
Vision

Program

Policy

Regler

Handlingsplan

Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

 

 

 

  

Verksamhetsplan 2021/2022  
Björnens förskola  



Sida 2 (16) 

 
 

Innehåll 
Förutsättningar .............................................................................................................. 3 

Resultat .......................................................................................................................... 4 

Sammanfattande analys ................................................................................................ 9 

Planerade åtgärder ...................................................................................................... 13 

 

 

  



Sida 3 (16) 

 
 

Förutsättningar 

Björnens förskola ligger centralt i Kumla med närhet till bibliotek, skog, grönområden 
och lekparker. Förskolan består av en avdelning med barn i 1–5 år samt fritidshems 
barn i åldern 6–13 år som kommer 17:45 till Björnen. Förskolan är öppen dygnet runt 
och året runt. Det är 7 pedagoger som arbetar på Björnens förskola varav 4 
förskollärare och 3 barnskötare. Alla pedagoger arbetar heltid efter ett rullande 7 
veckors schema dag, kväll, natt och helg. Barnantalet hösten 2021 är 17 förskolebarn 
och2 förskolebarn med dubbelplacering vilket innebär att de barnen även har en 
annan förskole placering.  Det finns 15 fritidshems barn inskrivna. Förskolan har 7 
barn med olika modersmål.  

Utbildningen styrs av Läroplan för förskolan Lpfö 18, Förskolans verksamhetsplan, 
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och 
Barnkonventionen.  

Förskolan leds av rektor som är ansvarig för förskoleområde 2 där även Kumlasjöns 
förskola och Kvarngårdens förskola ingår. På förskolan finns en utvecklingspedagog 
som har till uppdrag att tillsammans med rektor utveckla och driva utbildningen 
framåt och arbeta för att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår. Det finns också en 
digitaliseringsstödjare som har till uppdrag att inspirera och handleda enskilda 
pedagoger och arbetslag i den digitala kompetensen. 
 
Det finns ett stödteam för förskolorna i kommunen som består av specialpedagoger, 
kurator och pedagogisk handledare. Pedagogerna får handledning kontinuerligt av 
teamet och de finns tillgängliga för att stötta pedagogerna i deras arbete utifrån sina 
kompetenser. 
 
Kommunen har under detta läsår anställt en IKT pedagog för förskolorna. IKT 
pedagogen har byggt upp en digital ateljé som pedagogerna får besöka och hämta 
inspiration ifrån i sitt fortsatta arbete med digitalisering. IKT pedagogen har en 
stödjande funktion framförallt mot digitaliseringsstödjarna men även mot 
arbetslagen. 
 
De ekonomiska förutsättningarna styrs av förskolans resursfördelningsmodell utifrån 
barnantal, barnens ålder, socioekonomiska aspekter och barn med annat modersmål 
vilket ger underlag för bemanningen.  
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Resultat 

Utbildningens kvalitet 

Reflektionsprotokoll, lotusdiagram och projektplan har fortsatt varit en 
framgångsfaktor i det systematiska kvalitetsarbetet när tillfällen har getts. I 
dokumenten reflekterar och analyserar pedagogerna förskolans utbildning. 
Pedagogerna synliggör för sig själva att utbildningen genomförs i enlighet med de 
nationella målen och ser då vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 
utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen. Varje vecka ser arbetslaget olika ut på 
grund av personalens rullande schema vilket har lett till att reflektionsprotokollet har 
varit en hjälp för de olika arbetslagen att arbeta vidare med för att få kontinuitet i 
utbildningen. 

Förskolans fokusområden från 2020/2021 

Jämställdhet 

I projektarbetet yrkesroller som pågick under höstterminen 2020 och i utbildningens 
vardagsaktiviteter och rutiner har det varit många diskussioner och reflektioner 
tillsammans med barnen kring olikheter och likheter med fokus på kön. Flera besök 
har gjorts kring närliggande affärer och barnen har frågat personalen om hur det är 
att arbeta i yrket. Förskolan har haft besök av en kvinnlig och manlig polis och en 
kvinnlig lastbilschaufför vilket resulterade i att barnen har fått en förståelse och ett 
lärande kring att man kan arbeta inom de olika yrkeskategorierna oavsett kön. 
Projektet avslutades med yrket konstnärer, barnen var på konstutställning på 
biblioteket och tittade på olika statyer i centrala Kumla vilket resulterade i mycket 
skapande och ett lärande kring olika kända konstnärer. Barnen fick ett lärande i att 
oavsett kön kan den som har intresse utbilda sig till konstnär. I arbetet med kvinnligt 
och manligt var tanken att fortsätta projektet med att arbeta med superhjältar men 
arbetet med yrkesroller avslutades i och med konstnärer.  
 
