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1. Förskolan Kvarngården 

Kvarngårdens förskola öppnade vt-15 i nyrenoverade lokaler. Kvarngårdens förskola ligger i 
hjärtat av Kumla med närhet till bibliotek, skog och parker. Innemiljön är ljus och inbjuder till 
skapande, lek och samspel. Arbetet är projektbaserat. 

Förskolan består av två avdelningar, Gul för de äldsta barnen och Grön för de yngsta. På 
förskolan arbetar för närvarande 5 pedagoger (förskollärare och barnskötare)som är 
fördelade 3 och 2 mellan avdelningarna. Förskolan har ett nära samarbete över 
avdelningsgränserna för att skapa trygga och hållbara relationer på hela förskolan. På 
förskolan vistas 26 barn.  

 

2. Resultat för läsår 2018/2019 

Utifrån bedömning av förskolans kvalité och analys av resultatet kan vi se att vi ger barnen 
många möjligheter till lärande i olika situationer inom många olika områden ( språk, 
matematik, naturkunskap och bild). Barnen har stort inflytande i sin vardag men inte så ofta 
över dagens struktur eftersom det i samråd med specialpedagog bedömts att vissa barn inte 
klarar en friare struktur utan behöver tydliga ramar.  

Arbetet i mindre grupper har lett till positiva resultat. Barnen har lättare att ta till sig och det 
är lättare att fånga barnens intresse.  

Vi arbetar ständigt med normer och värden och använder Kaninböcker som utgångspunkt 
för samtal kring dessa ämnen. Vi har märkt att barnen tar till sig, men har svårt att omsätta 
det i sin praktik. Vi tror att det beror på att vi inte haft tillräckligt tydligt material. 

Vi ser att vi dokumenterar fortfarande för lite kring det enskilda barnets lärande då vi inte 
lyckats få till en tydlig rutin för den dokumentationen även om vi lagt in tid i schemat 
(planeringstid). Viss dokumentation görs på tidslinjen (InfoMentor) men inte i den 
utsträckning som vi satt upp i våra mål. Samtliga pedagoger ser att det beror på att få tid i 
vardagen för dessa inlägg då de upplever att de har behövts i barngruppen. 

 



 
 

3. Analys  

Vi ser att vi på Kvarngården har en verksamhet som varje dag erbjuder barnen möjligheter 
till lärande och utveckling. 

Vi ser att vi behöver fortsätta med vårt arbete med normer och värden. Vi har köpt 
Kaninböcker av Linda Palm och ska arbeta vidare med våra tre hjärtan (orange, röd, grön). Vi 
har nära samarbete med specialpedagog som ska leda oss i vårt fortsatta arbete.  

Vi ser att vi brister i dokumentation och men arbetar kontinuerligt för förbättring.  

 

4. Mål och åtgärder för läsår 2019/2020 

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:  

 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 
andra, 

– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och 

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället”. 
(Lpfö, 18, Skolverket 2018 ). 

Målkriterier: Detta sker när barnen lär sig att visa ömsesidig respekt mot varandra och 
detta ser vi när de respekterar varandra, inte slår varandra och de använder vårdat språk.  

Att barnen ska lära sig att sätta sig in i andras situationer, detta sker när barnet förstår/ser 
att det andra barnet blir ledsen när hen blir slagen.  

Att barnen ska förstå allas lika värde, detta sker genom att acceptera varandra för hur vi ser 
ut och att alla är olika.  

Att barnen ska respektera våran planet och detta sker när de förstår att vi måste spara på 
vatten (låter inte vattenkranen rinna i onödan), att vi ska ta hand om natur och djur ( inte skada 
djur). 

 



 
 

        Aktivitet: Vi avser att vi når detta mål genom att… 

    

 Vi använder Kaninböcker som samtalsunderlag 

 Vi samtalar med barnen om allas lika värde 

 Pedagogerna ska finnas nära barnen, både aktivt och som observatörer 

 Vi pedagoger lyfter konkreta situationer som berör vårt förhållningssätt 

 

    Utvärdering/uppföljning av mål: 

     

 Detta utvärderas månadsvis vid vår gemensamma reflektionstid, då vi går igenom våra 
enskilda / gemensamma observationer, samtal med barnen med hjälp av lotusdiagram 
och reflektionsprotokoll. Samt vid avstämningar av matrisen ” Bedömning av förskolans 
kvalitet” och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogerna ger 
varandra kontinuerlig feedback under verksamhetsdagen. 

 

 
*4.2 Omsorg, utveckling och lärande 
 

Mål:   

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och 
personliga integritet, 

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter 
och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,” ( Lpfö, 18) 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 

 Att barnet ska känna trygghet i sig själv och detta ser vi när till exempel en pojke inte 
skäms när han har nagellack.  

