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§ 65 
 

KS/2022:87 

Områden för internkontrollplan år 2023, Sektor Lärande (riskbedömning) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
1. De politiska förtroendevalda i utskottet för lärande får i uppdrag att inför sammanträdet i  
 december fundera på eventuella andra områden att granska än de som sektorn har listat. 
2. Återuppta ärendet avseende internkontroll inom Sektor Lärande år 2023 i december för  
 beslut om vilka områden som ska ingå. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I 
detta ligger ett ansvar för att en intern kontroll-organisation upprättas inom kommunens samlade 
behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den 
interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till 
sådana.  
 
Varje nämnd har en skyldighet att:  
• Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.  
• Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 
 årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen  
 inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens  
 revisorer.  
 
På utskottets sammanträde ska en internkontrollplan för år 2023 fastställas och riskbedömas för 
Sektor Lärande. Information ges kring förslag till områden för internkontrollplan under 2023. 
Sektorchef ger information om förslag till områden för internkontrollplan under 2023, som tagits 
fram avseende Sektor Lärande: 
1. Behörighet till gymnasiet 
2. Barnkonventionen – att den beaktas vid beslut 
3. Betyg i alla ämnen 
4. Meritvärde årskurs 9 
5. Kränkande särbehandling – att rutin fungerar 
6. Uppföljningsansvar för ungdomar i åldern 16-20 år (KKA) 
7. Kösituation och beläggning i förskola 
8. Garanterad undervisningstid 
9. Att vi betalar för rätt elever i gymnasiet 
10. Att enheternas register är upprättade i registerförteckningen (GDPR) 
11. Stödprocess för elevers närvaro i skolan 
12. Avhopp inom gymnasieskolan 
13. Säkerhet gällande barn och unga med skyddade personuppgifter 
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14. Implementering av nytt skolsystem 
15. Barnkonsekvensanalys – att barnets bästa beaktas i beslut som rör dem 
16. Att delegeringsordningen är aktuell och komplett 
17. Att utrymningsövningar genomförs och dokumenteras på enheterna 
18. Att skyddsronder genomförs och dokumenteras på enheterna 
19. KIA – att rutin följs för rapportering av olycksfall, tillbud osv 
20. Att rätt (aktuella) uppgifter ligger på förvaltningens och enheternas webbplatser (hemsidor) 
21. Att antagna riktlinjer och/eller rutiner är implementerade i verksamheten 
22. Uppvisande av utdrag ur belastningsregister vid anställning/vikarier 
23. Att plan för likabehandling och kränkande särbehandling finns 
24. Att enheterna lämnat komplett kvalitetsrapport där analys och åtgärder tydligt påvisas 
25. Att riskbedömning görs och att rutiner finns för om hot och våld inträffar på skolor/förskolor 
26. Att rutin för överlämning, inklusive återkoppling, fungerar mellan verksamheterna 
 
Politiken har möjlighet att lämna förslag till andra områden som kan ingå i granskningen i Sektor 
Lärandes internkontrollplan för 2023. 
 

 
 
 



Datum Diarienummer

2022-11-01 KS/2022:1661 - 600
Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Administratör/sekreterare  
Telefon 0304-33 41 15 

 Utskottet för lärande 
 
 
 
 
Tidsplan för verksamhetsbesök, övriga insatser m m år 2023 
 
 
Inget sammanträde i januari månad. 
 
2023-01-25 Presidieberedning utskottet (kl 13:00) 
2023-01-30 Ärendestopp 
2023-01-30 Kallelse till LU 
2023-02-06 LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök 
Grundsärskolan, fm. 
 
2023-03-01 Presidieberedning utskottet (kl 13:00) 
2023-03-06 Ärendestopp 
2023-03-06 Kallelse till LU 
2023-03-13 LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök Ängås skola, fm. 
 
2022-04-??  Gemensam budgetdag (KS, utskott, tjänstemän, fackliga) 
 
2023-03-22 Presidieberedning utskottet (kl 13:00) 
2023-03-27 Ärendestopp 
2023-03-27 Kallelse till LU 
2023-04-03 LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök Bagarevägens 
förskola, fm. 
 