Undervisningen i både spontana och planerade tillfällen angående barnkonventionen 
har lett till att barnen har ökat sin förståelse för sina rättigheter och människors lika 
värde. Undervisningen har bedrivits med flera samtal kring olika filmer om artiklar i 
barnkonventionen. Barnen har även fått en förståelse för funktionsvariationer, 
människor olikheter och förutsättningar genom bland annat lekfigurer som finns på 
förskolan och barnlitteratur. Barnen har tillsammans med pedagogerna också sökt 
information via olika digitala verktyg och använt böcker kring social förståelse och 
samarbete. 
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Pedagogerna har kontinuerliga pågående processer för att stärka barnen så att de 
ska känna sig trygga. En framgångsfaktor är när barngruppen och pedagogerna delar 
upp sig då det finns möjlighet men under våren har det inte skett i den utsträckning 
som ambitionen har varit. I arbetet med trygghet har pedagogerna påbörjat 
trygghetsvandringar tillsammans med barnen. 
 
I arbetet med jämställdhet har det samtalats om olika sorters känslor och hur de 
känns i kroppen, och i det arbetet har pedagoger och barn tittat på ”Djuren på Djuris” 
som är små korta filmer från UR. Barnen har vid flera tillfällen bett om att få titta på 
dessa filmer. Pedagogerna har sett att ett lärande har skett hos barnen om hur man 
ska samarbeta med varandra och vara en bra kompis. Upplevelsen är att flera barn 
har förmåga att visa empati till sina kompisar, vilket de visat på olika sätt exempelvis 
genom att självmant trösta någon som är ledsen. Barnen leker med alla i olika 
konstellationer och är trygga med varandra oavsett kön och alla barn har lika stor 
tillgång till allt material som finns på förskolan.  
 
I arbetet med att barnen ska få möjlighet till lika stort talutrymme både i planerade 
undervisningssituationer som i det vardagliga samspelet med pedagogerna använder 
förskolan sig av bland annat en ”tal-sten” Detta arbete är en kontinuerlig och 
pågående process för att alla barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter med 
olika uttrycksformer och att dessa tas tillvara på och kommer till uttryck i 
utbildningen. 
 

Barns inflytande/studiero 
 
På olika sätt har barnen fått vara delaktiga och haft inflytande i sin utbildning. Barnen 
är delaktiga i planering av sin dag på förskolan i möjligaste mån. Pedagogerna lyssnar 
in och tar vara på barnens intressen, erfarenheter och behov.  
Barnen har utifrån ålder och mognad fått enkla uppdrag som exempelvis hjälpa till 
vid dukning, eller hjälpa till då aktiviteter ska förberedas. Pedagogerna 
uppmuntrar/utmanar barnen att själva klara av enklare uppdrag på förskolan. 

Ett intresse som barnen har uttryckt och visat att de vill utforska och arbeta mer med 
har under vårterminen varit projekten dinosaurier och vatten. Barn och pedagoger 
har ökat sin kunskap kring flera arter av dinosaurier. Det har forskats och skapats en 
dinosaurievärld och i leken har dinosaurier funnits med. Projektet blev lyckat och 
barn lärde sig av varandra och fick dela med sig av lekmaterialet, vilket kan förstås ur 
ett demokratiskt förhållningssätt. 

