nuvarande
verksamhetsnivå. Ett beslut som samtliga i Kultur- och bildningsnämnden ingående partier
ställde sig bakom, utan andra yttranden eller reservationer.

Här kommer faktauppgifter (gällande per 19/5) kring dagbarnvårdarverksamheten i
Lekebergs kommun.
Idag är det 23 barn som är fördelade på 4 dagbarnvårdare
9st kommer sluta under sommaren i och med att de börjar förskoleklass till hösten.
För de 4 barnen som är hos aktuell dagbarnvårdare som kommer omplaceras till
annan tjänst inom kommunen, har föräldrarna fått erbjudande om plats hos annan
dagbarnvårdare och accepterat detta.
Nuvarande placering av antalet barn är 6st (5,75) per dagbarnvårdare.
1 barn börjar 1 september, och har fått plats hos samma dagbarnvårdare som sitt
syskon.
Det innebär att 1 september är det 15barn på 3 dagbarnvårdare vilket innebär
5barn/personal, alltså ett lägre barnantal per personal än dagsläget även efter
reducering av antalet dagbarnvårdare.

Med vänlig hälsning/Best Regards

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och
bildningsnämnden

Tel direkt 0585-489 48
SMS: 070-5529381
Tel bostad: 0585-122 52
Telefax bostad: 0585-122 52
E-post:

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

Tel: 0585-487 00 (vxl)
Telefax: 0585-487 02
www.lekeberg.se
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From: Hakan.Soderman@Lekeberg.se
To: linda.kirrander@lekeberg.se; maria.backlin@lekeberg.se; inga-
lill.fribergpettersson@lekeberg.se; annica.zetterholm@centerpartiet.se;
Anette.Andersson@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: Fwd: VB: synpunkt dagmammor
Attachments:
Embedded Attachments:

För er kännedom och diariet

Håkan Söderman (m)
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun
Vidarebefordrat brev:

Från: "T. A." <tovemail@gmail.com>
Datum: 16 juni 2016 08:09:45 CEST
Till: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@lekeberg.se>
Ämne:Re: VB: synpunkt dagmammor

Tack för ditt utförliga svar. Jag är glad att höra att det inte handlar om
någon total nedläggning av PO så som vi hört ryktas.

Att efterfrågan på pedagogisk omsorg i Lekeberg är låg låter märkligt då
den i grannkommunen Örebro är mycket hög. Jag har också ett och
from.hösten två barn från Lekeberg kommun i min verksamhet och
ytterligare ett i vår långa kö så en låg efterfrågan handlar nog snarare om
de enskilda verksamheterna än dess organisationsform.

Ni är som sagt välkomna att hänvisa personer som önskar starta eget
inom Pedagogisk Omsorg till oss i det rikstäckande nätverket för att få
råd och vägledning.

Vänligen, Tove Anger

Den 15 jun 2016 16:19 skrev "Håkan Söderman"
<Hakan.Soderman@lekeberg.se>:
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Hej Tove

Har sökt dig via telefon, och där även lämnat meddelande.

Det finns inga planer på att avsluta den pedagogiska barnomsorgen
(dagbarnvårdare) i Lekebergs kommun, detta är ett ryckte och inget
annat!

Den förändring som är beslutat är helt enkelt en anpassning/reducering
till nuvarande verksamhetsnivå. Ett beslut som samtliga i Kultur- och
bildningsnämnden ingående partier ställde sig bakom, utan andra
yttranden eller reservationer.

Här kommer faktauppgifter (gällande per 19/5) kring
dagbarnvårdarverksamheten i Lekebergs kommun.

Idag är det 23 barn som är fördelade på 4 dagbarnvårdare

9st kommer sluta under sommaren i och med att de börjar förskoleklass
till hösten.

För de 4 barnen som är hos aktuell dagbarnvårdare som kommer
omplaceras till annan tjänst inom kommunen, har föräldrarna fått
erbjudande om plats hos annan dagbarnvårdare och accepterat detta.

Nuvarande placering av antalet barn är 6st (5,75) per dagbarnvårdare.

1 barn börjar 1 september, och har fått plats hos samma dagbarnvårdare
som sitt syskon.

Det innebär att 1 september är det 15barn på 3 dagbarnvårdare vilket
innebär 5barn/personal, alltså ett lägre barnantal per personal än
dagsläget även efter reducering av antalet dagbarnvårdare.