2023-??-??  Temadag 



Datum Diarienummer

2022-11-01 KS/2022:1661 - 600

2023-05-?? Centralt verksamhetsrådsmöte (presidiet, f-chef, 
föräldrarepr.) 

 
2023-05-03 Presidieberedning utskottet (kl 13:00)   
2023-05-08 Ärendestopp 
2023-05-08 Kallelse till LU 
2023-05-15 LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök Stensbo 
Friskola, fm. 
 
2023-05-31 Presidieberedning utskottet (kl 13:00) 
2023-06-05 Ärendestopp 
2023-06-05 Kallelse till LU 
2023-06-12 LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök Tvet/Varekils 
förskolor, fm. 
 
Inget sammanträde i juli månad. 
 



Datum Diarienummer

2022-11-01 KS/2022:1661 - 600
 
 
 
Inget sammanträde i augusti månad. 
 
2023-08-30 Presidieberedning utskottet (kl 13:00) 
2023-09-04 Ärendestopp 
2023-09-04 Kallelse till LU 
2023-09-11 LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök Henåns skola, 
fm. 
 
2023-09-27 Presidieberedning utskottet (kl 13:00) 
2023-10-02 Ärendestopp 
2023-10-02 Kallelse till LU 
2023-10-09 LU sammanträder, em. Tillsynsbesök Orust 
Waldorfförskola, fm. 
 
 
2023-10-05--06 Politikens deltagande i Oktoberdagarna (enligt senare 
beslut) 
 
2023-11-01 Presidieberedning utskottet (kl 13:00) 
2023-11-06 Ärendestopp 
2023-11-06 Kallelse till LU 
2023-11-13 LU sammanträder, em. Tillsynsbesök Orust 
Montessoriförskola, fm  
 
2023-11-29 Presidieberedning utskottet (kl 13:00) 
2023-12-04 Ärendestopp 
2023-12-04 Kallelse till LU 
2023-12-11 LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök 
Vuxenutbildningen och  
 Gymnasieskolan, fm. 
 



Datum Diarienummer

2022-11-01 KS/2022:1661 - 600
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Lärande 
 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef 
 



2022-12-05 Dnr KS/2022:995 - 
608 

 
Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/Administratör 
Telefon 0304-33 41 15 
  
 

Läsårstider och förläggning av kompetensutvecklingsdagar 
2023/2024 

 
Höstterminen 2022 
 
2023-08-16--12-19 (onsdag-tisdag) 
 
2023-08-16 Första skoldagen 
2023-09-14 Lovdag för eleverna. Kompetensutvecklingsdag för 

personalen 
2023-10-30--11-
01 

Lovdag för eleverna. Kompetensutvecklingsdagar för 
personalen 

2023-11-02--03 Lovdagar 
2023-11-28 Lovdag för eleverna. Kompetensutvecklingsdag för 

personalen 
2023-12-19 Sista skoldagen 
 
Vårterminen 2023 
 
2024-01-10--06-14 (onsdag-fredag) 
 
2024-01-10 Första skoldagen 
2024-01-08--09 Lovdagar för eleverna. Kompetensutvecklingsdagar för 

personalen 
2024-02-19--23 Vintersportlov (W08) 
2024-04-02--05 Påsklov (W14) 
2024-04-17 Lovdag för eleverna. Kompetensutvecklingsdag för 

personalen 
2024-05-10 Lovdag 
2024-06-07 Lovdag 
2024-06-14 Läsårsavslutning 



2022-12-05 Dnr KS/2022:995 - 
608 

 
 
 
Läsåret  
2023/2024 

Antal 
skol-
dagar 

Antal lov- 
dagar för 
elever och 
lärarpersonal 

Antal 
kompetensutvecklings- 
dagar och arbetsdagar 
för personal för 
centrala eller lokala 
insatser under 
terminstid = lovdag för 
eleverna 

Antal kompetens- 
utvecklings-
/planerings-/ 
utvärderingsdagar 
i anslutning till 
terminstid 

Höstterminen 83 2 5 4 
Vårterminen 95 11 2 2 + 3 
Summa 178 13 7 9 
 
Avräkningsperioder läsåret 2022-2023 
 
Höstterminen 2023 Antal dagar 
12/8 – 31/10 59 
1/11 – 19/12 33 
 
Vårterminen 2024 Antal dagar 
8/1 – 19/6 102 
 
Summa 194 dagar 
 
 

Läsårstider 2023/2024 för Öppna förskolan  
Under läsåret har personalen kompetensutveckling fyra dagar. Dessa dagar 
har Öppna förskolan ingen verksamhet. 
 
