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1. Förskolan Solgläntan 

34 platser 

Två avdelningar Haren 1-3 år Räven 4-5 år 

6 pedagoger 2,8 förskollärare och 3 barnskötare 

Fristående byggnad med två avdelningar. Utemiljö vid den fristående byggnaden. 

 

2. Resultat för läsår 18/19 

Normer och värden:  

Vi har arbetat med olikheter och fångat tillfällen i vardagen. Konflikthantering i vardagen, 
sätter ord på känslor och bekräftar barnens känslor.  

Språkutveckling:  

Lyhörda pedagoger som samspelar med barnen. Vi utmanar barnen i kommunikation och med 
tillgängligt, utmanande material. Med hjälp av ”Nissebrev” med uppdrag har vi 
uppmärksammat tal och skriftspråk. 

Matematik:  

Vi har arbetat med sortering, former, mönster och taluppfattning. Matematiska begrepp. 

Naturvetenskap och teknik:  

Vardagsteknik, plockat skräp och gått till återvinningen. Byggteknik, magneter noppper och 
lego. Digital teknik, green screen, blue-boot, förstoringsägg. 

Barns inflytande:  

Vi lyssnar och samspelar med barnen. Barnen får möjlighet att framföra sina åsikter. Vi 
erbjuder barnen aktiviteter/material som barnen kan utforska och välja att delta i. Vi har 
arbetat med stopp min kropp, att säga stopp när något inte känns okej. I leken ges barnen 
möjlighet att träna demokrati, pedagog finns med för att stötta. 

Pedagogisk dokumentation:  

Vi har utvecklingssamtal en gång per år. Vi dokumenterar undervisningssituationer och 
använder Infomentor kontinuerligt. Aktuell dokumentation finns synlig för barnen och 
vårdnadshavare i verksamheten som vi kan reflektera kring. 



 
 

Resultat från föräldraenkäten och ”Bedömning av förskolans kvalitet” visar goda resultat i 
matematik, teknik och normer och värden. Pedagogisk dokumentation behöver vi utveckla. 

3. Analys  

        I analysen tolkar, förklarar och identifieras det vi gjort, lärt och beskriver hur vi går vidare). 

Genom vårt gemensamma fokus ”lika – olika” har vi arbetat med samtliga läroplansmål på 
olika sätt på Haren och Räven. Matematiska begrepp och resonemang kring antal, sortering, 
jämförelser av färg, form, mönster 

Hararna har jobbat med Babblarna där språkutveckling, lägesord, färger och naturvetenskap 
(sortering, återvinning) varit i fokus. 

Rävarna har genom ”Nissebreven” och arbetet med olikheter fokuserat på normer och 
värden, där vi uppmärksammat och resonerat kring lika – olika. I värdegrundsarbetet har vi  
arbetat med att ta tillvara tillfällen att uppmärksamma kulturell mångfald, språk och 
förmågan att leva sig in i andra människors levnadsförhållanden och känslor.  

Genom Nissebreven fick barnen möjlighet att utveckla förståelse för kopplingen mellan tal 
och skriftspråk. De olika uppdragen syftade till olika lärandemål främst inom språk, 
matematik, skapande, normer och värden. Tillsammans med barnen har vi utforskat och 
upptäckt olikheter som vi jämfört, sorterat och resonerat kring. De olika läroplansmålen har 
på ett naturligt sätt berörts och arbetats med utifrån barnens nyfikenhet och intresse. 
”Nissen” har varit med oss i vårt dagliga lärande. 

Under läsåret har vi börjat utforska digital teknik tillsammans med barnen såsom Green 
screen, blue- bot och förstoringsägg. Detta arbete kommer vi fortsätta att utveckla under 
kommande läsår. Inom Naturvetenskap har vi experimenterat med vattnets olika faser 
genom att ta in snö som smälte. Vi har odlat och tagit tillvara barnens intresse och 
nyfikenhet för djur och naturvetenskapliga fenomen som uppkommer i vardagen. När vi gått 
till skogen har vi haft med oss ”naturskatter” till förskolan som vi undersökt och diskuterat 
kring. 

