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Förutsättningar 

 

Solgläntans förskola består av två avdelningar; Haren för de yngsta barnen och 
Räven för de äldsta barnen. På förskolan arbetar 5 pedagoger, 3 förskollärare 
och 2 barnskötare. På Solgläntan samarbetar vi tätt mellan avdelningarna och 
vi skapar trygga relationer till alla barn på förskolan. Totalt vistas 23 barn på 
förskolan. På förskolan finns utvecklingspedagog och digitalstödjare. En 
pedagog är även utbildad VFU-handledare och vi tar emot VFU studenter från 
Örebro Universitet.  

Stor del av dagen vistas vi utomhus.  

Resultat 

 

Fokusområden under läsåret 2020/2021 har varit jämställdhet, barns inflytande 
och delaktighet och undervisningens kvalitet där förskolan fokusområden varit 
teknik i vardagen, digitalisering och språkutveckling. 

Resultatet från pedagogernas utvärdering visar att man anser sig lyckas väl 
med sitt pedagogiska uppdrag. Med pedagogisk medvetenhet bedriver de en 
verksamhet där barn och vårdnadshavares trygghet prioriteras högt. Man 
arbetar för att vara närvarande pedagoger som ser och uppmuntrar varje barn. 
Man bygger relationer och uppmuntrar till goda möten. Barngruppen delas ofta 
i mindre grupper för att öka varje barns möjlighet att bli sedda och bekräftade 
utifrån sina förmågor och intressen. Tid och möjlighet skapas för att barn ska få 
prova, undersöka och lyckas. Det finns en hög ambition och vilja att lyssna in 
varje barn för att ta tillvara på deras möjligheter till delaktighet och inflytande i 
verksamheten. 

Pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt och bemöter alla barn utifrån 
individen. De är förebilder i hur de pratar och agerar samt hur miljön utformas 
för att ge alla barn likvärdiga förutsättningar och möjligheter för lek och 
lärande. Pedagogerna uppmärksammar då barnen uttrycker tankar kring 
könsroller och utmanar dem i sitt tankesätt.   
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Genom tillgängligt material och närvarande pedagoger ges förutsättningar för 
att barnen ska få så stort inflytande som möjligt över sin utbildning.   
Barnens tankar och idéer tas tillvara vilket pedagogerna upplever att barnen 
känner då de är bra på att uttrycka sina önskemål och behov och ofta får dem 
tillgodosedda.   
 
Pedagogerna som arbetar med de äldre barnen har använt sig av 
figuren Uppfinnar Johanna på UR för att utforska vardagsteknik, tillsammans 
med barnen. Barnen har visat stort intresse och fått förståelse för begreppen 
“uppfinnare” och “uppfinning”. För att fortsätta uppmärksamma teknik har 
pedagogerna använt sig av lekar och olika aktiviteter.   Till viss del har barnen 
fått möjlighet att få förståelse för digitalisering i vardagen t ex 
genom webbägget där de fått undersöka olika material. Pedagogerna har även 
projicerat i miljön och använt greenscreen. De yngre barnen har utforskat 
vardagsteknik, dragkedjor, knappar m.m. De har 
bl a använt webbägget när de har utforskat vardagstekniken. Man har även 
använt bluebot. 
 
I projektet Lika värde har pedagogerna tillsammans med de yngre barnen gjort 
en digital bok, som handlar om Babblarna och deras olikheter. 
 
 Pedagogerna stödjer barnen i dess språkutveckling och ger barnen möjlighet 
att utvecklas efter sin egen förmåga. Barn visar positiv språkutveckling genom 
samtal, hur de uttrycker sig, tar samtalsplats, berättar, läser, upprepar, 
eftersäger, skriver, leker, dansar, skapar mm. Barnen har lyssnat på sagor på 
sitt modersmål. Dock menar pedagogerna att den positiva språkutvecklingen 
främst gäller för det svenska språket. 
 

Föräldraenkäten var i år riktad till vårdnadshavare som har barn födda 2016 
och 2018. Resultatet visar att vårdnadshavare har en nöjdhet vad gäller 
förskolans inskolning och bemötande av deras barn. De är trygga när barnen är 
på förskolan. Resultatet visar också att vårdnadshavare blir väl bemötta i 
förskolan.  
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Sammanfattande analys  
 

Genom projektinriktat arbetssätt har barnen fått möjlighet att utvecklas inom 
läroplanens målområden, fördjupning har skett utifrån barnens intressen och 
behov. 