Med vänlig hälsning/Best Regards
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Håkan Söderman
Kommunalråd

Ordförande Kultur- och
bildningsnämnden

Tel direkt 0585-489 48

SMS: 070-5529381

Tel bostad: 0585-122 52

Telefax bostad: 0585-122 52
E-post:

hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs kommun

Bangatan 7

716 31 Fjugesta

Tel: 0585-487 00 (vxl)

Telefax: 0585-487 02
www.lekeberg.se
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FrÅn: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
Till: platina kub <kubnamnd@lekeberg.se>
Ärende: Fwd: VB: Lanna badgruva
Datum: 2016-07-27 16:24:10

Mailkonversation till diariet.
Se nedan.

Med vänlig hälsning

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Lekebergs kommun

0585-489 20 (direkt)
0585-487 00 (växel)
daniel.eriksson@lekeberg.se
www.lekeberg.se
Besök: Bangatan 7, Fjugesta
Post: Lekebergs kommun, 716 81 Fjugesta
Vidarebefordrat brev:

Från: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
Datum: 27 juli 2016 16:23:27 CEST
Till: "marie.cullberg@gmail.com" <marie.cullberg@gmail.com>
Ämne:Re: VB: Lanna badgruva

Hej Marie,

Tack för ditt mail!

Det är tråkigt och allvarligt att det blir svårt i trafiken i Lanna.

Vi har haft två dialogträffar med boende i området om just
badgruveområdet. Att begränsa och tydliggöra parkeringen har varit en
medveten satsning. Att göra fler parkeringsplatser på ängen tror jag
inte är en framkomlig väg, men jag tackar för förslaget.

Det här är en fråga jag kan ta upp med Polisen.

Hoppas du får en fin fortsatt sommar!

Med vänlig hälsning
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Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Lekebergs kommun

0585-489 20 (direkt)
0585-487 00 (växel)
daniel.eriksson@lekeberg.se
www.lekeberg.se
Besök: Bangatan 7, Fjugesta
Post: Lekebergs kommun, 716 81 Fjugesta

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Marie Cullberg [mailto:marie.cullberg@gmail.com]
Skickat: den 25 juli 2016 10:39
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Lanna badgruva
Hej!
Vill berätta att i lördags den 23 juli var det så mycket bilar
vid Lanna badgruva så att de hade parkerat på genomfarts
leden genom Lanna. Vägen blev då enkelriktad så
länsbussen och andra trafikanter kom inte fram. Det blev
också farligt för det är skymd sikt och en svag kurva där
bilarna stod stilla.
Kan man inte ta till vara det stora fina fältet som finns och
göra större parkering?
Slå gräset och ta bort stockarna som gränsar av så blir det
bättre!
Med vänlig hälsning, Marie Cullberg, Norrhagevägen 18
Lanna .
Skickat från min iPhone
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

Namn (frivilligt)

Linda Hedlund

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Vore bra med lördagsöppet på biblioteket eftersom det är svårt att hinna innan klockan 18 när man jobbar.
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Victor Johansson

E-post (frivilligt)

Victorjohansson1989@live.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej! Leanen vid Lanna badgruva skulle vi gärna ha tillbaka. Den är till stort nöja för väldigt många barn,
ungdomar och vuxna.möjligtvis en stege så att det är lättare att komma upp efter man hoppat på de okej:ade
ställena. Kanske en flytbrygga?
Mvh bad och äventyrs fanatiker
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <kubnamnd@lekeberg.se>
Ärende: SV: Lian
Datum: 2016-08-15 10:33:29

Från: Daniel Eriksson
Skickat: den 15 augusti 2016 09:21
Till: 'Victorjohansson1989@live.se' <Victorjohansson1989@live.se>
Ämne: Lian

Hej Victor,

Tack för ditt mail med förslag på utveckling av Lanna Badgruva!

Lian:
Jag pratar gärna med dig om en lian. Jag behöver veta exakt vad du tänker och sedan behöver jag
kolla upp regler och säkerhet innan jag eventuellt kan besluta om att sätta upp en. Kan du ringa mig?

Flytbrygga:
Vi kommer inte att lägga ut en flytbrygga i badgruvan. Det är efter samråd med flera boende i
området som vi kommit fram till det.
Vi hade två medborgardialoger (möten) i våras om bl.a. just det.

Stege:
Det är en bra idé men p.g.a. att berget är poröst (och att rasrisk råder) så är min bedömning att vi
inte kan fästa en stege på ett säkert sätt på bergväggen.

