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Vision:

3

Lustfyllt lärande genom lek och samspel! Hos oss ska alla människor växa!

Styrkort 2017-2018
Målgrupp:
Strategiska
målområden

Skogsgläntans och Lorensbergamodulens förskolor
Kommunövergripande
mål

En av landets bästa
skolkommuner

Barn och unga

En bra kommun att
växa upp i

Styrtal

Nr

Personalen använder miljö och material samt barnens
lek i syfte att stimulera utveckling och lärande.
Självvärdering skala 1-4.

1

Personalen stimulerar och utmanar personalen
barnens språk-, kommunikations- och matematiska
utveckling samt barnens intresse för naturvetenskap
och teknik. Självvärdering skala 1-4.

2

Personalen stimulerar och stärker personalen barnens
intresse för att erövra nya kunskaper och färdigheter.
Självvärdering skala 1-4.

3

Personalsammansättning, antal inskrivna barn i
förskolan, åldersstruktur, barn med annat modersmål,
redovisas per enhet på avdelningsnivå. 2 ggr per år.

4

Förskolechef deltar på ett Barnhälsoteamsmöte per
avdelning 1 ggr termin för kartläggning av behov av
tidig insats.

5

Utforma en likabehandlingsplan och plan mot
kränkande behandling.

6

Antal inskrivna barn per avdelning.

8

Gå igenom checklistan " Bullrets när var hur" och
arbeta med pedagogiska åtgärder utifrån "Arbetsro i
förskolan" (Ljudit).

2016

Rikssnitt

Måltal

Resultat

2016

2017-18

2018

i.u.
3

3,2

3

3,0

3

3,1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17,5

15,5

100%

20%

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.
i.u.
(16,7 15)

9
i.u.
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Arbete och näringsliv

En tillväxtkommun

4
Vi jobbar med programmering med barn 4-5år.
Samtliga avdelningar med barn i åldern 4-5 år har
jobbat med minst en NTA-låda under året.

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom
En bra kommun att leva barnomsorgen. Skala 1-4
Samtliga avdelningar är utifrån frisknivå och smittrisk
i
ute med barnen minst 5 timmar per vecka.

Livsmiljö
En miljövänlig
kommun

10
11
12
13

Vi arbetar med Hållbar utveckling.

15

Regelbundna kontroller under oktober till april av
inomhustemperaturen, som inte ska överstiga 22
grader celsius.

16

Under 2017 ska samtliga vilmadrasser vara fria från
ftalater eller PVC.

17

Samtliga inköp av lekmaterial har god kvalitet ur
miljösynpunkt och kemikalielagstiftning. Andel av 25
enheter.

18

i.u.
i.u.

50%

20%

i.u.

3

4

i.u.

100%

90%

i.u.

50%

i.u.

100%

i.u.

100%

i.u.

100%

i.u
100%
90%

Interna målområden
Medarbetare

Ekonomi

Sjukskrivningstalet för förskoleverksamhetens personal stäms av fyra gånger per år
och ska minska.

19

6,90%

6%

7,55%

Andel högskoleutbildad personal inom förskolan

20

(44, -15)

75%

6%

Antal barn per personal

21

(5,2, -15)

5,2

5,1

Budget i balans för förskoleverksamheten. Avvikelse i % av budgetram.

23

i.u.

1,5%

Samtliga barn som får utökad tid enligt Skollagen 8 kap. 9§ har föregåtts av en
utredning av behovet och förskolechefen har gjort ett delegationsbeslut.

24

i.u.

100%

100%
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Inledning och mål
Kommunfullmäktige beslutade om nya kommunövergripande mål för 2016, bestående av en vision, 3
målområden, 5 mål samt 18 resultatmått. Målen handlar om vad kommunen ska åstadkomma för
invånarna (resultat).
Kommunens vision är ”Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. De strategiska
målområdena är barn och unga, arbete och näringsliv samt livsmiljö. De kommunövergripande målen
är att Ludvika ska vara:
-

En av landets bästa skolkommuner.
En bra kommun att växa upp i.
En tillväxtkommun.
En bra kommun att leva i.
En miljövänlig kommun.

Totalt 18 resultatmått används för att indikera om de fem målen nås.

