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1. Åbytorp förskola 

Vår vision är att alla ska känna sig trygga på vår förskola och att det ska följa med upp i förskoleklass 
och skola. Vi lägger stor vikt vid hur vi är mot varandra och hur vi skapar goda relationer mellan barn-
barn, barn-vuxna och vuxna-vuxna. Vi pedagoger strävar efter att vara goda och närvarande 
förebilder. Vi anser att genom trygghet och samarbete gynnas barnens utveckling och lärande. 

 Geten yngreavd. 

 Blåsippan yngreavd. 

 Leoparden äldreavd. 

 Kantarellen äldreavd. 

Förskolan är belägen ca 5 km utanför Kumla centrum i ett mindre bostadsområde med närhet till 
naturen. Förskolan gränsar till den nybyggda Stene skola. 
Lokaler: Förskolan är förlagd till två olika hus. Geten och Leoparden i stora gula huset och Kantarellen 
och Blåsippan i ett grönt närbeläget hus (Stenebacken). 

Inskrivna barn till och med november är 63 fördelat på de fyra avdelningarna. 

Fördelningen är 5 förskollärare, 6 barnskötare och en långtidsvikarie. Kökstjänst 0,60 %. 

 

2. Resultat för läsår 18/19 

Normer och värden: Förskolans avdelningar bedömer sig vara på en nivå två eller tre i matrisen. Vi är 
närvarande pedagoger som hjälper och vägleder barnen i deras samspel. Barnen upplevs trivas och 
vara trygga.  
Vi arbetar medvetet med olikheter genom att bl.a. samtal och reflektion med barnen vilket gjort att 
olikheter ses som något positiv.  

Språklig begreppsförmåga: Förskolans avdelningar bedömer sig vara på nivå två och tre. Vi har 
arbetat medvetet och aktivt med att skapa miljöer och aktiviteter som stimulerat språkutveckling. 
Exempel på språkverktyg som använts är rim, sånger, rytmik, drama, högläsning och sagor. Barnen 
har utvecklat sitt språk, ordförråd och intresse för skriftspråk. Flera barn använder sig av tecken för 



 
 

att göra sig förstådda. Barnen frågar om bokstäver, efterfrågar böcker och högläsning. Vid samlingar 
sjunger, berättar och lyssnar barnen på varandra. 

Matematisk begreppsförmåga: Även här skattar sig avdelningarna på nivå två och tre.  Arbete med 

matematik har skett både i planerade projekt och då tillfällen uppkommit spontant i vardagen. 

Samtliga avdelningar har arbetat med former, storlek, sortering, antal mm. Utifrån barnens ålder har 

de i diskussioner utmanats i sitt matematiska tänkande.  

Naturvetenskaplig och teknisk begreppsförmåga: Avdelningarna har skattat sig på nivå tre när det 

gäller område bygg och konstruktion. Många olika bygg och konstruktionsmaterial som kartong, lego, 

magneter, klossar och plusplus har erbjudits. När det gäller teknik, naturvetenskap och 

naturvetenskapligt förhållningssätt ligger skattningen på nivå två. Utifrån barnens intressen har det 

forskats om djur och natur och tekniska/digitala verktyg som robotar, green screen, lärplatta och QR-

koder har används. Osäkerhet hos pedagogerna har dock påverkat hur mycket/ofta digitala verktyg 

har använts.   

Barns inflytande: Här bedömer avdelningarna sig ligga på nivå två och tre. Barnen har uppmuntrats 

att uttrycka sina åsikter och att lyssna in varandra. Deras intresse har påverkat de aktiviteter, 

material, projekt och forskning som erbjudits. Regler och rutiner är satta utifrån barnens behov. 

Barnen har fått träna turtagning och uppmuntrats att ta ansvar. 

Pedagogisk dokumentation: Förskolans avdelningar bedömer sig vara på nivå ett och två. Alla barn 

har dokumentation i sin portfolio och dokumentation har funnits så vårdnadshavare kunnat ta del av 

det, bl.a. på väggar i hallen. Inlägg på tidslinjen har gjorts. Det som saknas är kontinuitet och tydliga 

rutiner när det gäller att dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten.   

3. Analys  

 

Vi är engagerade och medvetna pedagoger med fokus på barnen. Vi utgår ifrån läroplanen och andra 

styrdokument. Vi har ett tydligt mål med vad vi vill uppnå i vår verksamhet. Vi tänker på vilka olika 

målområden som står i läroplanen och tittar på vilka behov och intressen som vår barngrupp har.  