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildnings-
förvaltningen

0585-489 20 (dir)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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FrÅn: Maria Bäcklin <maria.backlin@lekeberg.se>
Till: platina kub <kubnamnd@lekeberg.se>
Ärende: Fwd: Synpunkter från medborgare
Datum: 2016-08-17 13:33:32

Vidarebefordrat brev:

Från: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>
Datum: 15 augusti 2016 09:26:01 CEST
Till: Tomas Andersson <tomas.andersson@lekeberg.se>, Maria Bäcklin
<maria.backlin@lekeberg.se>, Anna Andréasson
<anna.andreasson@lekeberg.se>, Daniel Eriksson
<daniel.eriksson@lekeberg.se>
Kopia:Wendla Thorstensson <Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>
Ämne:Synpunkter från medborgare

Har fått synpunkter från två medborgare, Amanda har jag fått
kontaktuppgifter till så ni kan svara henne. Peter har jag sökt, men inte
fått någon kontakt med.

Läs gärna synpunkterna, så får ni sedan avgöra vem som ska svara
Amanda.

Fler och fler upptäcker vilken härlig kommun Lekeberg är, därför
möjliggörs nu för fler att kunna flytta hit. Befolkningstalet har nu
"sprängt" ytterligare ett ...nytt hundratal vad gäller antalet personer
boende i Lekebergs kommun. Enligt SCB är vi nu 7.609 personer i
Lekebergs kommun, en ökning med 119 sedan årsskiftet. Om Örebro
kommun skulle ha samma tillväxt, skulle befolkningen där öka med över
2.300 per år, enligt SCB var ökningen förra året 1.500. Välkommen du
också till vårt fantastiska Lekeberg!

Visa mer
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Första spadtaget på Wasaområdet
Sören Skårsjö, vd för LekebergsBostäder, låter hälsa att på måndag klockan 14 tas det första
spadtaget till nya bostadsområdet på Wasaområdet.
na.se
Formulärets överkant
Gilla

Gilla

Älska

Haha

Wow

Ledsen

Arg

Dela
1616Roger Björkeroth, Mats Turesson och 14 andra
Kommentarer

Ta bort
Peter Karlsson Men man är dålig på att locka till sig arbetsgivare i
samma takt. Karlskoga har en dag då man kör runt arbetsgivare som
funderar på att etablera sig i kommunen. Då tittar men på industritomter,
lediga lokaler, bostadsområden och tomter, besöker näringslivet mm.
Något som jag tycker att Lekeberg borde testa.
Sluta gilla · 2 · den 10 augusti kl 11:58

Ta bort
Håkan Söderman Tack för dina tips och synpunkter Peter Karlsson, jag
för dessa vidare till Näringlivschef Anna Andreasson.
Gilla · 2 · den 10 augusti kl 12:00

Ta bort
Peter KarlssonHåkan Söderman Skall kommunen utvecklas så måste vi
få hit företag. Annars blir det en sovande kommun. Som är tom på folk
mitt på dagen. Vilket kommer att göra att dom få butikerna som finns
kommer att få svårt att överleva. Snart är det Augustibuller....Visa mer
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Gilla · 3 · den 10 augusti kl 12:39

Ta bort
Amanda Romell Jag tror att kommunen behöver satsa mer på barnen
också. Skola och förskola - med framförhållning så att man kan erbjuda
barnen det bästa från början, där kvaliteten inom barnomsorg är hög.
Naturen här behöver också få ett lyft. Gott bemötande från kommunen
där kommunen verkligen är lyhörda för sina invånare är också a och o.
Gilla · 1 · den 11 augusti kl 13:18

Ta bort
Peter KarlssonAmanda Romell Exakt. Skolan och barnen behövs för att
trygga vår framtid. Företagen behövs för att utveckla nutiden.
Gilla · 1 · den 11 augusti kl 13:49

Ta bort
Amanda Romell Såg att jag svarade på din tråd Peter. Det var menat som
en direkt kommentar till kommunen. Jag hoppas de ser kommentaren.
Tycker att saker här borde samarbeta bättre tillsammans, annars går de
inte ihop. Så företag, skola, barn, allt håller liksom ihop. Faller en sak så
faller resten. Men för att ngt alls ska hända måste kommunen vilja
samarbeta och lyssna till invånarna samt prioritera arbetet väl.
Gilla · 1 · den 11 augusti kl 13:52

Ta bort
Håkan SödermanAmanda Romell Hej och stort tack för dina synpunkter
kring verksamheten i Lekebergs kommun.
Formulärets nederkant

amanda amandaromell@hotmail.com

Med vänlig hälsning/Best Regards

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och
bildningsnämnden

Tel direkt 0585-489 48
SMS: 070-5529381
Tel bostad: 0585-122 52
Telefax bostad: 0585-122 52
E-post:
hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

Tel: 0585-487 00 (vxl)
Telefax: 0585-487 02
www.lekeberg.se
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From: maria.backlin@lekeberg.se
To: amandaromell@hotmail.com
Cc: linda.kirrander@lekeberg.se
Bcc:
Subject: Lekebergs kommun
Attachments:
Embedded Attachments:

Hej Amanda !
Jag har fått del av att du skrivit till kommunen.

