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1. Förskolan Trädgården 

Förskolan ligger centralt i Kumla, i närheten av Fylsta skola. Trädgårdens förskola består av sex 
avdelningar fördelade i de tre husen som förbinds genom en gemensam matsal med ett eget 
tillagningskök och egen kokerska.  Vi har två härliga utegårdar som inspirerar till lek.  

Förskolans barnantal är 102 barn som fördelas på de sex avdelningarna; 

Körsbärsdalen 1-3 år och Hallondalen 3-5 år.  

Krusbärsgården 1-3 år och Smultrongården 3-5 år.  

Päronlunden 1-3 år och Äppellunden 3-5 år.  

På förskolan arbetar 9 förskollärare, 9 barnskötare. 

 

2. Resultat för läsår 2018-2019 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 2018 ligger som grund för det arbetssätt som genomsyrar 
verksamheten. Det är genom barnens intresse, lek och undersökande som ny kunskap erövras i 
förskolan.    

Verksamheten präglas av ett arbetssätt där barnens nyfikenhet, intresse, delaktighet och 
inflytande ligger som grund. Det projektinriktade arbetssättet ger stöd och vägledning i våra 
undersökande- och upptäckandeprocesser tillsammans med barnen. Lärande och utveckling sker.  

Genom projektinriktat arbetssätt erbjuder vi barn möjligheter till utveckling inom läroplanens 
samtliga målområden.  Vi fördjupar oss i dessa områden beroende på vilket intresse och behov 
som finns i barngruppen. 

Kontinuerligt arbete kring grundläggande värden pågår för att synliggöra och reflektera kring 
allas lika värde (individ, grupp, varandra, miljö och material).  

Förskolans lärmiljöer formas så att de är tillgängliga och utforskningsbara för barnen. Pedagogisk 
dokumentation hjälper oss att förstå och synliggöra  barns lärande. Ett arbetssätt som behöver 
utvecklas på Info Mentor (Kumlas lärplattform). 

2.1 Analys  

Förskolan är barnens arena där deras trygghet och delaktighet prioriteras. Förskolan har också 
ett undervisande uppdrag som innebär att barn dagligen ska erbjudas möjligheter till utveckling 
och lärande. Därför måste förskolan fortsätta vara inlyssnande på barnen för att ännu bättre 
klara möta och fånga deras tankar, åsikter och intressen. Barnen ska uppmuntras att prova och 
undersöka. De ska utmanas i sina tankar och hypoteser genom att få upptäcka, utforska och 
experimentera mera.  

Barnens möjligheter att upptäcka med och genom digitala processer behöver förbättras. Arbetet 
med att utveckla och forma kreativa inspirerande och utmanande lärmiljöer för barnen ska 
fortsätta 



 
 

Arbetet med grundläggande värden måste fortgå för att förbättra och upprätthålla en likvärdig 
respekt för individ, varandra, miljö och material. Ett arbete där hållbar utveckling bör komma 
mer i fokus.  

3. Mål och åtgärder för läsår 2019-2020 

Förskolan har som uppdrag att arbeta för måluppfyllelse med alla mål, i Lpfö 2018. Utifrån 
resultat och analys formuleras mätbara och tidsbestämda mål som syftar till verksamhets-
utveckling samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande. Prioriterade mål 
markeras med en stjärna. 

 
 

3.1 Normer och värden 
 

Mål: Varje barn ska få förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och 
ansvarstagande. 

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att… 

 Framföra synpunkter på verksamheten 

 Utan hjälp, klarar genomföra olika uppgifter 

 På egen hand, klarar planera och genomföra sina aktiviteter och lekar  

 På egen hand, hjälper och uppmuntrar sina kompisar 

 

        Aktivitet: Vi avser att… 

 Efterfråga och uppmuntra barnens delaktighet i planering av vardagens olika skeenden 

 Synliggöra de val vi erbjuder barnen i planerade och spontana aktiviteter   

 Förbereda barnen vid aktivitetsbyte genom förberedelsetid/omställningstid  

 

     Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Varje vecka på avdelningsplanering 

 I slutet av termin 

 Summering av läsår 

 

 
3.2 Omsorg, utveckling och lärande     
 

Mål:  Varje barn ska få utveckla sitt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl 
digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

 



 
 

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att… 

 Berätta om sina egna erfarenheter och kunskaper genom olika material 

 Omvandla sina berättelser till att bli till lek och undersökande 

 På eget initiativ tar för sig av förskolans  material och berättar om sin erfarenhet och 
aktivitet 

 Bjuder in och berättar för sina föräldrar om vardagens aktiviteter 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Vara närvarande, medforskande pedagoger som är inlyssnande och uppmuntrande till 
barnens intresse, lek och berättelser 

 Erbjuda inbjudande miljöer med tillgängligt material som uppmuntrar till lek, samspel 
och utforskande 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Varje vecka på avdelningsplanering 

 I slutet av termin 

 Summering av läsår 

 

 

3.3 Barns delaktighet och inflytande 

Mål: Varje barn ska få förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och 
förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

 
Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att… 

 Visa förståelse för individuella och gemensamma beslut 

 Samarbeta i de olika lekar och aktiviteter barn deltar i  

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Involvera barnen i beslutsfattande processer 

 Genomföra regelbundna samarbetsövningar 

 Erbjuda förskolans material som tillgängligt för alla  

 Synliggöra empati och hjälpsamhet som viktigt i demokrati och hållbarhet 

 

 



 
 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

  Varje vecka på avdelningsplanering 

 I slutet av termin 

 Summering av läsår 

 

3.4 Förskola och hem 

Mål: Vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara delaktiga i utvärdering av utbildningen 

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att… 

 Berätta och visa föräldrarna om det som barnet deltar i och genomför i förskolans 
vardag 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Uppmuntra barnen att berätta om det som sker i förskolan 

 Ha kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna kring det barnen är med om i vardags 
praktiken 

 Dokumentera och synliggöra förskolans aktiviteter på infomentor 

 Ta tillvara på vårdnadshavarnas åsikter gällande förskolan  

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Varje vecka på avdelningsplanering 

 I slutet av termin 

 Summering av läsår 

 

 

3.5 Övergång och samverkan 

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

 

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att… 

 Förmedla sina kunskaper, erfarenheter och önskningar inför övergång till förskoleklass 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Ha kontinuerlig kontakt och dialog med mottagande skola och förskoleklass inför varje 
barns övergång. 



 
 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Summering av läsår 

 

 

3.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling  

Mål: Att dokumentation, uppföljning, utvärdering, och analys omfattar hur läroplansmålen 
integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen. 
 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Observations- och dokumentationsunderlag samlas och ses som  självklart arbete i 
vardagspraktiken  

 Observations- och dokumentationsunderlag används regelbundet i analys och planering 

  

Aktivitet: Vi avser att… 

 Dokumentera regelbundet i digitala loggboken 

 Reflektera och analysera i digitala loggboken 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Varje vecka på avdelningsplanering 

 I slutet av termin 

 Summering av läsår 


