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1. Förskolan Solhaga förskola 

 
 34 platser 

 Två avdelningar, Solen 1-4 år, Månen 3-5 år 

  7 pedagoger (tre förskollärare, fyra barnskötare). 

 Förskolan är en fristående byggnad placerad i ett lugnt villaområde med omväxlande 

utemiljö som ger möjlighet till varierande aktiviteter. Förskolan är belägen ca 700 m från 

centrum med tåg/busstation.  I vår närmiljö finns en grundskola F-6 samt skog och 

lekparker.  

2. Resultat för läsår ht.19/vt.20 

 

Sammanfattning utifrån ”Bedömning av förskolans kvalitet” läsåret 18/19. 

Normer och Värden: Med ett medvetet värdegrundsarbete ser vi att barnen är trygga med 

varandra och pedagoger och att de bryr sig om och hjälper varandra. De samarbetar och tar 

ansvar. Barnen är stärkta i att alla kan och att alla är lika bra med samma värde. Vi ser att barnen 

har fått ett större självförtroende och självkänsla. 

 

Språk: Vi ser att barnen utvecklat sin språkmedvetenhet och fått ett större intresse för bokstäver 

och ord utifrån att vi har skapat olika lärsituationer. 

 

Matte: Barnen har fått intresse för och förståelse för enkel matematik utifrån att vi har pratat 

matematik i många olika vardagliga situationer, ex räknar köttbullar vid maten. 

 

Teknik/Naturvetenskap: Vårt projekt Hållbar utveckling har skapat ett större intresse och ökad 

förståelse för miljön och naturen hos barnen. 

 

Barns inflytande: Genom att lyssna in barnens intressen, tankar och tillsammans med barnen 

reflektera utifrån det vi gjort, samt ge dem möjlighet att ta ansvar, samarbeta, rösta och lyssna 

på varandra har barnens fått förståelse för de demokratiska principerna.  

Pedagogisk dokumentation: Vi reflekterar och dokumenterar både enskilt, i arbetslaget och 

tillsammans med barnen. Reflektionerna har lett till utveckling av projektet, anpassning av 

lärmiljön och att barns lärande följts upp. Föräldrar kunnat följa verksamheten på Infomentor 

och med bilder/dokumentationer som presenteras på väggarna . 

 

Föräldraenkät: Dess svar visar på goda resultat i områden inom normer och värden. 

Vårdnadshavarna känner sig trygga när barnen är på förskolan och upplever även att barnen är 

trygga samt att de trivs på förskolan och är mycket nöjda med inskolningen. Enkäten visar även 

på goda resultat gällande teknik, matematik och genus men också på att finns det 

vårdnadshavare som är osäkra på hur vi stödjer barns utveckling av kunskaper inom dessa 

områden. 



 
 

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 ht.19/vt.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 
 

Mål: Utveckla barnens förståelse för alla människors lika värde 

 

Målkriterier: Detta sker när: 

 Barnen inte uttrycker att skillnad i bemötande är orättvisor.  

 Barnen ser andra barns styrkor och förmågor. 

 Barnen inte utrycker negativa kommentarer utifrån diskrimineringsgrunderna. 

 

        Aktivitet: Vi avser att… 

         

 Vara tydliga förebilder i vårt sätt att förhålla oss i samvaron med barnen och alla vuxna. 

 Förmedla förståelse för andras olikheter och lika värde prata positivt om och visa 
nyfikenhet för olikheter. Olika är bra.  

 Använda värdegrundsmaterial som 10 kompisböcker samt Snick och Snack 

 Inleda ett samarbete med Malmens förskola genom träffar med barnen 



 
 

    Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid vår reflektion en gång i veckan och det är allas ansvar. 

 Diskutera våra observationer  

 

 
4.2 Omsorg, utveckling och lärande 
 

*Mål:  Under höstterminen 2019 kommer vi på Solhaga förskola att arbeta med teknik. Vi vill 
utveckla barnens förmåga att använda och samtala om teknik i vardagen.   