För att få studiero vid sagoläsning har den fysiska lärmiljön ändrats genom att placera 
en soffa och en boklåda i en del av ett rum, vilket har bidragit till att intresset för 
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böcker har ökat och platsen inbjuder till ett lugn. Eftersom det finns flera barn som 
behöver stärkas i sin språkutveckling anser pedagogerna att det blev bra med 
läshörnan. I läshörnan vill barnen ofta och gärna bläddra/lyssna på böcker. Att de får 
träna sig i att se bilder i sitt inre är något som är viktigt för alla och läroplanen 
betonar vikten av högläsning. 
När pedagogerna tillsammans med barnen ändrar lärmiljöerna och material efter 
barnens behov och intressen så sker det en utveckling i utbildning. Ett sådant 
exempel är när pedagoger och barn tillsammans ändrade så att byggmaterial fick en 
tydlig struktur och placering. En konsekvens av detta var att barnens intresse för 
byggmaterial ökade och barnen gavs förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
bygga, skapa och konstruera.   
För att få matro under måltider har pedagogerna kommit fram till att den bästa 
lösningen är att de yngsta barnen börjar sin lunch lite före de äldre barnen och att 
den pedagog som arbetar på schemat två dagveckor sammanhängande alltid sitter i 
legorummet vid lunchen. Detta har bidragit till att matsituationen har förbättrats och 
det finns ett tydligare lugn.  
Eftersom barns behov ser olika ut finns det en svårighet att uppnå studiero i alla 
situationer under vardagen. Men då pedagogerna har haft möjlighet att dela 
barngruppen både inne och ute blir det ett lugn och ro som har påverkats positivt 
både hos barnen och pedagogerna. 
 
På grund av barnens olika närvarotider har det varit svårt att få till barnens 
reflektioner på en viss veckodag. Pedagogerna kommer istället att börja reflektera 
tillsammans med barnen genom att ta mer bilder på aktiviteter som vi gör under 
veckans gång och sen visa bilderna på väggen och tillsammans diskutera och 
reflektera kring dessa. En pedagog visar bilderna och en annan pedagog skriver ner 
barnens kommentarer och tankar. 
 

Undervisningens kvalitet 

Barnen har lärt sig nya språkliga begrepp som är kopplade till projektet yrken vilket 
pedagogerna noterade då barnen och de spelade ett egentillverkat spel. De har även 
lärt sig varför man behöver arbeta och att det behövs flera olika yrken i ett samhälle 
för att det ska fungera. I undervisningen kring konstnärer har barnen lärt sig att det 
finns olika slags konstnärer och en del av de äldsta barnen har lärt sig namnet på 
några av våra mest berömda konstnärer. 

Under vårterminen har pedagogerna tillsammans med barnen genomfört projektet 
dinosaurier efter barnens önskemål och intresse. Tillsammans med barnen har det 
sökts fakta om dinosaurier både i böcker och på nätet. Flera målområden från 
läroplanen har arbetats med bland annat matematiska begrepp såsom kort och lång. 
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Det har mätts på golvet hur lång en dinosaurie var och sedan jämfört med hur långa 
barnen är. Mycket skapande har gjorts av återbruksmaterial - Hållbar utveckling. Det 
har byggts en dinosaurievärld och en dinosaurie har skapats av mjölkkartonger och 
annan kartong. De inköpta dinosaurierna har bidragit till mycket lek och ett 
kunnande kring dess olikheter. 

I ett utrymme har det erbjudits vattenlek då pedagogerna observerat att flera av 
barnen visar stort intresse för vatten då de öser, häller och leker med båtar och 
dinosaurier i vattenbaljan. 
Förutom glädjen med att få leka har pedagogerna undervisat kring begreppen flyta 
respektive sjunka med olika material, vilket har utvecklat barns lärande kring dessa 
begrepp. Detta blev starten till vattenprojektet då pedagogerna såg att det fångade 
barnen och deras intresse. Många olika experiment har provats med vatten både ute 
och inne och i olika former, flytande och fast. Under olika årstider vinter, vår och 
sommar har vattnets olika former undersökts. Undervisningen har handlat om 
jämförelsen av rent och smutsigt vatten och om hur viktigt vatten är för alla för att 
både människor, djur och växter ska kunna leva. Detta har ökat barns lärande kring 
hållbar utveckling och att naturen påverkas av oss människor. 
 
Barnen har blivit medvetna om att det finns barn med andra modersmål. När 
pedagogerna uppmärksammade barnbokens vecka och barnen fick ta med sig sina 
favoritböcker hemifrån, hade ett barn med sig en bok på kinesiska. Pedagogerna och 
barnen tittade tillsammans hur kinesiska bokstäver ser ut. 
 