Barnens/elevernas förskolor/skolor, såsom du skriver, är naturligtvis väldigt viktiga
och
det samarbete vi skapar för att ge dem trygghet och goda förutsättningar för
lärande.

Ett led i detta är att vi påbörjat en gemensam långsiktig utvecklingsprocess med all
personal inom förskola och skola samt även politikerna i nämnden.
I måndags när vi hade upptaktsdag med all personal för det nya läsåret var detta i
fokus.

Med vänliga hälsningar
Maria Bäcklin
Förvaltningschef Kultur- och bildningsförvaltningen
Lekebergs kommun
maria.backlin@lekeberg.se
Telefon: 0585-487 50 (dir.), 0585-487 00 (vxl.)
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
www.lekeberg.se
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FrÅn: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <kubnamnd@lekeberg.se>
Ärende: VB: Lekebergs kommun
Datum: 2016-08-19 10:56:32

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maria Bäcklin
Skickat: den 18 augusti 2016 17:03
Till: amanda
Kopia: Linda Kirrander
Ämne: SV: Lekebergs kommun
Hej igen Amanda!
Glädjande att du visar intresse och efterfrågar vad vi arbetar med.
Det kräver gemensam vetskap om våra verksamheters nuläge för att kunna göra
medvetna val och prioriteringar för fokus och process som med systematik skapar
skolutveckling.
Under en gemensam halvdag med all personal inom förskola och skola den 29 mars
jobbades med att synliggöra och bearbeta våra nulägesbilder ur ett brett
verksamhetsperspektiv, och som en del i processen, påbörja arbetet med förslag till
prioriteringar utifrån det.
Därefter gjordes ytterligare bearbetning i respektive verksamheter.
Förvaltningsledningsgruppen har bearbetat vad som framkom utifrån
nulägesbilderna och förslagen till prioriteringar.
Det finns nu en samlad bild för formandet av den gemensamma långsiktiga
verksamhetsutvecklingsprocessen, vilket var huvudinnehållet i måndags.
Med vänliga hälsningar
Maria Bäcklin
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: amanda [mailto:amandaromell@hotmail.com]
Skickat: den 17 augusti 2016 13:40
Till: Maria Bäcklin
Ämne: Re: Lekebergs kommun
Hej Maria!
Vill du berätta vad ni tog upp och kom fram till? De synpunkter jag nämnde på
"händer i lekeberg" var bara en åsikt på kring vilka områden man borde satsa lite
mer på. Däremot har jag inte givit synpunkter på exakt hur och har ej heller alla
svar men har självklart synpunkter och åsikter. Jag vill inte vara en sur Fjugestabo
som bara har åsikter på sociala medier utan vill att ni tar del av dem och visar
intresse givetvis. Jag har också ibland skickat brev till kommunen kring olika saker
och försöker engagera mig när jag ser ngt som kan förbättras. Och vissa saker
grundar sig givetvis i besvikelse också. Men berätta gärna vad ni sagt?
Med vänlig hälsning, Amanda
Skickat från min iPhone
> 17 aug. 2016 kl. 08:22 skrev Maria Bäcklin :
>
> Hej Amanda !
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> Jag har fått del av att du skrivit till kommunen.
>
> Barnens/elevernas förskolor/skolor, såsom du skriver, är naturligtvis
> väldigt viktiga och det samarbete vi skapar för att ge dem trygghet och goda
förutsättningar för lärande.
>
> Ett led i detta är att vi påbörjat en gemensam långsiktig utvecklingsprocess med
all personal inom förskola och skola samt även politikerna i nämnden.
> I måndags när vi hade upptaktsdag med all personal för det nya läsåret var detta i
fokus.
>
>
>
> Med vänliga hälsningar
>
> Maria Bäcklin
> Förvaltningschef Kultur- och bildningsförvaltningen Lekebergs kommun
> maria.backlin@lekeberg.se
> Telefon: 0585-487 50 (dir.), 0585-487 00 (vxl.) Bangatan 7
> 716 31 Fjugesta
> www.lekeberg.se
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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