 Att varje barn ska ha välfungerande dag både enskild och i grupp och detta ser vi när 
barnen inte hamnar i konflikt samt att de kan lära sig konflikthantering 

 

Aktivitet: Vi avser att vi når detta mål genom att… 

 

 Vi arbetar i mindre grupper 

 Vi ska arbeta med projekt som utgår från barnens intressen och genomsyrar hela 
verksamheten 



 
 

 Vi ska utmana barnen med öppna frågor för att stimulera deras förmåga att reflektera 
och vidga deras förståelse 

 Vi ska arbeta med Kaninböcker 

 Vi ska samtala med barnen kring de aktuella målen 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 

  Detta utvärderas månadsvis vid vår gemensamma reflektionstid, då vi går igenom våra 
enskilda / gemensamma observationer, samtal med barnen med hjälp av lotusdiagram 
och reflektionsprotokoll. Samt vid avstämningar av matrisen ” Bedömning av förskolans 
kvalitet” och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogerna ger 
varandra kontinuerlig feedback under verksamhetsdagen. 

 

4.3 Barns delaktighet och inflytande 

Mål:  

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, 

– förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan” ( Lpfö, 18) 

 
Målkriterier:  

 Detta sker när barnet kan uttrycka sina tankar och förklara varför barnet gör på ett visst 
sätt.  

Aktivitet: Vi avser att vi når detta mål genom att… 

 

 Barnen är delaktiga i utformandet av vår pedagogiska miljö  

 Barnen ges möjlighet att samtala med pedagoger och de kan uttrycka sina tankar och 
funderingar samt att lyssna till andra och bli lyssnade. 

 Arbeta i mindre grupper 

 Arbeta med Kompisböcker 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Detta utvärderas månadsvis vid vår gemensamma reflektionstid, då vi går igenom våra 
enskilda / gemensamma observationer, samtal med barnen med hjälp av lotusdiagram 
och reflektionsprotokoll. Samt vid avstämningar av matrisen ” Bedömning av förskolans 
kvalitet” och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogerna ger 
varandra kontinuerlig feedback under verksamhetsdagen. 



 
 

 

 
 

*4.4 Förskola och hem 

Mål:  

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” (Lpfö, 
18) 

Målkriterier:  

 Detta sker när föräldrar och pedagoger har stor tillit till varandras förmågor. Detta ser vi 
när båda parterna kan samarbeta kring frågor som rör barnet. 

Aktivitet: Vi avser att dessa mål når vi genom att… 

 Visa respekt för föräldrarna 

 Vi samtalar med föräldrarna dagligen om barnens dag och utforskande i verksamheten 

 Vi lägger kontinuerligt ut inlägg på infomentor och kopplar informationen till läroplanen 

 Vi erbjuder utvecklingssamtal på vårterminen till föräldrarna 

 Vi har föräldramöte under höstterminen 

 Vi har styrdokumenten synliga för föräldrarna. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 

 Detta utvärderas månadsvis vid vår gemensamma reflektionstid, då vi går igenom våra 
enskilda / gemensamma observationer, samtal med barnen med hjälp av lotusdiagram 
och reflektionsprotokoll. Samt vid avstämningar av matrisen ” Bedömning av förskolans 
kvalitet” och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogerna ger 
varandra kontinuerlig feedback under verksamhetsdagen. 

 

 

4.5 Övergång och samverkan 

Mål:  

”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.”(Lpfö, 
18) 

 

Målkriterier: 

 



 
 

 Detta sker när vi samtalar med förskoleklassens personal och berättar vad vi har gjort 
med barnen under läsåret. 

 

Aktivitet: Vi avser att detta mål uppfyller vi genom att  

 

 Förskolan samverkar med förskoleklassen vid ett par tillfällen under försommaren för 
att ge barnen en god introduktion i skolan. 

 Vi ska berätta till förskoleklass personal om vad barnen har upplevt och lärt sig under 
sin tid på förskolan 

 Vid särskilda omständigheter ska vi ha överlämningssamtal med förskoleklassens 
personal med vårdnadshavares godkännande) 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 

 Detta utvärderas månadsvis vid vår gemensamma reflektionstid, då vi går igenom våra 
enskilda / gemensamma observationer, samtal med barnen med hjälp av lotusdiagram 
och reflektionsprotokoll. Samt vid avstämningar av matrisen ” Bedömning av förskolans 
kvalitet” och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogerna ger 
varandra kontinuerlig feedback under verksamhetsdagen. 

 

 

4.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Mål: 
 

”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 
tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som 
intressant, rolig och meningsfull.” ( Lpfö, 18) 

Målkriterier:  

 

 Detta sker när vi dokumenterar verksamheten och de enskilda barnens utveckling. 

Aktivitet: Vi avser att vi når detta mål genom att 

Vi reflekterar regelbundet (1 ggr i v.) kring verksamheten och dokumenterar samtligt i 
Infomentor 

 Vi ger varandra tid till att dokumentera i Infomentor 

 Vi gör barnen delaktiga och dokumenterar tillsammans i Infomentor 

 Alla pedagoger delar på ansvaret att dokumentera i Infomentor 



 
 

 Vi lägger ut 2-3 inlägg i veckan på tidslinjen 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Detta utvärderas månadsvis vid vår gemensamma reflektionstid, då vi går igenom våra 
enskilda /gemensamma observationer, samtal med barnen med hjälp av lotusdiagram 
och reflektionsprotokoll. Samt vid avstämningar av matrisen ” Bedömning av förskolans 
kvalitet” och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogerna ger 
varandra kontinuerlig feedback under verksamhetsdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