Vi ser att kontinuerlig reflektion och dokumentation har stor betydelse för att utveckla 

verksamheten, lärmiljön och för att komma vidare i gemensamma projektet. 

Fördelar med ha ett gemensamt projektarbete för förskolan är flera bl.a. har det bidragit till 

pedagogiska diskussioner, samarbeten och kunskapsutbyten. 

Ett utvecklingsområde som vi har är digitalisering och hur vi ska använda digitala verktyg med 

barnen. Ett annat är hur vi bli ännu bättre på att synliggöra för vårdnadshavare vad naturvetenskap, 

teknik, matematik och språk är för barn 1-5 år. 

 

 

 

 



 
 

4. Mål och åtgärder för läsår 19/20 

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 
 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i 
olika sammanhang (Lpfö18). 
 

Mål 1: Vårt arbete skapar trygghet och goda relationer mellan alla barn och pedagoger.  

Mål 2: Att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar och visa tolerans för varandra och sin 
omgivning. 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 

 Barnen visar empati mot sina kompisar och vuxna. Till exempel genom att hjälpa varandra. 

 Barnen visar trygghet, till exempel när de visar olika känslor och vågar ta plats. 

 Barnen får lära sig att ta ansvar och ta hand om sina och förskolans saker. 

 Barnen får möjlighet att vara den man är. Barn och vuxna ser olikheter ses som positivt. 

 Miljön är tillåtande. Pedagogerna är lyhörda och bemöter alla med respekt. Anpassar 

verksamheten och aktiviteter efter barnens behov. 

 

        Aktivitet: Vi avser att: 

 Vara närvarande pedagoger i utbildningen. 

 Undervisa medvetet utifrån ett genusperspektiv, kulturella olikheter och barn med 

funktionsnedsättning. 

 Bemöta och samspela med barn och vårdnadshavare på ett professionellt sätt. 

 Ha en medvetenhet vid inköp av material/litteratur och utformande av miljön utifrån ett 

normkritiskt sätt. 



 
 

 Utifrån vårt arbete med ICDP använda oss av de kriterier som finns inom normer och 

värden: Var vänlig, visa intresse, Se och följ den andres initiativ-visa följsamhet, Skapa en 

vänlig och varm dialog med turtagning, Ge erkännande och bekräftelse. 

 

    Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi utvärderar kontinuerligt genom reflektion med hjälp av reflektionsprotokollet i 
arbetslaget, observation och dokumentation. 

 

 

 
4.2 Omsorg, utveckling och lärande 
 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 

omvärld. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Lpfö 18).  

 

* Mål: Från och med höstterminen 2019 arbetar hela förskolan utifrån projektet hållbar utveckling, 

anpassat efter barnens ålder och intressen.  

 

*Mål: Alla barn ska erbjudits att prova olika digitala verktyg i ett lärande syfte. 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Pedagogerna är närvarande, visar intresse, engagemang och lyhördhet för barnens intressen 

 Projekt startas och avlutas utifrån barnens behov och intresse 

 Barnen samspelar och lär av varandra, samtalar och reflekterar över det vi har gjort 

tillsammans 

 Barnen tillsammans med pedagoger får använda de olika digitala verktyg, i ett utforskande 

och lärande syfte.  

 

Aktivitet: 

 Vid lek och rutinsituationer skapar vi tillfällen där barnen får möjlighet att utveckla sin 

förmåga för samspel, gemensamma regler, konflikthantering samt att fungera enskilt och i 

grupp. 

 Projektarbetet leds utifrån läroplansmålen, barnens intressen och samtal. 

 Pedagogerna deltar aktivt och vägleder i lek och lärande. 



 
 

 Barnen får använda de digitala verktygen green screen, ipad, mikroskopägget. 

 Enligt ICDP bemöter vi utifrån den meningsskapande dialogen: 

4 Gemensam uppmärksamhet 

5 Förklara, ge mening och innehåll 

6 Utvidga, jämföra, förklara 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi utvärderar kontinuerligt genom reflektion i arbetslaget, observation och dokumentation, 

samt att regelbundet genomföra pedagogisk dokumentation med hjälp av 

reflektionsprotokollet och lotusdiagrammet. 

 

4.3 Barns delaktighet och inflytande 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att vara med och påverka sin dag på förskolan. 

 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Barnens intressen, åsikter och initiativ respekteras och tillvaratas så att de har möjlighet att 
påverka sin dag. 

 Barnen kommunicerar, samarbetar och tillsammans hittar lösningar i olika situationer 

 Barnen visar omsorg och respekt för sina kompisar, vuxna och miljön ute och inne. 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Visa på, lyssna samtala och diskutera med barnen i olika situationer som uppstår. 