Kvalitetsarbete
Det har sedan 2013 pågått ett förankringsarbete med syfte att utveckla målstyrning som metod; att
på samtliga verksamhetsnivåer enas om inriktning för verksamheten samt att följa upp det arbete
som görs. För detta ändamål används målstyrningsverktyget balanserade styrkort (BSK) med de
politiska kommunövergripande målen som grund. I social- och utbildningsnämndens styrkort finns
även medarbetarperspektiv och ekonomi med som egna områden med styrtal. Styrkorten visar var vi
är, vart vi ska och hur vi ska ta oss mot målet. De kommunövergripande målen har barnet/brukaren i
centrum och handlar om utvecklingen framåt.
Styrkort finns i Social- och utbildningsnämndens verksamhet på politisk nivå vilken tillika är
förvaltningsledningsnivå med samma styrkort. Vidare har varje verksamhetschef ett styrkort för sin
verksamhet och sedan har respektive förskolechef sitt eget styrkort. Styrkort kan även finnas på
arbetsgrupps/arbetslagsnivå.
Denna kvalitetsrapport är en resultatsammanställning av den samlade verksamheten för
Skogsgläntans och Lorensberga modulens förskolor. Resultatredovisningen är en sammanställning
med utgångspunkt från politikernas tidigare framtagna styrkort och de verksamhetsmål som
identifierats av de olika chefsleden. Vissa ekonomiska delar finns angivna men det ekonomiska
resultatet redovisas även i samband med bokslut.
Underlag för denna resultatredovisning är hämtad från:








Pro Capita
Kvalitetsrapport 2016-2017
Nämndens årsrapport budget och kostnad
Personalsystemet Heroma
Skolinspektionens rapport
Förvaltningens enkäter till barn, vårdnadshavare och personal
Förvaltningens ekonomisystem
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Skolverkets databas Siris
Hypergene – Ludvika kommun

Social – och utbildningsförvaltningens organisation

Verksamhet förskolas organisation
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Lorensberga

Antal
barn

Tjänster

Varav
Fsk

modulen

Varav
bemannad m
ped hög.

Varav fsk

andel fsk Barn/vuxen

med leg

Annat
modersmål

Avd 1

15

3

0

0

0

0%

5,00

7

Avd 2

15

3

0

0

0

0%

5,00

6

Avd 3

15

3

0

0

0

0%

5,00

Totalt

45

9

0

0

0

0%

5,00

Antal
barn

Tjänster

Varav
Fsk

Varav
bemannad m
ped hög.

Varav fsk

Skogsgläntan

13

andel fsk Barn/vuxen

leg

Annat
modersmål

Avd 1 Myran

15

3

1

1

1

33%

5,00

13

Avd 1 Larven

15

3

0

0

0

0%

5,00

12

Totalt

30

6

1

1

1

17%

5,00

25

Antal
barn

Tjänster

Varav
Fsk

Varav
bemannad m
ped hög.

Varav fsk

1

1

Modul +
Skogsgläntan
FSKO
Totalt

75

15

1

andel fsk Barn/vuxen

leg

Annat
modersmål

7%

5,00

Lorensbergamodulens förskola
Lorensberga modulens förskola består av 3 avdelningar. Det finns 45 barn inskrivna på förskolan
fördelat på de 3 avdelningarna. 9 pedagoger arbetar här varav 4 utbildade barnskötare och 5
outbildade barnskötare.
Det är en s.k. tillfällig förskola där barn oftast är inskrivna under en kortare innan de flyttar till en
permanent förskola.
28% av barnen har annat modersmål än svenska och vi har 7 olika språk representerade förutom
svenska.
Förskolan har ett nära samarbete med specialpedagog som är kopplad till förskolan.
Specialpedagogen har varit ett stöd till arbetslagen genom handledning, barnhälsoteammöten och
verksamhetsbesök.

Skogsgläntans Förskola
Skogsgläntans förskola består av 2 avdelningar, Myran och Larven. Det finns 30 barn fördelat på de
två avdelningarna. 6 pedagoger arbetar här varav 1 förskollärare, 2 utbildade barnskötare och 3
outbildade barnskötare.

38
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Det är en mångkulturell förskola där 83% av barnen har annat modersmål än svenska och vi har 8
olika språk representerade förutom svenska.
Förskolan har haft en specialpedagog som arbetat med organisation i verksamheten tillsammans
med personalen.