Arbetet med att göra barnen mer miljömedvetna har påbörjats. En egen kompost har 
skapats på gården. I undervisningen har barnen fått en förståelse för att löven som 
slängs där så småningom blir jord med hjälp av bland annat maskar. Maskarnas 
betydelse har fascinerat barnen.  
Sopsamlarmonstren har använts för att barnen ska få en ökad förståelse kring 
återvinning. Undervisningen har handlat om att material ska sorteras och vad som 
händer med det sorterade avfallet. Det sorterade materialet tas regelbundet med till 
återvinningscentralen där barnen är med och slänger i rätt behållare.   
Vid besök i naturen har det arbetats med att plocka skräp under skräpplockardagarna 
för att värna om naturen. I januari påbörjades planteringen av kärnor som barnen har 
sparat från olika frukter och grönsaker som sedan planterades ut i pallkragar, barnen 
har i och med detta utvecklat sin kunskap kring kretsloppslärande. 

För att göra föräldrarna mer delaktiga i barnens dagar och i förskolans utbildning har 
det påbörjats ett arbete med att synliggöra projekten och andra aktiviteter med att 
dokumentationen sätts upp på fönstren i form av bild och text. Pedagogerna skriver 
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också inlägg om utbildningen i bloggen på Infomentor. Arbetet med inläggen behöver 
utvecklas till att öka antalet inlägg och som visar på ett lärande. 

Utvecklingsområden 

Målet med att öka användningen av digitala verktyg och att utveckla barnens 
förmåga att kritiskt granska information och källa har inte uppnåtts. Användandet av 
vissa digitala verktyg har under den rådande Coronapandemin varit begränsad i och 
med att barn och pedagoger vistats utomhus större delen av dagen och för att de 
haft fokus på att inte vara för många personer i samma rum under långa stunder och 
därigenom försöka undvika smitta.  

Det har påbörjats ett arbete med att ge barnen förutsättningar att utveckla sitt 
modersmål genom att visa böcker med text från olika språk även polyglutt har 
använts till viss del. Detta arbete behöver fortsätta att vidareutvecklas. 
 

Kvalitetsenkäten 

Kvalitetsenkäten för 2021 har besvarats av 4 pedagoger. Enkätens syfte är att som 
pedagog få syn på hur väl förskolan arbetar med utbildningens värdegrund och 
uppdrag utifrån läroplanen för förskolan.                                                               
Resultatet visar på att förskolan har en god kvalitet på utbildningen och att 
pedagogerna har en samsyn kring värdegrund och uppdrag. Förskolan skapar en 
utbildning där barnen både ges en god omsorg och förutsättningar för att utvecklas 
och lära inom många målområden som ingår i förskolans uppdrag.                                                                                                                        
Ett utvecklingsområde som framkommer från kvalitetsenkäten och från bedömning 
av förskolans kvalitet är att arbetet med språkutveckling för barn med annat 
modersmål än svenska behöver utvecklas. Ett annat område som behöver 
aktualiseras och diskuteras är vad kränkande behandling innebär. 

Föräldraenkäten 

Föräldraenkäten för 2021 var riktad till vårdnadshavare med barn födda 2016 och 
2018. Det var hälften av vårdnadshavare som besvarade enkäten därav låg 
svarsfrekvens.                                                                                                    
Föräldraenkätens resultat visar att vårdnadshavare känner sig trygga med att lämna 
sina barn på förskolan. De flesta vårdnadshavarna upplever att barnen trivs och att 
pedagogerna har ett väl bemötande till både barn och vårdnadshavare. De tar också 
del av förskolans information på InfoMentor. När det gäller arbetet med att få en bra 
återkoppling kring barnens vardag på förskolan är resultatet lägre och därför behöver 
detta arbete vidareutvecklas.  
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Sammanfattande analys  

Utbildningens kvalitet 

Måluppfyllelse enligt läroplanen för förskolan har ökat med hjälp av de digitala 
reflektionsunderlagen, utbildningen har på ett enklare sätt kunnat följas upp och 
utvärderas. Det har varit svårt att få till tiden tillsammans som pedagog och 
tillsammans med barngruppen under vårterminen på grund av orsaker som 
nyanställd personal, flera olika vikarier vid ordinarie personals frånvaro och Corona 
pandemin. Vid de tillfällen då reflektion har kunnat genomföras har 
reflektionsprotokollet varit en styrka för att på så sätt kunna följa och ta del av 
föregående veckas planering och utvärdering och fortsätta det påbörjade arbetet.  

