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Uppföljningsvy - 2010 Barn- och grundskolenämnden
Strategiska
utgångspunkter
MEDBORGARFOKUS

Inriktningsmål

Effektmål

Täby har Sveriges
högsta
utbildningskvalitet

Kunskap - Alla barn i förskolan får samma möjligheter att
pröva och utveckla förmågor och intressen

Mått
Uppnås

Mål

2009 och 2010: Medelvärde för
samtliga bedömda förskolor
minst 8,0 (skala 1-10)

Bedömning av måluppfyllelse vid tillsynsbesök:
Prognos: effektmålet uppnås. 30 procent av förskolorna är
bedömda (26 av 86). De bedömda förskolorna har nått upp till
medelvärdet 7,96. Målet är minst 8,0. De bedömda förskolorna
har nått upp till delmålet minst 6,0.
2009 och 2010: Bedömningen
minst 6,0 (skala 1-10) för varje
förskola
2010: 100% av alla förskolor är
bedömda. Minst 50% under
2009 och resterade under 2010.
Alla barn i familjedaghemmet får samma möjligheter att lära
och utvecklas i familjedaghemmets vardagliga rutiner

Uppnås

Bedömning av måluppfyllelse vid tillsynsbesök:
Prognos: effektmålet uppnås. 64 procent av
familjedaghemmen är bedömda (16 av 25). De bedömda
familjedaghemmen har nått upp till medelvärdet 8,31. Målet är
minst 8,0. Alla bedömda familjedaghem har nått upp till målet
minst 6,0.

2009 och 2010: Medelvärde för
samtliga bedömda
familjedaghem minst 8,0 (skala
1-10)

2009 och 2010: Bedömningen
minst 6,0 (skala 1-10) för varje
familjedaghem
2010: 100% av alla
familjedaghem är bedömda.
Minst 50% under 2009 och
resterade under 2010.
Alla barn i förskolan erbjuds en verksamhet som tillgodoser
deras möjligheter till inflytande och ansvar

Uppnås

2009 och 2010: Medelvärde för
samtliga bedömda förskolor
minst 8,0 (skala 1-10)

Bedömning av måluppfyllelse vid tillsynsbesök:
Prognos: effektmålet uppnås. 30 procent av förskolorna är
bedömda (26 av 86). De bedömda förskolorna har nått upp till
medelvärdet 8,17. Målet är minst 8,0. Alla bedömda förskolor
har nått upp till delmålet minst 6,0.
2009 och 2010: Bedömningen
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Mål

minst 6,0 (skala 1-10) för varje
förskola
2010: 100% av alla förskolor är
bedömda. Minst 50% under
2009 och resterade under 2010.
Alla barn i familjedaghemmet erbjuds en verksamhet där de
får möjlighet att påverka och ta ansvar

Uppnås

Bedömning av måluppfyllelse vid tillsynsbesök
Prognos: effektmålet uppnås. 64 procent av
familjedaghemmen är bedömda. De bedömda
familjedaghemmen har nått upp till medelvärdet 8,38. Målet är
minst 8,0. Alla bedömda familjedaghem har nått upp till
delmålet minst 6,0.

2009 och 2010: Medelvärde för
samtliga bedömda
familjedaghem minst 8,0 (skala
1-10)

2009 och 2010: Bedömningen
minst 6,0 (skala 1-10) för varje
familjedaghem
2010: 100% av alla
familjedaghem är bedömda.
Minst 50% under 2009 och
resterade under 2010.
Alla barn i förskoleverksamheten erbjuds en verksamhet som
är utformad så att de känner sig trygga och respekterade

Delvis
uppnått

Måluppfyllelse mäts i föräldraenkät 2010:
Målet bedöms utifrån föräldraenkäten som genomfördes i
februari/mars 2010. Effektmålet uppnås delvis. Samtliga
förskolor och familjedaghem har uppnått delmålet minst 7,0.
Medelvärdet för samtliga förskolor och familjedaghem var
8,88. Målet är minst 9,0 för samtliga förskolor och
familjedaghem.