Höstterminen 2023 Vårterminen 2024 
2023-08-16--12-19 2024-01-10--06-14 
 
Verksamhetsåret för lärare omfattar tiden 2023-08-12--2024-06-19. 
(92+102=194 arbetsdagar) 
 
Verksamhetsdagar utan skola 16 dagar 
Höstterminen V 32-33 torsdag 12 aug – tisdag 15 aug 4 dagar 
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608 

 
2023 
 V 37 torsdag 14 sep 1 dag 
 V 44 måndag 30 okt – onsdag 1 

nov 
3 dagar 

 V 48 tisdag 28 nov 1 dag 
Vårterminen 2024 V 2 måndag 8 jan – tisdag 9 jan 2 dagar 
 V 16 onsdag 17 april 1 dag 
 V 19 måndag 6 maj 1 dag 
 V 25 måndag 17 juni – onsdag 

19 juni 
3 dagar 

 
Arbetsfria dagar 13 dagar 
Höstterminen 
2023 

V 44 torsdag 2 nov – fredag 3 
nov 

2 dagar 

Vårterminen 2024 V 8 måndag 19 feb – fredag 23 
feb 

5 dagar 

 V 14 tisdag 2 april – fredag 5 
april 

4 dagar 

 V 19 fredag 10 maj 1 dag 
 V 23 fredag 7 juni 1 dag 

 
Kompetensutvecklings-/Stängningsdagar inom barnomsorg/fritids 
Personalen inom barnomsorgen ska inom arbetsårets ram ha fyra för 
arbetsplatsen gemen-samma kompetensutvecklingsdagar, som under detta 
arbetsår förläggs enligt nedan: 
 
Fritids/Skolbarnsomsorg 2023-08-10, 2023-10-31, 2024-01-08 och 

2024-06-17 
  
Förskola 2023-09-14, 2023-10-31, 2024-01-08 och 

2024-04-17 
 
Arbetsår för olika personalkategorier med uppehållstjänst 
 

Antal 
kalenderdagar 
under arbetsåret 

Exempel på 
yrkeskategori 

Hösttermine
n 
2022 

Vårtermine
n 
2023 

Kalenderda
gar intervall 
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  282 dagar   elevass, skolvärd 22-08-18-- 

22-12-20 
23-01-10-- 
23-06-15 

276-282 

294 dagar 
 

barnomsorg, 
kurator, fritidsgård 

22-08-12-- 
22-12-20 

23-01-09-- 
23-06-21 

290-296 

303 dagar lokalvård 22-08-08-- 
22-12-20 

23-01-05-- 
23-06-21 

297-303 

 
ORUST KOMMUN 
Sektor Lärande 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-12-05 KS/2022:1876 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Katarinsa Levenby 
telefon 0304-33 41 17 
e-post: katarina.levenby@orust.se

Uppdrag  om översyn för nytt arbetssätt och ökad integration i grundskolan 
 
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande beslutar att: 
Ge sektorn i uppdrag att göra en ny översyn för ett nytt arbetssätt och möjligheten om 
ökad integration i grundskolan för Kulturskolans verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I december 2018 gav Orust kommun Qualitarium i uppdrag att kartlägga vilka 
konsekvenser kulturskolans verksamhet (utbud, kvalitet och budget) får av att 
instrumentalundervisningen förläggs helt utanför skoltid från och med terminsstart 
2019, presentera lösningar på eventuella negativa konsekvenser av att förlägga 
undervisningen utanför skoltid samt att utredningen skulle vara klar i början av mars 
2019. I rapporten ”Konsekvenser av ändrade förutsättningar för Kulturskolan” daterad 
mars 2019 beskriver Qualitarium bland annat en nulägesbeskrivning av kulturskolans 
utökade utbud, samarbetet med skolorna, skolornas perspektiv, konsekvensanalys 
utifrån förutsättningar och utmaningar och möjliga framtida alternativ för arbetssätt. 
 