 

4. Mål och åtgärder för läsår 19/20 

Förskolan har som uppdrag att arbeta med alla mål i Lpfö 18. Utifrån resultat och analys 
formuleras mätbara och tidsbestämda mål som syftar till verksamhetsutveckling samt hur 
denna bidrar till varje barns utveckling och lärande. Prioriterade mål markeras med en 
stjärna. 

 
 
 



 
 

4.1 Normer och värden  
 

Mål:  

Skapa förutsättningar för barnen att utveckla; 

 Respekt, empati, ansvarstagande och förmåga att ta hänsyn till människor, miljö och 
natur som en del i arbetet med hållbar utveckling. * 

 Hälsa och välbefinnande: där vi skapar förutsättningar för att barnen ska utveckla en 
allsidig rörelseförmåga genom möjlighet att delta i fysiska aktiviteter samt uppleva 
rörelseglädje * 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Vi vågar vara oss själva och respektera/acceptera varandra för dem vi är och för 
varandras olikheter och behov. 

 Vi ser att barnen lyssnar på varandra och vågar uttrycka sina egna känslor, åsikter 
och tankar samt visar och säger ifrån när något känns fel.  

 Barnen tar ansvar för vårt material i våra lärmiljöer samt för allt levande i natur och 
omgivning.  

 Vi ser att barnen hanterar vårt material på ett varsamt sätt samt att de plockar 
undan använt material  

 Vi ser att barnen visar glädje och intresse och vill delta i aktiviteter som främjar hälsa 
och välbefinnande 

 

        Aktivitet:  

 Genom att vara medvetna närvarande pedagoger och förebilder och med ett 
förhållningssätt som utmanar och stöttar barnen i det vardagliga arbetet i 
utbildningen. 

 Vi erbjuder olika undervisningssituationer i arbetet med målen som utvecklar 
barnens förmåga till ansvar, samspel och ett öppet och demokratiskt klimat.  

 Vi pratar om känslor och fokuserar på en känsla i taget; t ex känslan glad, ledsen, arg. 
I utbildningen finns känslokort tillgängliga för barnen som ett verktyg att beskriva 
och sätta ord på sin känsla. Hur mår du nu? Hur känns det? Vi hjälper barnen att 
sätta ord på känslor och utforskar känslouttryck. Barnen ges möjlighet att uppleva 
känslorna på olika sätt, t e x genom dans/rörelse, musik, skapande, böcker, filmklipp 
och andra uttryckssätt. Via reflektioner och diskussioner med barnen fångar vi upp 
deras tankar och vägleder och utmanar vidare.  

 Vi vistas mycket utomhus då vi är medvetna om de positiva effekter som lek och 
lärande i utemiljön bidrar till för barnens hälsa och välbefinnande.   

 Vi väver in det i vårt babblarprojekt. 

    Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Löpande under reflektionstillfällen i arbetslaget utifrån observationer och 
dokumentationer  

 En sammanställning av utvärdering och uppföljning av mål sker i januari 2020  



 
 

 

 
4.2 Omsorg, utveckling och lärande 
 

Mål:  

Språkutveckling *  

 Hararnas mål är att ge barnen förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta samt uttrycka tankar. 

 Rävarnas mål är att erbjuda kreativa och varierande lärsituationer där språket 
utvecklas genom att t e x leka med ord, skriva, berätta och uttrycka sina tankar, 
känslor samt ställa frågor och kommunicera på olika sätt.  

Målkriterier: Detta sker när… 

 Haren: När barnen är med och sjunger texterna i sångerna.   

 När vi ser att barnen kommunicerar med varandra och med vuxna på förskolan. 

 När barnen visar intresse för det vi läser. 

 Räven: När barnen kan uttrycka tankar, åsikter, känslor mot varandra i lek och 
undervisningssituationer.  

 Att man lyssnar på varandra samt kan förmedla sina egna tankar och sin egen vilja.  

 När vi ser intresse hos barnen kring språkutvecklande aktiviteter, exempelvis 
skriftspråket.  

Aktivitet:  

 Räven: Vi använder oss dagligen av olika aktiviteter som främjar språkutvecklingen och 
skapar förutsättningar att kommunicera erfarenheter, upplevelser, idéer och tankar med 
hjälp av olika uttrycksformer; Vi läser böcker, reflekterar och utmanar kring texter vi 
läser. Det finns bokstäver (alfabet) synligt samt annat tillgängligt material som tränar 
skriftspråklig medvetenhet.  