2009 och 2010: Medelvärde för
samtliga
förskolor/familjedaghem minst
9,0 (skala 1-10)

2009 och 2010: Varje förskola/
familjedaghem uppnår minst
7,0 (skala 1-10)
Föräldrarna är nöjda med förskoleverksamheten

Ej
uppnått

2009 och 2010: NKI lägst 81

Måluppfyllelse mäts i föräldraenkät 2010:
Målet bedöms utifrån resultatet från föräldraenkäten som
genomfördes februari/mars 2010. Nöjd kund index NKI för
samtliga förskolor och familjedaghem var 74,9. Enkätens
svarsfrekvens var 74 procent. Resultatet är bättre än 2009.
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Mål

NKI-värdet visar att föräldrar är nöjda med förskolor och
familjedaghem i kommunen även om målet NKI 81 inte är
uppnått.
Kunskap - Alla elever i grundskolan kan läsa i skolår 2

Prognos
ej möjlig

2010: 98 %

Prognos
ej möjlig

2010: 100%

Underlag saknas för bedömning. Resultatet redovisas i
årsredovisningen
Kunskap - Eleverna i särskolan ska vid slutet av år 5 nå
samtliga mål i sina individuella utvecklingsplaner (IUP)
Prognos ej möjlig p.g.a. att det saknas elever i särskolans år 5.
100% av särskoleeleverna i år 5
når sina mål i IUP
Andelen pojkar som klarar samtliga delprov i svenska
på ämnesprovet i år 5 ökar

Ej
uppnått

2010:Minst 95%

Prognos
ej möjlig

2010: 85%

Prognos
ej möjlig

2010:Minst 97%

Uppnått

2010: Minst 85%

Ej
uppnått

2010: Medelvärde minst 9,0

Andelen pojkar som klarade samtliga delprov är 86%, vilket
innebär att målet inte nås.
Kunskap - Eleverna i årskurs 5 med annat modersmål än
svenska klarar ämnesproven i svenska, matematik och
engelska
Underlag saknas för bedömning. Resultatet redovisas i
årsredovisningen
Andelen pojkar som klarar samtliga delprov i svenska
på ämnesprovet i år 9 ökar
Underlag saknas för bedömning. Resultatet redovisas i
årsredovisningen.
Kunskap - Andelen elever med betyg i alla ämnen i skolår 9
ska öka.
Andelen är liksom 2009 89,3 %. Målet, minst 85%, är uppnått.
Att samma gynnsamma resultat kan hållas två år i rad tyder
på en positiv trend.
Alla elever i grundskolan upplever att de har inflytande och tar
ansvar för sin lärprocess med stigande ålder
Målet bedöms genom resultatet av den elevenkät som elever i
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år 5 och år 8 deltar i. Från 2010 deltar Täby kommuns
förskolor och skolor i Våga Visas elev- och föräldraenkäter.
Jämfört med kommunens tidigare elevenkät innebär det att det
enbart är elever i år 5 och 8 som deltar. Enkätfrågorna är inte
heller identiska. Målet medelvärde minst 9 (skala 1-10)
uppnåddes inte, medelvärdet är 7,7 för år 5 och 6,5 för år 8.
Målet medelvärde minst 7 (skala 1-10) för resp.skola nåddes
inte.
2010; Varje skola ska uppnå
minst 7,0 (skala 1-10)
Alla elever i grundskolan känner sig trygga och respekterade

Ej
uppnått

2010: Medelvärde minst 9,0

Målet bedöms genom resultatet av den elevenkät som elever i
år 5 och år 8 deltar i. Från 2010 deltar Täby kommuns
förskolor och skolor i Våga Visas elev- och föräldraenkäter.
Jämfört med kommunens tidigare elevenkät innebär det att det
enbart är elever i år 5 och år 8 som deltar, tidigare deltog
samtliga elever år 1 - 9. Enkätfrågorna är inte heller identiska.
Målet medelvärde minst 9 (skala 1-10) uppnåddes inte,
medelvärdet är 7,6 för år 5 och 6,8 för år 8. Målet medelvärde
minst 7 (skala 1-10) för resp. skola nåddes inte.
2010; Varje skola ska uppnå
minst 7,0 (skala 1-10)
Alla elever i grundskolan upplever att de har en god studieoch arbetsmiljö

Ej
uppnått

2010: Medelvärde minst 9,0

Målet bedöms genom resultatet av den elevenkät som elever i
år 5 och år 8 deltar i. Från 2010 deltar Täby kommuns
förskolor och skolor i Våga Visas elev- och föräldraenkäter.
Jämfört med kommunens tidigare elevenkät innebär det att det
enbart är elever i år 5 och år 8 som deltar, tidigare deltog
samtliga elever i år 1-9. Enkätfrågorna är inte heller identiska.
Målet medelvärde minst 9 (skala 1-10) uppnåddes inte.
Medelvärdet är 7,5 för år 5 och 6,4 för år 8. Målet medelvärde
minst 7 (skala 1-10) för resp. skola nåddes inte.
2010; Varje skola ska uppnå
minst 7,0 (skala 1-10)
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