Inför skolåret 2019/2020 ändrades de organisatoriska förutsättningarna för Orust 
Kulturskola, men anledning av att instrumentalundervisning inte längre skulle ske på 
skoltid ute i skolorna. Anledningen var att juridisk vägledning från Skolverket samt 
exemplifierade förlägganden visat på att det inte är tillåtet att elever går från ordinarie 
skollektion för att delta i instrumentalundervisning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i april 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att inför hösten 
2019 säkerställa att ett nytt arbetssätt skulle införas i kulturskola och grundskola samt att 
det skulle ske i samarbete för att möjliggöra att instrumentalundervisningen skulle kunna 
ske på dagtid i skolorna. 
 
Kulturskolan har sedan dess flyttats organisatoriskt från sektor samhällsutveckling till 
sektor lärande. Sektorn föreslår att utskottet för lärande beslutar att ge sektorn i uppdrag 
att på nytt göra en översyn för ett nytt arbetssätt och ökad integration av kulturskolans 
verksamhet i gurndskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-05 
 
Beslutet skickas till 
Sektorchef, sektor lärande 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-12-05 KS/2022:1876

 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef, lärande
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2022-11-01 Dnr KS/2021:1212 - 600
Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör 
Telefon 0304-33 41 15 

 
 Lärandeutskottets 
representanter 
 Berörd rektor 
 
 
 
 
Utskottet för lärande verksamhetsbesök 
 
Utskottet för lärande gör måndagen den 12 december 2022 
verksamhetsbesök vid Ängsbergets och Ellös förskolor. 
Representanterna samlas klockan 08.45 vid Ängsbergets förskola.  
 
Program för besöket 
09.00-09.45 Ledningens information/dialog med politiken. 
09.45-10.30 Intervju med personal (inklusive kaffe). 
10.30-11.00 Utskottets/sektors representanter gör en kort 
sammanfattning av  
 besöket. Förskolans rektor deltar. 
11.00-13.00 Lunch. 
 
Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt 
sammanträde. Detta är förlagt till centrumhuset, s-rum Årholmen, Henån. 
 
Deltagare 
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från 
utskottet för 
lärande samt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Från 
lärandekontoret centralt deltar 3-4 personer, bland annat sektorchef och 
sekreterare/administratör. 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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Rapportering till utskottet för lärande 
En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens 
sammanträde.  
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Lärande 
 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef 
 
 
 
 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör 
Tfn 0304-33 41 15 

 
 Rektor för Ängsbergets och Varekils 
 förskolor 
 
 
 
 
 
Lärandeutskottets verksamhetsbesök 
 
Enligt överenskommelse översändes programmet inför 
verksamhetsbesöket den 12 december 2022. Vi ger er program samt 
frågeställningar inför verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till 
personal som kommer att delta i intervjuerna och meddelar tid. 
 
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till 
förberedelser. Deltagarna ska ha hunnit göra en sammanfattande 
bedömning om de starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt 
kunna ge förslag till utvecklingsområden. 
 
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill 
jag meddela att vi beräknar att 7 personer från utskottet/förvaltningen 
deltar.  
 
Skuggning 
Ordförande och vice ordförande genomför 1-2 besök per termin där de 
följer en verksamhet under en dag eller del av dag. Syftet är att få en god 
inblick i personalens vardag och förskolans/skolans verksamhet. Besök 
fördelas så att de sker där man inte har privat koppling till verksamheten. 
 
 

http://www.orust.se/
http://www.orust.se/
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ORUST KOMMUN 
Sektor Lärande 
 
 
 
Marika Carlberg 
Sekreterare/administratör 
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Frågeställningar – underlag till intervjuer 
 
 
Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i 
for av en dialog, enligt frågeställningarna nedan. 
 
 
 

Personal 
 

 Vad är speciellt på denna enhet? 

 Vilka speciella utmaningar finns? 

 Vad är ni mest stolta över? 

 Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen? 