 

Jämställdhet 

I projektarbetet med yrkesroller på förskolan har pedagogerna sett i sina 
observationer att barnen inte reagerat på att det både var en kvinnlig och manlig 
polis på besök och inte heller på en kvinnlig lastbilschaufför som besökte förskolan. 
En analys av detta är att för barnen är det naturligt men att det möjligen är vuxen 
världen som skapar fördomar kring vad som är typiskt manligt eller kvinnligt. Detta 
projekt har bidragit till att utvidga barnens perspektiv att oavsett könstillhörighet kan 
man utbilda sig till det yrke man är intresserad av. Pedagogerna ser tydligt att när de 
själva är genuint intresserade och engagerade i projekten får det stor betydelse för 
barnens fortsatta intresse. Det nya projektet efter yrkesroller skulle handla om 
kvinnliga och manliga superhjältar men intresset fanns inte hos vare sig barn eller 
pedagoger och därför påbörjades inte detta. 

För att öka barnens lärande och förståelse kring olikheter, likheter och socialt 
samarbete har framgångsfaktorer varit att pedagogerna visat filmer, läst böcker samt 
lyssnat och tittat på material från digitala appen Polyglutt. Detta har sedan 
reflekterats och samtalats kring. Detta arbetssätt och att barnen varit organiserade i 
mindre grupper har bidraget till bra samtal och funderingar där barnens åsikter tas 
på allvar och att barnen själva tänker på hur man är mot varandra. 

Även om pedagogerna anser att barnen ges lika stort talutrymme är det en pågående 
process att alla barn oavsett kön vågar ge uttryck för vad de tycker, tänker och vill. 
Alla barn behöver bli sedda och känna att de är lika mycket värda vilket har betydelse 
av pedagogernas arbetssätt och organisation. När pedagog och barn delar in sig i 
olika grupper märkes ett annat lugn i barngruppen och det ger mer möjlighet till 
lärande situationer. Pedagoger kan då lägga mer fokus på just de barnen man har 
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med sig. Denna organisation har försvårats i och med Corona och mycket utevistelse. 
Arbetsplatsmöten och pedagogiska diskussioner har hållits digitalt vilket också har 
försvårat arbetet för pedagogerna att kunna reflektera och planera kring 
utbildningen tillsammans. 
En ytterligare orsak under våren har varit att en nyanställd personal har introducerats 
och många olika vikarier har varit i verksamheten vilket också har påverkat 
möjligheten att dela barngruppen. Det har varit svårt att finna en och samma vikarie 
som både kan arbeta dagtid och på obekväm tid då ordinarie personal är 
frånvarande. 

Mycket utevistelse har det varit på grund av Coronapandemin och att vädret har varit 
gynnsamt under delar av vårterminen. Detta ha gjort att fler lärandemiljöer och 
situationer har skapats ute genom bland annat att material som vanligtvis finns inne 
har tagits ut. Utevistelsen har bidraget till att barnen spontant delat in sig i olika 
grupper efter intresseområden och till vad som erbjuds och efter barnens önskemål. 
 
 

Barns inflytande/studiero 
 
Barnen har varit delaktiga och fått inflytande över sin utbildning genom att 
pedagogerna har tagit vara på barnens intressen och utformat dem tillsammans i 
olika projekt.  
Under höstterminen kom organisationen ordentligt igång med att dela in barn och 
pedagoger i smågrupper vilket ledde till ett större lugn i barngruppen. Alla barn har 
fått möjlighet att komma till tals under bland annat utflykter i närmiljön. Barnen har 
också haft möjlighet till inflytande då de fått vara med och bestämma var i närmiljön 
utflykten skall gå. En framgångsfaktor var att alla pedagoger hade samma arbetssätt 
och att alla såg vikten av att dela upp sig i grupper för att få till studiero, utveckling 
och lärande. Detta påverkade även pedagogernas arbetsmiljö gynnsamt. 