 

Målkriterier: Detta sker när 

 När barnen visar nyfikenhet och intresse för teknik genom att fråga och vilja att 
undersöka tekniska företeelser. 

 När barnen använder tekniska ord och begrepp i vardagen som tex. Programmera. 

 När barnen konstruerar och skapar olika tekniska lösningar i olika material. 

 När vi tillsammans med barnen använder digitala verktyg . 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Vara engagerade och inspirerande pedagoger. 

 Som pedagoger använda rätt termer och begrepp. 

 Erbjuda tekniska material att utforska och använda. 

 Uppmuntra till att använda tekniska ord och begrepp. 

 Använda bilder, experiment, filmer, böcker, ritningar. 

 Använda Bluebot, I-Pad, projektor i skapande och utforskande syfte. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Fotografera. 

 Reflektera tillsammans med barnen och i arbetslaget. 

 Synliggöra på vår dokumentationsvägg. 

 Använda reflektionsprotokollet.. 

 Utvärdera i slutet på terminen. 

 Allas ansvar. 

 

 



 
 

 

4.3 Barns delaktighet och inflytande 

Mål: Barnen ska få möjlighet att uttrycka tankar, åsikter och ta ansvar samt få förutsättningar att 
kunna påverka sin vardag.  

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Barnen samspelar med andra barn och vuxna. 

 Pedagogerna lyssnar in barnens tankar, idéer och åsikter. 

 Verksamheten utgår från barnens intressen, idéer och tankar. 

 Projektet fortskrider utifrån barnens intressen. 

 Miljön förändras utifrån barnens intressen och utforskande. 

 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Använda oss av pedagogisk dokumentation för att se att vi följer barnens intressen. 

 Dokumentera förändringar i miljö. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 När vi använder oss av reflektionsprotokollet på avdelningsreflektionen. 

 

4.4 Förskola och hem 

Mål: Skapa intresse för vår verksamhet hos vårdnadshavarna. 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 

 När vårdnadshavare ställer frågor om verksamhetens innehåll.. 

 Minst 50% av barnens vårdnadshavare kommer på föräldramöten. 
 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Använda infomentor till att informera om projektet. 

 Informera vårdnadshavare om vår dokumentationsvägg. 

 Informera vårdnadshavare om vår verksamhetsplan, trygghetsplan och läroplan. 

 Var tydliga med att vi kopplar vår undervisning till läroplansmålen. 



 
 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 I vår kvalitetsredovisning som sker i slutet av varje termin. 

 I föräldraenkäten som sker en gång per år. 

 

4.5 Övergång och samverkan 

Mål:  Att barnen visar glädje och nyfikenhet inför skolstarten. 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Barnen ställer nyfikna frågor om förskoleklassen. 

 Barnen uttrycker förväntan inför skolstarten. 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Vi pratar positivt om att börja skolan. 

 Vi har en sexårsgrupp där vi gör olika aktiviteter. 

 Barnen besöker skolan och bekanta sig med lokalerna. 

 Barnen får träffa personalen från skolan. 

 Barnen får äta lunch på skolan. 

 Vi deltar i några av skolans aktiviteter. 

 Vi leker på skolans gård några gånger. 

 Vi har en avslutning innan sommaren för sexåringarna. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi intervjuar sexårsgruppen innan avslutningen. 

 

 

4.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 
 

* Mål: Att utveckla förskolans kvalitet.  
 
Målkriterier: Detta sker när… 

 När barnens samtal och lekar förändras utifrån projektarbetet 

 Ritar och konstruerar utifrån projektet 

 De ställer nya frågor och hittar egna lösningar 

 Använder den nya kunskapen i relation till nya områden 



 
 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Vi avser att lyssna på barnens tankar och idéer. 

 Dokumentera i text och bild. 

 Dokumentera och följa upp tillsammans med barnen genom att återkoppla vid samlingar 
och i spontana situationer. 

 Ha avdelningsreflektion en gång i veckan. 

 Använda oss av reflektionsprotokollet tillsammans med Lotusprotokollet. 

 Förändra miljö och material.         

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 I vår kvalitetsredovisning som sker i slutet av varje termin. 

 