 Hur hanterar ni den ekonomiska situationen? 



Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 10 7,1

Stämmer helt och hållet 131 92,9

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 9,76

Median 10



Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 0,7

Stämmer ganska bra 13 9,2

Stämmer helt och hållet 127 90,1

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 9,65

Median 10



Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 20 14,2

Stämmer helt och hållet 121 85,8

Total 141 100



Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 0,7

Stämmer ganska bra 23 16,3

Stämmer helt och hållet 117 83

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 9,41

Median 10



Får du ta del av den undervisning som sker i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 0,7

Stämmer ganska dåligt 8 5,7

Stämmer ganska bra 43 30,5

Stämmer helt och hållet 89 63,1

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 8,54

Median 10



Får du dokumentation om ditt barns utveckling i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 2 1,4

Stämmer ganska dåligt 11 7,8

Stämmer ganska bra 44 31,2

Stämmer helt och hållet 84 59,6

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 8,3

Median 10



Förskolans styrdokument är läroplanen för förskolan, känner du till till dess innehåll?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 4 2,8

Stämmer ganska dåligt 15 10,6

Stämmer ganska bra 65 46,1

Stämmer helt och hållet 57 40,4

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 7,47

Median 6,67



Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 0,7

Stämmer ganska dåligt 3 2,1

Stämmer ganska bra 40 28,4

Stämmer helt och hållet 97 68,8

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 8,84

Median 10



Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 0,7

Stämmer ganska dåligt 7 5

Stämmer ganska bra 33 23,4

Stämmer helt och hållet 100 70,9

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 8,82

Median 10



Finns det möjlighet att ha en god dialog med förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 0,7

Stämmer ganska dåligt 1 0,7

Stämmer ganska bra 14 9,9

Stämmer helt och hållet 125 88,7

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 9,55

Median 10



Upplever du att förskolan genomsyras av en god värdegrund?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 13 9,2

Stämmer helt och hållet 128 90,8

Total 141 100



Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

Namn Antal %

Ja 111 78,7

Nej 30 21,3

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 7,87

Median 10



Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 14 12,6

Stämmer helt och hållet 97 87,4

Total 111 100

Statistik

Medelvärde 9,58

Median 10



Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 6 4,3

Stämmer ganska bra 38 27

Stämmer helt och hållet 97 68,8

Total 141 100

Statistik

Medelvärde 8,82

Median 10



Totalt medelvärde

Medelvärde 8,87



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan? 9,76

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan? 9,65

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande? 9,41

Får du ta del av den undervisning som sker i förskolan? 8,54

Får du dokumentation om ditt barns utveckling i förskolan? 8,3

Förskolans styrdokument är läroplanen för förskolan, känner du till till dess innehåll? 7,47

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan? 8,84

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan? 8,82

Finns det möjlighet att ha en god dialog med förskolan? 9,55

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna? 7,87

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes? 9,58

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet? 8,82



Förskola Brukarenkät 2022 - Ängsberget totalt 2022
Svarsfrekvens

Total 41,9% (13/31)



Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 0 0

Stämmer helt och hållet 13 100

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 10

Median 10



Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 0 0

Stämmer helt och hållet 13 100

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 10

Median 10



Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 0 0

Stämmer helt och hållet 13 100

Total 13 100



Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 3 23,1

Stämmer helt och hållet 10 76,9

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 9,23

Median 10



Får du ta del av den undervisning som sker i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 2 15,4

Stämmer helt och hållet 11 84,6

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 9,49

Median 10



Får du dokumentation om ditt barns utveckling i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 7,7

Stämmer ganska bra 4 30,8

Stämmer helt och hållet 8 61,5

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 8,46

Median 10



Förskolans styrdokument är läroplanen för förskolan, känner du till till dess innehåll?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 7,7

Stämmer ganska bra 7 53,8

Stämmer helt och hållet 5 38,5

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 7,69

Median 6,67



Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 2 15,4

Stämmer helt och hållet 11 84,6

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 9,49

Median 10



Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 3 23,1

Stämmer helt och hållet 10 76,9

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 9,23

Median 10



Finns det möjlighet att ha en god dialog med förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 1 7,7