Under stora delar av vårterminen har det varit svårt att uppnå samma studiero som 
under höst/vinter och att dela in barnen i mindre grupper har varit svårt att få till 
många gånger. Olika faktorer har påverkat detta och under våren har förändringar 
skett i barngruppen med flera inskolningar av barn och olika vikarier har ersatt 
ordinarie personals frånvaro. Ålderssammansättningen i barngruppen har förändrats 
under terminen då det har blivit fler yngre barn som kräver mer omsorg och tillsyn. 
Corona och vikariesituationen har påverkat att det ibland varit svårt att tillgodose 
barnens behov i alla lägen. 

Matro/studiero under lunch och sagoläsning har utvecklats och blivit en styrka 
genom att pedagogerna reflekterat kring situationen och sedan förändrat 
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organisationen kring lunchen och ändrat i lärmiljön så sagoläsningen kan ske i lugn 
och ro. 

Under höstterminen kom tankarna igång om att förändra reflektionen tillsammans 
med barnen. Pedagogerna har noterat att det kan vara svårt för barnen att komma 
ihåg specifika aktiviteter som skett under veckan. Det nya reflektionssättet med att 
visa dokumentationen på storbild provades vid några tillfällen under vårterminen och 
då hade barnen mycket lättare att återkoppla till vad de gjort och kunde också 
berätta mer om olika händelser. 
 
 

Utbildningens kvalitet 

Genom projektinriktat arbetssätt har barnen fått möjlighet att utveckla sitt kunnande 
inom läroplanens målområden och fördjupning har skett inom vissa ämnesområden 
allt utifrån barnens behov och intressen. Pedagogernas engagemang och genuina 
intressen i projekten har fått stor betydelse för barnens fortsatta intresse för att vilja 
lära mer. Det framkom också tydligt att när barnen själva var med och konstruerade 
och skapade tillsammans i projekten blev de mer försiktiga och rädda om sina alster. 
Vid varje nytt projekt observerar pedagogerna vilka behov som finns och vad barnen 
är intresserade av och därefter görs en planering för projektet som sedan följs upp 
systematiskt i ett reflektionsprotokoll. Ett utvecklingsområde som pedagogerna ser 
är att de saknar en tydligare start och avslut på projekten för att fånga barnens 
reflektioner och insikter. 

Pedagogerna ser att styrkan i detta arbetssätt beror på att de är aktivt närvarande i 
barnens utbildning på förskolan. Närvarande pedagoger som utforskar och söker 
fakta och information tillsammans med barnen blir mest gynnsamt när barngruppen 
delas in i mindre grupper. Då ser pedagogen att de kan ha fokus på både spontan och 
planerad undervisning för en grupp med färre barn och där alla har möjlighet att 
komma till tals. Arbetet med att få till smågrupper sker inte så ofta som pedagogerna 
vill, därför kommer det att bli ett fortsatt utvecklingsområde. Det blir viktigt att titta 
på organisationen och utgå från olika planer så det blir det bästa oavsett 
förutsättningar. 

Målet med att alla barn ska bli mer miljömedvetna är ett arbete som har påbörjats. 
En viktig del har varit pedagogernas engagemang i arbetet med sopsortering och 
kompostering för att göra barnen medvetna om att olika faktorer påverkar ett 
hållbart samhälle. Arbetet kommer fortsätta att utvecklas. 
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Målet med att ge tydligare information till vårdnadshavare om utbildningen och 
återkoppling kring barnens vardag har varit att hitta nya former. Under 
Coronapandemin har förskolan haft ett digitalt föräldramöte kring utbildningen. 
Eftersom mycket av lämning och hämtning har skett utomhus har dokumentationen 
kring projekt och aktiviteter med texter och bild satts upp i förskolans fönster. 
Inläggen som görs på Infomentor behöver utvecklas med lärandet kopplat till 
läroplan och vid fler tillfällen. 

Arbetet med digitala verktyg har inte använts i den utsträckning som var planerad. En 
del var att få barnen att bli mer kritiska till information och källor. Detta har berott på 
att mycket av utbildningen har skett utomhus under Coronapandemin.  
 
Arbetet med språkutveckling för barn med annat modersmål än svenska behöver 
fortsätta att utvecklas. Pedagogerna behöver mer kompetens inom området.  
 