Personaltäthet
Lorensberga modulen
Skogsgläntan
Andelen personal med
pedagogisk högskoleexamen
Barngrupp, antal barn /avdelning
Personaltäthet, antal barn/årsarbetare

Förskolorna

Kommunen

Riket

7%

41%

40%

15,1

17,2

15,3

5,03

5,44

5,1

Möten inom förskole området






BHT-möten ( barnhälsoteam) med personalen, specialpedagog och förskolechef 3
gånger/termin.
APT-möte (arbetsplatsträff) 1 gång/månad, 2,5 timme, då all personal deltar och
förskolechefen leder.
ALT-möte (arbetslagsträff) 1 gång/månad, 2,5 timme, personalens eget möte med reflektion
och långsiktig planering av verksamheten är i fokus. Förskolechef medverkar vid behov.
Reflektionsmöte 1gång/vecka 1 timme, arbetslaget har gemensam reflektionstid och
veckoplanering.
Kompetensutveckling/studiedagar 5dagar/ läsår där alla pedagoger och förskolechef
medverkar.

Frånvarostatistik
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro har varit relativt låg och endast korttidsfrånvaro. Det genomsnittliga sjukfrånvarotalet
på förskolorna är 7,5%

Arbetsskador och tillbud personal respektive barn
Personal
1 arbetsskadeanmälan på personal har gjorts under året.

Barn
1 tillbudsrapport gällande barn under året
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5 olycksfallsrapporter gällande barn under året varav 1 har inneburit kontakt med tandläkare och 1
akut besök hos läkare.

Viktiga händelser 2017-2018
I augusti 2017 började jag mitt arbete som vikarierande förskolechef på Lorensberga modulens
förskola. Fokus har jag lagt på att lära känna personalen och organisationen.
I oktober 2017 öppnades Skogsgläntans förskola. Den är belägen i bottenplanet på Biskopsgårdens
äldreboende. Nystarten av förskolan har inneburit att rekrytera personal, tanken har då varit att till
viss del rekrytera tvåspråkig personal eftersom förskolan ligger i ett område med många familjer med
annat modersmål.

Genomförd kompetensutveckling inom förskole området






Unikumutbildning för samtliga anställda på förskolorna.
Natur och Teknik för Alla (NTA)
Hjärt- och lungräddningskurs (HLR) inklusive Barn HLR
Programmering i form av inspirationsträffar
Föreläsning med Veli Tuomela ”Språkutvecklande arbetssätt i förskolan”

Samverkan
Inom förvaltningen
Förskola-hem
Den viktiga kontakten mellan förskola och hem grundläggs vid introduktionen av barnets
förskolvistelse. Den byggs sedan på vid den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Förskolan
bjuder in till ett inskolningssamtal efter introduktionen av barnets förskole vistelse.
IFO-skola
All personal inom förskolan har anmälningsplikt. Om personalen känner oro för ett barn kontaktas
förskolechefen som i sin tur tar kontakt med IFO för rådgivning och eventuellt en anmälan. På våra
förskolor har samverkan skett i enstaka fall.

Extern samverkan
Samverkan med BVC och Habiliteringen har inletts. Kontakt med BVC-sköterskor och psykolog har
tagits på en av förskolorna.

Resultatredovisning 2017, måluppfyllelse, analys och åtgärder
Social- och utbildningsnämnden använder målstyrning med stöd av balanserade styrkort utifrån de
kommunövergripande målen och två egna mål.
Verksamheten inom förskolan följer i sitt systematiska kvalitetsarbete även upp det statliga
uppdraget genom läroplansmålen.
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Den kommungemensamma enkäten för barn, vårdnadshavare och personal genomfördes i april
2017. Svarsfrekvensen på Lorensberga modulens förskola var låg 19/48 vårdnadshavare och på
Skogsgläntans förskola 27/32.
Siffrorna som redovisas i det inledande styrkortet ligger även till grund för resultatredovisningen.

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.” Lpfö98/10.
Vårdnadshavarna anser att förskolans arbete med att utveckla barnens förmåga att respektera
varandra sker i bra utsträckning. Och att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras. Att
pojkar och flickor ges samma utrymme och förutsättningar i förskolan anser vårdnadshavarna på
Skogsgläntans förskola att det arbetas med i hög utsträckning. Medan vårdnadshavarna på
Lorensberga modulens förskola anser att sker i ganska bra utsträckning. En femtedel av de
vårdnadshavare som svarat på enkäten upplever att de inte vet om pedagogerna jobbar med
motverkande av kränkande behandling eller om flickor och pojkar ges samma utrymme och
förutsättningar som flickor.
Pedagogernas arbete med konflikthantering och förebyggande av konflikter sker i hög utsträckning
på den båda förskolorna. Och pedagoger anser att de skapar en positiv stämning på förskolan bland
barnen. Hälften av pedagogerna upplever att de inte diskuteras tillräckligt i personalgruppen om vad
de tycker är kränkande behandling. De förmedlar i sitt arbete hur man behandlar varandra på ett
respektfullt sätt, människors lika värde och tolerans för olikheter. I arbetet med att motverka
stereotypa könsmönster skapar pedagogerna samma förutsättningar för flickor och pojkar och ger
dem samma utrymme i verksamheten i stor utsträckning.
Åtgärder inför kommande läsår:



Personalens arbete med en gemensam syn på likabehandlingsarbetet.
Presentera arbetet med ”Likabehandlingsplanen” på höstens föräldramöte.