Stämmer helt och hållet 12 92,3

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 9,74

Median 10



Upplever du att förskolan genomsyras av en god värdegrund?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 0 0

Stämmer helt och hållet 13 100

Total 13 100



Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

Namn Antal %

Ja 8 61,5

Nej 5 38,5

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 6,15

Median 10



Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 2 25

Stämmer helt och hållet 6 75

Total 8 100

Statistik

Medelvärde 9,17

Median 10



Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 3 23,1

Stämmer helt och hållet 10 76,9

Total 13 100

Statistik

Medelvärde 9,23

Median 10



Övriga kommentarer:

Känns som det ibland behöver vara mer personal, känns som det är ont om det ibland och jobbigt för personalen att reda 
ut det

Det är ibland många barn, svårt för personalen att tillgodose alla barns behov samtidigt. Ibland också svårt att hinna få en 
pratstund med personal, för att dom har mycket. 

Personalen på smörblomman är helt fantastiska, stor eloge till deras arbete med mina barn 



Totalt medelvärde

Medelvärde 8,99



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan? 10

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan? 10

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande? 9,23

Får du ta del av den undervisning som sker i förskolan? 9,49

Får du dokumentation om ditt barns utveckling i förskolan? 8,46

Förskolans styrdokument är läroplanen för förskolan, känner du till till dess innehåll? 7,69

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan? 9,49

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan? 9,23

Finns det möjlighet att ha en god dialog med förskolan? 9,74

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna? 6,15

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes? 9,17

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet? 9,23



Förskola Brukarenkät 2022 - Ellös totalt 2022
Svarsfrekvens

Total 66,7% (16/24)



Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 0 0

Stämmer helt och hållet 16 100

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 10

Median 10



Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 1 6,2

Stämmer helt och hållet 15 93,8

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 9,79

Median 10



Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 1 6,2

Stämmer helt och hållet 15 93,8

Total 16 100



Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 2 12,5

Stämmer helt och hållet 14 87,5

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 9,58

Median 10



Får du ta del av den undervisning som sker i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 3 18,8

Stämmer helt och hållet 13 81,2

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 9,38

Median 10



Får du dokumentation om ditt barns utveckling i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 6,2

Stämmer ganska bra 2 12,5

Stämmer helt och hållet 13 81,2

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 9,17

Median 10



Förskolans styrdokument är läroplanen för förskolan, känner du till till dess innehåll?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 6,2

Stämmer ganska bra 8 50

Stämmer helt och hållet 7 43,8

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 7,92

Median 6,67



Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 3 18,8

Stämmer helt och hållet 13 81,2

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 9,38

Median 10



Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 6,2

Stämmer ganska bra 3 18,8

Stämmer helt och hållet 12 75

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 8,96

Median 10



Finns det möjlighet att ha en god dialog med förskolan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 1 6,2

Stämmer helt och hållet 15 93,8

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 9,79

Median 10



Upplever du att förskolan genomsyras av en god värdegrund?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 1 6,2

Stämmer helt och hållet 15 93,8

Total 16 100



Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

Namn Antal %

Ja 14 87,5

Nej 2 12,5

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 8,75

Median 10



Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer ganska bra 1 7,1

Stämmer helt och hållet 13 92,9

Total 14 100

Statistik

Medelvärde 9,76

Median 10



Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 6,2

Stämmer ganska bra 4 25

Stämmer helt och hållet 11 68,8

Total 16 100

Statistik

Medelvärde 8,75

Median 10



Övriga kommentarer:

Kommer att bli helnöjd när dom nya lokalerna står på plats 



Totalt medelvärde

Medelvärde 9,26



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan? 10

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan? 9,79

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande? 9,58

Får du ta del av den undervisning som sker i förskolan? 9,38

Får du dokumentation om ditt barns utveckling i förskolan? 9,17

Förskolans styrdokument är läroplanen för förskolan, känner du till till dess innehåll? 7,92

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan? 9,38

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan? 8,96

Finns det möjlighet att ha en god dialog med förskolan? 9,79

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna? 8,75

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes? 9,76

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet? 8,75



Uppdrag på enhetsnivå 
(Ett dokument per uppdrag, dela sedan med utvecklingschef, så förs det in i Stratsys. Dela även efter uppföljning) 

 

Enhet: Ängsberget och Varekils förskolor  
 

Uppdrag (utvecklingsområde):  
 

 
Läsår: 22-23  

 

 

Vilken koppling har det till sektors prioriterade uppdrag? 