Kvalitetsenkäten 

Kvalitetsenkätens resultat har sin grund i att pedagogerna har diskuterat och 
reflekterat kring läroplanens värdegrund och uppdrag. Att resultatet är på en bra nivå 
kring uppdraget beror på pedagogernas samsyn och att de är närvarande och 
engagerade i barnens vardag och lek. Det har utformats ett grundläggande arbetssätt 
kring målen i läroplanen där det finns en förståelse och kunskap kring olika 
målområden.  

Förskolan behöver skapa kontinuerliga arbetssätt för att barn med annat modersmål 
än svenska ska ges möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 
Pedagogerna behöver också utveckla sina egna kunskaper inom området. Ett annat 
område som behöver vidareutvecklas är vad definitionen av kränkande behandling 
innebär. 

Föräldraenkäten 

Att vårdnadshavarna till stor del är trygga och nöjda med deras barns vistelse på 
förskolan, beror på att det läggs fokus på en god introduktion med ett bra 
bemötande och engagemang kring familjen. Pedagogerna bygger trygga relationer till 
barnen vilket lägger grunden till lek och lärande.  

Förskolan behöver vidareutveckla olika former för att ge en bra återkoppling kring 
barnens vardag på förskolan till vårdnadshavare så att de får kontinuerlig uppföljning 
om utbildningen. Återkopplingen har försvårats under pandemiåret på grund av att 
lämning och hämtning många gånger har skett utomhus. 
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Planerade åtgärder 

Mål och åtgärder för läsår 2021/2022 

Jämställdhet (Normer och värden) 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse 
för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. (Lpfö -18, s. 12) 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Arbetslaget aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får 
likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett 
könstillhörighet 

 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Delta på föreläsning om jämställdhet och läsa litteratur om ämnet. 
 

 Fördjupa oss i ämnet jämställdhet genom att delta i en digital utbildning från 
förlaget OLIKA samt köpa in litteratur 
 

 Fokusera på alla positiva saker barnen gör mot varandra när det gäller att 
vara en bra kompis, och bekräfta detta samt dokumentera.    
                       

 Läsa böcker från Polyglutt som handlar om barns olikheter 

 

Utvärdering/uppföljning 

 Använda oss av projekt- och reflektionsmappen, Utvärdering av utbildning i 
januari och juni 2022, lotusdiagram och Infomentor då vi följer upp målen.  
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Barninflytande / Studiero (Barns delaktighet och inflytande) 

Mål: Utbildningen i förskolan ska lägga 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 (Lpfö – 18, s. 16) 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Barnen får ta ansvar och stärka sin personlighet och självkänsla. 
 

 Barnen är delaktiga i sin utbildning. 
 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Dela upp barnen i mer åldersadekvata grupper både ute och inne 
 

 Fortsatta reflektera med barnen i slutet av veckan då vi tillsammans tittar 
på foton vi och barnen tagit under veckan. Denna dokumentation 
kommer vi sätta in i en pärm som kommer hänga i tamburen som 
vårdnadshavare får ta del av. 
 

 Ge barnen små uppdrag utifrån ålder och mognad i syfte att visa att vi 
tror på deras förmåga. Detta bidrar till en känsla av tillhörighet och 
främjar barnens självkänsla. 
 

 Fortsätta med trygghetsvandringar både inne och ute. 

 

Utvärdering/uppföljning 

 Använda oss av projekt- och reflektionsmappen, Utvärdering av utbildningen 
i januari och juni 2022, lotusdiagram och Infomentor då vi följer upp målen. 
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Undervisningens kvalitet (Omsorg, utveckling och lära) 

Mål: Förskola ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk 
och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften 
(Lpfö -18, s. 14) 

 

Målkriterier: Detta sker när…  

 Varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och 
kommunikation                                

 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Kompetensutbilda personal genom Skolverkets språkmoduler i handledning 
med specialpedagoger 

 Använda oss av “tecken som stöd” som komplement till det talade språket, 
och även introducera “veckans tecken”. 

 Arbeta med projekt “Läs och berätta – högläsning. 

 Använda polyglutt för att uppmärksamma olika modersmål. Benämna 
föremål på olika språk. 

 

Utvärdering/uppföljning  

 Använda oss av projekt- och reflektionsmappen, Utvärdering av utbildning i 
januari och juni 2022, lotusdiagram och Infomentor då vi följer upp målen. 
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FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 