 Vi ser att språket finns i förskolans utbildning under hela dagen, i olika former. Genom 
att vi är medvetna och närvarande i det barnen uttrycker skapas förutsättningar för att 
utveckla tal och skriftspråk.  

 I vårt fokus kring arbetet med känslor och målet kring hållbar utveckling innefattas 
många språkliga aktiviteter 

 Haren: Genom att använda oss av Babblarna tränar vi på språkljuden. Vi berättar sagor 
om babblarna. Vi ger även barnen möjlighet att själva berätta sagorna. Vi samspelar och 
kommunicerar med barnen och uppmuntrar dem att samspela med varandra. Vi sjunger 
sånger och läser böcker. 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

  Löpande under reflektionstillfällen i arbetslaget utifrån observationer och 
dokumentationer  

 En sammanställning av utvärdering och uppföljning av mål sker i januari 2020  

 



 
 

 

 

4.3 Barns delaktighet och inflytande 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. 

 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Vi ser att barnen städar efter sig när de avslutat leken. 

  Vi ser att barnen är försiktiga med våra leksaker så att de inte går sönder. 

 När vi ser att barnen blir mer självgående i vår lärmiljö och visar ansvar för använt 
material.  

Aktivitet: Vi avser att… 

 Vara medvetet närvarande pedagoger som är med barnen och städar och diskuterar med 
barnen om varför vi behöver städa. 

 Tillsammans med barnen tydliggöra var vårt material har sin plats. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Löpande under reflektionstillfällen i arbetslaget utifrån observationer och 
dokumentationer  

 En sammanställning av utvärdering och uppföljning av mål sker i januari 2020  

 
 

4.4 Förskola och hem 

Mål: Arbetslaget ska vara tydlig i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa 
förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjlighet till inflytande. 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Vi visar föräldrarna vilka mål vi har i förskolan. 

 Vi visar vilka mål vi jobbar mot i undervisningen. 

 Vi dokumenterar och synliggör vad vi fokuserar på i utbildningen för att ge 
vårdnadshavare inblick och möjlighet till inflytande. 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Visa alla mål vi har i förskolans läroplan vid utvecklingssamtalen. 

 Vi skriver dokumentationer om vad vi gör och vilket mål vi jobbar mot. 

 Lyfter fram och sätter upp våra mål synligt i utbildningens miljö.  

 Fortsätter skriva läroplanens mål i rubriken vid våra dokumentationer genom Pages. 



 
 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 När alla barn har haft sina utvecklingssamtal. 

 Löpande under reflektionstillfällen i arbetslaget  

 En sammanställning av utvärdering och uppföljning av mål sker i januari 2020  

 

 

4.5 Övergång och samverkan 

Mål: Arbetslaget ska i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar. 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Barnen och vårdnadshavarna är på besök i förskoleklassen. 

  Vi har en öppen kommunikation med vårdnadshavare kring övergången 

 Vi samarbetar med lärare i förskoleklass kring överlämning 

 När vi följer Kumla kommuns handlingsplan för övergång mellan förskola - förskoleklass 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Vi förbereder barn och vårdnadshavare inför övergången och är lyhörda inför önskemål 
kring t ex val av skola 

 Vi följer Kumla kommuns handlingsplan för övergång mellan förskola - förskoleklass 

Utvärdering/uppföljning av mål:. 

 Reflektioner om hur det har gått när det har varit överskolning och när sex-åringarna 
har börjat förskoleklass. 

 

4.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Mål: Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje 
barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt 
utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 
läroplanens mål. 
 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Vi ser på barnens portfolio och dokumentation vad de gör och hur de utvecklas. 

 Vi skriver reflektionsprotokoll på avdelningsreflektionerna. 

Aktivitet: Vi avser att… 



 
 

 Använda barnens portfolio för att dokumentera vad vi gör på förskolan 

 Använda reflektionsprotokollet som finns i likvärdig förskola 

 Använda oss av IM media fortlöpande och ”i stunden” för att dokumentera barnens 
lärande och utveckling 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Löpande under reflektionstillfällen i arbetslaget  

 En sammanställning av utvärdering och uppföljning av mål sker i januari 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