  Hjälpa barnen till att utveckla förståelse för andras åsikter, att kompromissa och träna på 
turtagning. 

 Utforma och ändra miljön efter barnens intresse, ålder och behov.  

 Materialet är synligt och tillgängligt för barnen. 

 Att utifrån projektet ”hållbar utveckling” starta sopsortering och regelbundet gå till 
miljöstationen och kasta skräp. 
 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi utvärderar kontinuerligt genom reflektion i arbetslaget, observation och dokumentation. 

 Vi använder oss av reflektionsprotokollet som fylls i på reflektionstiden en gång i månaden.  

 
 



 
 

4.4 Förskola och hem 

För att skapa bästa möjliga förutsättningarna för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmet (Lpfö18). 

Mål: Vi ska ha ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och 
lärande. 

 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Vårdnadshavarna delger pedagogerna sina åsikter och visar intresse för utbildningen och 

omsorgen. 

 Det finns en tillitsfull relation och öppen dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger. 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Börja bygga en god relation redan vid inskolningen. Hembesök erbjuds de yngre barnen 

 Skapa en god atmosfär vid lämning och hämtning till exempel genom att möta upp barnet 

och vårdnadshavaren i hallen. 

 Arbeta aktivt med bemötande och förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna, uppmuntrar 

att ställa frågor, ha en öppen och god dialog. 

 I samband med inskolning, föräldramöte och vid utvecklingssamtal informerar vi 

vårdnadshavarna om förskolans mål och utbildningens innehåll. 

 Att använda det utformade förväntansdokument som berör förväntningar och 

förhållningssätt gentemot pedagoger och vårdnadshavare. 

 I bemötandet med vårdnadshavare använda oss av ICDP. 

 Ha en tydlighet i kontakten med vårdnadshavare för att ge dem en inblick i vår utbildning 

bland annat genom infomentor, trygghetsplanen och verksamhetsplanen. 

 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi utvärderar kontinuerligt genom reflektion med hjälp av reflektionsprotokollet i 

arbetslaget, observation och dokumentation.  

 Vårdnadshavare enkäten följs upp. 

 

 

 

 



 
 

4.5 Övergång och samverkan 

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 

Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras 

vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet (Lpfö 18). 

 

Mål: Barnen känner trygghet inför övergången mellan förskola och förskoleklass. 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Barnen uttrycker glädje, nyfikenhet och förväntningar inför förskoleklass 

 Barnen visar intresse och ställer frågor om förskoleklassen 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Följa handlingsplanen som tagits fram tillsammans med skolan om övergången mellan 

förskola och förskoleklass. 

 Bjuda in förskoleklasspedagogen till en träff med barnen. 

 Besöka skolan och skolgården under vårterminen. 

 Boka datum så barnen får möjlighet att äta i skolans matsal under vårterminen. 

 Delta i olika aktiviteter som skolan anordnar till exempel teater och sångsamlingar. 

 Barnen får vistas utanför förskolans gård, inom ett bestämt område av skolgården under viss 

tillsyn. 

 Samtala och förbereda barnen inför start i förskoleklass. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi utvärderar kontinuerligt genom reflektion i arbetslaget, observation, dokumentation samt 
utvärdering tillsammans med förskoleklasspedagogen. 

 

 

 

 

 



 
 

4.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Mål: Alla avdelningar använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att utveckla och följa 
upp verksamheten. 
 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Vi dokumenterar vår verksamhet som visar på barnens utveckling och lärande som till 
exempel på tidslinjen, vid utvecklingssamtal och på infomentor regelbundet. 

 Reflektion i arbetslagen är både muntlig och skriftlig.  

 Dokumentation sker systematiskt och regelbundet. 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Bli utbildade av IKT piloterna angående infomentor och dokumentation mm (till exempel 
Green screen). 

 Varje arbetslag har schemalagd reflektionstid för att kontinuerligt kunna reflektera och 
dokumentera. 

  Använda oss av pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. 

  Använda oss av infomentors tidslinje med 2-3 inlägg per vecka, samt på barnens portfolio 
med två bilder per termin. 

  Följa upp verksamhetsplanen en gång per termin för att se hur vi ligger till utifrån våra mål. 

 Följa upp och utvärderar enkäter från vårdnadshavare. 

  Använda reflektionsprotokoll och lotusdiagram på reflektionstiden en gång i månaden. 
 

  Observation och reflektion sker dagligen i verksamheten. 
 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi utvärderar kontinuerligt genom reflektion i arbetslaget, observation och dokumentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


