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1. Blå husets förskola
Blå husets förskola är en relativt ny förskola i kommunen och startade sin verksamhet 2016
i en av Ericssons gamla kontorslokaler efter ombyggnation till befintlig förskola. Från
förvaltningen bestämdes det att förskolan skulle bli den förskola i kommunen som på ett
mer medvetet sätt erbjuder en utomhuspedagogiks verksamhet. Efter många chefs och
personalbyten håller förskolan fortfarande på att hitta sin form för den verksamheten.
Förskolan består av fyra avdelningar fördelat på två småbarnsavdelningar och två
storbarnsavdelningar och har i dagsläget 66 barn och 13 pedagoger samt en köksansvarig
och en anställd av städ. Fördelningen på personalen är till hösten sex förskollärare och sju
barnskötare.

2. Resultat för läsår 2018-2019
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2016 ligger som grund för det arbetssätt som
uppmuntrar barns lek och undersökande i förskolans vardag.
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 och
undervisning 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, 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. Varje barns
lärande och utveckling ska finnas tillgängligt för vårdnadshavarna att kunna ta del av på
Kumla kommuns lärplattform Informentor, denna form av dokumentation är något som är
under utveckling.

2.1 Analys
Förskolan är barnens arena där deras trygghet och delaktighet prioriteras. Förskolan har
som uppdrag att barn dagligen ska erbjudas möjligheter till utveckling och lärande. Därför
måste förskolan lyssna in barnen för att klara av att 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.
Barnens möjligheter att använda digitala verktyg för att komplettera sina lärprocesser
ytterligare behöver förstärkas. Förskolans arbete med miljön som den tredje pedagogen är
ständigt pågående och föränderligt efter barnens intressen och behov.
Arbetet med grundläggande värden kommer fortgå för att upprätthålla en likvärdig respekt
för individ, varandra, miljö och material.

3 Mål och åtgärder för läsår 2019-2020
Förskolans uppdrag är att arbeta för måluppfyllelse med alla mål som finns angivna i
Läroplanen för förskolan, Lpfö 2018. 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.

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



Genomföra olika uppgifter



Planera och genomföra sina aktiviteter och lekar



Hjälpa och uppmuntra 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 sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta,
hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för
gemensamma regler.
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 ta för sig av förskolans material och berätta om sin erfarenhet och
aktivitet



Bjuda in och berätta för sina vårdnadshavare om vardagens aktiviteter

Aktivitet: Vi avser att…


Vara närvarande, medforskande pedagoger som lyssnar in och uppmuntrar till barnens
egna intressen, 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

*Mål: Varje barn ska få en utökad förståelse för naturkunskap, för växter och djur, och
naturvetenskapliga fenomen och olika samband i naturen och i miljön.

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


Urskilja, visa intresse för och benämna djur och växter i naturen



Visa förståelse och intresse för olika samband i naturen



Visa förståelse och intresse för sin del och påverkan på miljön

Aktivitet: Vi avser att…


Påvisa vad som finns i naturen och runt omkring oss vid olika årstider, såväl djur som
växter



Påvisa olika samband i naturen och vår påverkan på miljön



Vara närvarande och medforskande och visa intresse för barnens upptäckter



Dokumentera barnens upptäckter och lärdomar som sker vid undervisning och
lärprocesser.



Låta barnen vara delaktiga i dokumenterandet och ta vara på deras reflektioner

Utvärdering/uppföljning av mål:


Varje vecka på avdelningsplanering



I slutet av termin



Summering av läsår

*Mål: Låta alla barn ta del av och upptäcka ett rikt utbud av språkstimulerande aktiviteter.
Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…


Uttrycka i tankar, ord eller tecken vad barnet vill påvisa eller berätta



Spontant ta berättandet till en högre nivå genom att vilja involvera fler att lyssna till
deras yttryck, genom ex berättande, bilder, sång, dans eller teater.

Aktivitet: Vi avser att…


Skapa språkstimulerande miljöer och aktiviteter som sker varje dag genom ex sång, rim,
eller berättande



Ha ett rikt utbud tillgängligt för barnen som stimulerar till läsning, bokstavslek eller
skrivande



Ha kontinuerliga tillfällen där lyssnandet till ex saga, film, sång, teater, digitalt eller
muntligt blir det centrala i aktiviteten, för att stimulera förmågan att lyssna och förstå ett
berättande.

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: Förskolan ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och
hemmen
Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…


Berätta och visa vårdnadshavarna 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…


Samverka med skola och förskoleklass …

Utvärdering/uppföljning av mål:


I slutet av termin



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



När barnen ges möjlighet att vara med i dokumentationsarbetet



När dokumentationen återkopplas tillbaka till barnen

Aktivitet: Vi avser att…


Använda de dokumentationsunderlag som är utformade för vår verksamhet varje vecka
vid våra avdelningsplaneringar



Använda de verktyg vi har löpande i verksamheten såsom mobiltelefon och lärplatta



Låta barnen vara delaktiga i det vardagliga dokumenterandet



Driva på utvecklingsarbetet via våra IKT piloter för att förbättra våra digitala verktyg



Kontinuerligt använda/utveckla vårt handhavande på Infomentor för att göra
dokumentationen synlig för vårdnadshavarna

Utvärdering/uppföljning av mål:


Varje vecka på avdelningsplanering



I slutet av termin



Summering av läsår