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 ska 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 ska 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 ska tas
till vara för att skapa mångfald i lärandet" Lpfö98/10.
Utifrån områdets styrkort har vi arbetat prioriterat kring dessa mål:
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I våra förskolor använder personalen miljö och material samt barns lek i syfte att stimulera
utveckling och lärande.
I våra förskolor stimulerar och utmanar personalen barnens språk-, kommunikations- och
matematiska utveckling samt barnens intresse för naturvetenskap och teknik.
I våra förskolor stimulerar och stärker personalen barnens intresse för att erövra nya
kunskaper och färdigheter.

Vårdnadshavarna tycker att det får ganska bra information angående deras barns utveckling och
lärande i förskola . Det stämmer ganska bra att barnen erfar nya erfarenheter i en stimulerande miljö
och att det får ganska bra stöd i sin utveckling. Däremot är det ett flertal vårdnadshavare som inte
tycker att de får information om vad barnen lär sej i förskolan. Detta kan delvis bero på att
Skogsgläntans förskola är relativt nyöppnad och inte kommit igång med verksamheten fullt ut med
utvecklingssamtal. Verksamheten på Lorensberga modulens förskola med barn som endast är där en
kortare period erbjuds inskolningssamtal, men hinner inte alltid, pga kort vistelsetid, med att
erbjudas ett utvecklingssamtal. Inför nästa läsår kommer båda verksamheterna präglas mer av
dokumentation i form av pedagogiska planeringar och lärloggar i Unikum, utvecklingssamtal i
oktober och uppföljningssamtal i maj-19.
Pedagogerna anser att de erbjuder en stimulerande miljö som väcker barnens intresse och att det
sker lärande i de vardagliga aktiviteterna stämmer ganska bra. Lorensberga modulens pedagoger
anser ha ett bra pedagogiskt arbete med det svenska språket medan Skogsgläntan tycker att deras
arbete är ganska bra. Däremot tycker båda enheterna att de behöver arbeta mer med
modersmålsstöd. Pedagogerna tycker sej ha låg kunskap om andra modersmål än svenska ingår till
en liten del i det pedagogiska arbetet. Arbetet med de estetiska uttrycken upplevs att det är ganska
bra men teknik och naturvetenskap(NTA) jobbas det inte tillräckligt mycket med. Personalen
genomgår kompetensutveckling på dessa områden liksom programmering. Verksamheten och
miljöerna måste anpassas mer till barnens behov anser både personal och vårdnadshavare. Barnen
behöver också fortsättningsvis att delas in i mindre grupper för att utveckling och lärande ska stärkas.
Åtgärder inför kommande läsår:


Utveckla arbetet kring dokumentation i lärloggar i Unikum. Utveckla arbetet med
utvecklingssamtal för att göra vårdnadshavarna medvetna om vårt arbete kring lärande och
att ta del av deras barns utveckling.

Barns inflytande
”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling
förutsätter att de alltefter 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 verksamheten.” Lpfö98/10
Mer än hälften av vårdnadshavarna anser att pedagogerna väcker barnens intresse i verksamheten
och att de kan påverka, förmedla tankar och åsikter. De tycker också att deras barn blir sedda och
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hörda. Knappt hälften av vårdnadshavarna tycker att detta stämmer till viss del. Det är ett flertal som
uppger att de inte vet hur förskolan arbetar med detta.
De båda förskolorna arbetar med att väcka barns intresse och anpassar verksamheten efter barnens
behov till stor del och barnen trivs på förskolan. Pedagogerna anser dock att det kan utvecklas.
Åtgärder inför kommande läsår:


Tydliggöra för föräldrar hur vi arbetar med barns inflytande i Unikum, i form av lärloggar och
i utvecklingssamtalet.