Ett exempel: Pedagogerna har skapat goda förutsättningar för barn att utveckla 
förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen. De kunde tillsammans 
med de äldre barnen driva detta projekt hela höstterminen. 

Pedagogerna finns tillgängliga för barnen hela dagen. Genom samtal, samspel 
och respekt för barnen skapas en trygg miljö för dem. Pedagogerna observerar, 
dokumenterar och utvärderar sitt arbetssätt och barnens lärande kontinuerligt. 
Detta gör att de i så stor utsträckning som möjligt kan utforma lärande 
situationer utifrån individens och barngruppens tidigare erfarenheter och 
behov.   

Förskolan behöver vidareutveckla olika former för att ge individuell och 
kontinuerlig information till vårdnadshavare så att de får kontinuerlig 
information om utbildningen och kan framföra sina åsikter. 
 
Förskolan behöver skapa kontinuerliga arbetssätt för att barn med annat 
modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla det svenska språket och 
sitt modersmål. 

 

Planerade mål och åtgärder 2021/2022 

Jämställdhet 

# Förskolan ska aktivt arbeta med likvärdigt (inte likadant) bemötande utifrån varje 
barns behov och inte utifrån kön, viktigt att uppmärksamma pedagogernas 
beteenden och påminna varandra.  
 
# Förskolan ska aktivt kartlägga miljöer och rum för att säkerställa att alla rum är 
tillgängliga för alla barn 
 
# Barnen benämns med namn, inte kön (t.ex. ”tjejerna ska gå till…”) 
 
# Låna böcker eller använda Polyglutt och läsa böcker som behandlar ämnet och är 
normbrytande, samt ge barnen möjlighet att reflektera över sina upplevelser 
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# Förskolan erbjuder varierat material till rollekar, böcker och annat lekmaterial (t.ex. 
Babblarna som är könsneutrala) och bemöta barnens tankar och funderingar kring 
jämställdhet genom att föra samtal och diskussioner med barnen.  

 

Barns inflytande och studiero 

# Förskolan ska i största möjliga utsträckning ha tillåtande miljöer där barnen inte 
behöver be om hjälp att kunna använda eller få tillgång till ett material 
 
# Förskolan ska arbeta för att skapa så få bryt som möjligt under dagen för att ge 
barnen möjlighet att utveckla sin lek eller vara kvar i en aktivitet så länge som möjligt 
 
 
# Förskolan ska arbeta aktivt med att förändra miljöer utifrån barnens intressen 
genom att till exempel fotografera miljöer, observera barnen, låta dem kombinera 
material och skapa miljöer efter hur barnen använder materialen 
 
# Förskolan ska arbeta aktivt med demokratiuppdraget genom att skapa forum där 
alla barn kan uttrycka sina tankar och vara med och påverka sin vardag på förskolan 
 

 

 

 

Undervisningens kvalitet 

# Alla barn får bättre förutsättningar för språkutveckling genom att alla arbetslag 
får kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt. Förskolan ska ge varje 
barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 
Barnen ska få använda och uppmärksamma sitt modersmål samt använda och 
förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld med 
olika språk genom att: 

 Räkna på barnens modersmål och svenska 
 Lyssna på böcker på barnens modersmål och på svenska, samt samtala 

om dessa. 
 Vi avser att synliggöra olika vardagsord i vår lärmiljö på barnens 

modersmål och på svenska 
 Jämföra ord på olika språk 
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# Förskolan ska arbeta aktivt med olika inlärningsstrategier och uttryckssätt för 
att göra undervisningen tillgänglig för alla barn och ge barnen tid att utforska, 
undersöka och genomföra själva 

# Förskolan ska arbeta för att säkerställa att det material som används i 
undervisningen har grund i vetenskap och/eller beprövad erfarenhet 

# Arbetssätt och innehåll i undervisningen ska ha sin grund i läroplansmålen 

# Alla arbetslag ska använda förvaltningens gemensamma reflektionsprotokoll 
och underlagen för utvärdering av verksamheten för att säkerställa att 
kunskapsinhämtning sker  

# Alla pedagoger har ansvar för att arbeta med pedagogisk dokumentation i syfte 
att utveckla verksamheten och ge barnen möjlighet att reflektera över sitt eget 
lärande.  

# Utvecklingspedagog finns tillgänglig som bollplank  

# Rektor gör verksamhetsbesök och återkopplar i reflektion. 

 
 

 

FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

 

 



Sida 8 (8) 

 
 

 