1. Minska barngruppernas storlek 2. Ökad närvaro, 3. Ökade meritvärden 4. 

Ökad andel elever med fullständiga betyg. 
 

 

Åtgärder 

Vad? Hur? för att uppfylla uppdraget 

1. Verksamhetens Mål: Digital kompetens 
Leda digitaliseringsarbetet i syfte att stärka ett språkutvecklande arbetssätt. 

Förväntad effekt 

Ökad förståelse för hur vi kan använda den digitala världen för att stärka barnens språk. 

Att vi ska få förståelse för vad och hur vi kan använda digitaliseringen i förskolan. Vi vill få 
barnen till producenter i den digitala världen istället för konsumenter som det upplevs att 
barnen är mer idag.  

Hur vi kommer att gå tillväga:  

Tillsamman med språkutvecklande arbetssätt ska vi använda oss av digitala verktyg där 
barn och pedagoger skapar tillsammans.      

 

2: Verksamhetens Mål: Lärmiljöer  

Skapa rum för lärande, långsiktigt mål över tre års tid.  

 

Förväntad effekt:  

Att skapa en förståelse och fördjupning hur lärmiljön har en påverkan på barnens 

emotionella, sociala och kognitiva utveckling.    

Att lärmiljöerna ska bli tydliga, inspirerande och tillåtande för barnen att kunna utvecklas till 

nyfikna vetgiriga individer, där man samspelar för att lära tillsammans.   

 

Hur kommer vi att gå tillväga:  

Vi ska granska våra lärmiljöer, tänka in genusperspektiv vid inköp av nytt material, använda 

oss av boken rum för lärande av Katinka Vikingsen för gemensam litteraturläsning och 

bearbetning av synen på hur vi skapa bra lärandemiljöer för barnen i förskolan. Vi kommer 

att omvärldsbevaka genom att se filmer från andra förskolor i vårt avlånga land där de 

beskriver och visar hur de arbetar med undervisning och lärmiljöer.  Det kommer att ske på 

pedagogiska kvällar i arbetslag och hela förskolan.  

 

 

 

 



 

3: Verksamhetens Mål: Språkutvecklande arbetssätt i förskolan 
 

Förväntad effekt:  
Att genom kollegialt lärande diskutera aktiviteter, undervisningssituationer och didaktiska 
frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete 
utan även sitt eget. Sedan utifrån det utveckla sin profession i sin yrkesroll med barnen i 
fokus. Få kunskaper för att utveckla undervisning till att stärka barnens språkutveckling. Som 
pedagog ska vi bli mer medvetna om hur viktiga vi är som språkliga förebilder till barnen.   
 

Hur vi kommer att gå tillväga: 
Genom Gothia Kompetens få ökade kunskaper kring språkutvecklande arbetssätt med 
föreläsningar och mellanrumslärande. Det kommer att ske under läsår 22-23  
 

 

 
Kryssa i vilken nivå åtgärderna befinner sig på, minst en. 

Individnivå  Gruppnivå Organisationsnivå 

X X X 

 

 

 

Förväntad effekt  

Mätbar eller märkbar av åtgärden, på kort respektive lång sikt 

 

 

Uppföljning 

Avstämningsdatum: 2023-05-30, 2024-05-30 (ett eller flera),  

Uppföljningsmetod:  

Utvärdering genom skolverkets kriterier för hög, god och låg kvalitet i förskolan i arbetslag. De gör en 

skattning och rektor gör en skattning.  

Utvecklingssamtal utifrån individuella mål och verksamhetens mål.  

 

 

Ansvarig(a) 

Namn Roll 

 

Malene Damsted Andersson Rektor  
 

___________________________________________________________________________________ 

Hit återkommer du och utvärderar uppdraget. 

 

Resultat av uppdraget   Datum: 2023-06 till 2025-06  

Analys. Fortsättning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dela åter till utvecklingschef för införande i Stratsys 
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