Förskola och hem
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt
och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt
samarbete med hemmen. Föräldrarna ska 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.” Lpfö98/10
De flesta vårdnadshavare på Skogsgläntan tycker att de får bra med fortlöpande information om
barnens tillvaro på förskolan och att pedagogerna tar tillvara den information de förmedlar till dem.
På Lorensberga modulens förskola uppger de tycker att det är ganska bra med information om
barnens tillvaro och att personalen tar tillvara deras information de förmedlar.
Åtgärder inför kommande läsår:


Få fler vårdnadshavare delaktiga i Unikum

Övergång och samverkan
”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för
att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda
skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i
utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och
lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras
vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.”
Lpfö98/10




Överlämning till förskoleklass enligt befintlig plan har skett till ett av det skolområde barnen
tillhör.
Överlämning har skett av pedagog och förskolechef till rektor på skolan.
De blivande förskoleklassbarnen har vid ett flertal tillfällen hälsat på i förskoleklassen och
träffat nya barn samt den personal som kommer att arbeta där till höstterminen.
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Uppföljning, utvärdering och utveckling
”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och
utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns
utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras
lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över
och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor,
erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när
de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.” Lpfö98/10
Personalen synliggör vad de gör och vad det leder till genom dokumentation. I området har vi haft
kompetensutveckling inom Unikum för alla medarbetare inför vårterminen. Arbetet kring
dokumentationen har sett olika ut vilket beror på nya medarbetare som är under
kompetensutveckling i bl.a Unikum. Det har tagits fram en mall med dagordning för reflektionstid i
arbetslagen med stående punkter gällande uppföljning, utvärdering och utveckling.
För att främja barns utveckling, lärande och delaktighet arbetar vi utifrån Skolverkets modell:

Personalen arbetar med att dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten genom:







Unikum
Reflektionstid i arbetslaget
Egen planerings- och reflektionstid
ALT
APT
Kompetensutvecklingsdagar
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Utvecklingsområden inför 2018-2019






Alla pedagogers deltagande i Skolverkets ”Läslyftet” inriktning
”Läsa och berätta”.
Språkutvecklande arbetssätt.
Kompetensutveckling i arbetet med pedagogisk
dokumentation och utvecklingssamtal i Unikum
Fortsatt arbete med att utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet.
Arbete med förhållningsätt och bemötande i rutinsituationer och i förskolans verksamhet
som helhet.
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Nytt styrkort 2018-2019
Vision:

Lustfyllt lärande genom lek och samspel. Hos oss ska alla människor växa!

Styrkort 2018-2019
Målgrupp:
Strategiska
målområden

Skogsgläntans och Lorensbergamodulens förskolor
Kommunövergripande
Styrtal
mål

En av landets bästa
skolkommuner

Rikssnitt Resultat Måltal
2017

2017

Resultat Måltal

2018

2018

Resultat Måltal

2019

2019

2020

I våra förskolor använder personalen miljö och material
samt barnens lek i syfte att stimulera utveckling och
lärande.

iu

iu

3

3,5

4

I våra förskolor stimulerar och utmanar personalen
barnens språk-, kommunikations- och matematiska
utveckling samt barnens intresse för naturvetenskap och
teknik.

iu

iu

3

3,5

4

iu

iu

3

3,5

4

16,8

16,8

15

15

iu

3

3,5

4

3

3

3,5

4
4

4
4

100%

100%

I våra förskolor stimulerar och stärker personalen barnens
intresse för att erövra nya kunskaper och färdigheter.

Barn och unga
Antal inskrivna barn per förskoleavdelning

En bra kommun att
växa upp i

Andelen barn som upplever de har inflytande över sitt
lärande
Varje enhet går igenom checklistan " Bullrets när var hur"
och arbetar med pedagogiska åtgärder i förskolan utifrån
"Arbetsro i förskolan" (Ljudit), minst 1 ggr per år.

15,8
iu

iu

Livsmiljö

En bra kommun att
leva i

Samtliga 4-5 åringar ska jobba med minst en NTA-låda
Samtliga 5-åringar ska jobba med programmering
Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom
förskolan

iu

98%

100%

16

LUDVIKA KOMMUN
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Rikssnitt Resultat Måltal
Interna
målområden

Styrtal
Den samlade sjukfrånvaron inom området ska minska

Medarbetare Andelen nöjda medarbetare i kommunens medarbetarenkät

2017
iu

Ekonomi i balans; avvikelse mot rambudget, Förskoleverksamheten

2018

2019

Resultat Måltal
2019

2020

5,50%

5,00%

5,00%

37,00%

42,00%

43,00%

44,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

iu
42,00%

iu

2018

7,55%

iu

Andelen lärare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen

Ekonomi

2017

Resultat Måltal

iu

