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1. Ekeby förskola 
 

Förskolan är belägen i Ekeby, nära kyrkan som ligger ca 15 km sydöst om Örebro utefter 
Norrköpingsvägen. Området består av blandad bebyggelse där de flesta boendeformer finns 
representerade med småhus som det övervägande inslaget med småbarnsfamiljer. 

Ekeby förskola är en kommunal förskola med fem avdelningar, två 1-3 årsavdelningar och 
tre 3-5 årsavdelningar. Vi har plats för cirka 85 barn på vår förskola. På förskolan arbetar 8 
förskollärare, 8 barnskötare och 1 resurs. 

Barnhälsoarbetet är organiserat enligt Kumla kommuns fastställda riktlinjer som innebär att 
vi har tillgång till och samarbete med specialpedagog, kurator och barnhälsovården för barn 
som har behov av stöd i sin utveckling.  

Ledning: Förskolan leds av rektor Lovisa Call. 

 

2. Resultat för läsår 2018/2019 

Sammanfattning av ”Bedömning av förskölans kvalitet” gjördes under juni 2019. 
Bedömningarna som görs avdelningsvis är indelade i tre nivåer, där nivå ett motsvarar att 
förbättringar krävs och nivå tre att kriterierna är uppfyllda. 

Normer och värden: Förskolans avdelningar bedömer sig vara på en nivå två eller tre i 
matrisen. Vi arbetar aktivt med att tydliggöra och följa vår värdegrund. Ett exempel på detta 
är att vi lär barnen att säga och visa stopp när de vill säga ifrån. Vi låter också barnen vara 
med öch ”göra” förlåt när något har hänt, som att klappa, krama och trösta. Vi pratar om det 
som hänt och hur det känns och vad man kan göra istället.  

Vi pedagoger är tydliga förebilder, vi är med i leken för att ta tillvara på de vardagliga 
tillfällen som ges till att samspela och respektera varandra.  

Vi erbjuder lekar, drama och sagor som ger barnen möjlighet att utveckla normer och en 
positiv samvaro i gruppen. Vi erbjuder även material utifrån ett normkritiskt 
förhållningssätt, dvs där man utmanar gränsdragningar och kategorier, det förväntade. Alla 
barn ska få möjlighet att vara sig själva, men också våga prova nya saker och nya roller, vara 
kreativa och nyfikna. 

Språklig begreppsförmåga:  Förskolans avdelningar bedömer sig vara på nivå två till tre. 
Miljöer och aktiviteter som uppmuntrar till samtal och möten, rim, ramsor sånger och sagor 
är exempel på verktyg för språkutveckling. Vikten av närvarande vuxna som deltar i samtal 
och sätter ord på föremål och företeelser framkommer också. 

Matematisk begreppsförmåga: Även här ligger bedömningarna mellan nivå två och tre. 
Sortera, mäta, räkna, pussla och att använda vardagssituationer som måltider och 
på/avklädning för matematiskt lärande tas upp. Även barnens intresseområden tas upp som 
en väg in i matematiken. 

Naturvetenskapliga och tekniska förmågor: Bedömningen är mellan nivå två och tre. Vi 
tar tillvara barnens frågor/intresse kring naturvetenskap och teknik i vardagen. 



 
 

Vi tillför olika material som vi kan utforska tillsammans, t.ex. ljusbord, magneter och 
tekniktavlor. 

Barnen har tillgång till olika byggmaterial. 

Vi erbjuder daglig utevistelse, där vi utmanar barnen med det som miljön erbjuder just då. 
Genom vår utemiljö i Sinnenas trädgård får barnen utforska vatten i olika banor, växter, djur 
och får en förståelse för olika kretslopp. 

Barns delaktighet och inflytande: Bedömningen är mellan nivå två och tre. Barnens 
valmöjligheter i leken genom samarbetet mellan avdelningarna tas upp som en 
framgångsfaktor. Lyhördhet från pedagogernas sida och viljan att tillgodose barnens 
önskemål framkommer, liksom vikten av att material är tillgängligt för barnen. 

Pedagogisk dokumentation: Bedöms på nivå två till tre. Förskolan arbetar med noteringar 
för att säkerställa varje barns lärande. På reflektionstid diskuteras genomförda aktiviteter 
och hur barnen intresserar sig, samt hur man kan gå vidare.  

Föräldraenkäten som genomfördes under vårtermin 2019 visar ett ökat resultat vad gäller 
läroplanens strävans mål, nöjdhet med inskolning samt upplevelse av delaktighet. Enkäten 
skickades ut till vårdnadshavare med barn födda 2014 och 2016. Det vi kan utläsa av svaren 
är detta: 

 Vårdnadshavarna känner sig trygga när barnen är på förskolan och upplever även att 
barnen är trygga samt att de trivs på förskolan.  

 Vårdnadshavarna anser att de har haft möjlighet att ta del av förskolans 
trygghetsplan. 

 Vårdnadshavarna anser att flickor och pojkar ges samma möjligheter på förskolan, 
samt att barnen ges möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. 

 Vårdnadshavarna är nöjda med förskolans utbildning, samt anser att förskolan 
utvecklar barnens förmåga att samspela med andra barn. 

 Vårdnadshavarna upplever att personalen tar tillvara barnens intressen, tankar och 
åsikter på förskolan, samt stödjer barnens språkutveckling. 

 Vårdnadshavarna är nöjda med sitt barns introduktion i förskolan. 

 Vårdnadshavarna upplever till stora delar att förskolan stödjer barnets utveckling av 
kunskaper i matematik och teknik. 

 Vårdnadshavarna känner sig så delaktiga som de önskar i utbildningen och tycker att 
de får en bra återkoppling på sitt barns utveckling för förskolan. 

3. Analys 

Förskolan bedömer sig ligga på en hög nivå när pedagogerna skattar utbildningen. Ekeby 
förskola arbetar aktivt med Kunskap i fokus där barnens projekt, reflektion och pedagogisk 
dokumentation bildar en helhet. På förskolan är ambitionen hög och pedagogerna är väl 
förtrodda med förskolans läroplan. Pedagogerna arbetar med lärmiljöerna som ett verktyg i 
undervisningen. Miljön är föränderlig och både inne och ute är det medvetna val och 
medvetna miljöer. På förskolan har vi arbetat mycket med rutiner, strukturer och 
gemensamt förhållningssätt vilket har höjt kvalitén.  

Under året har samtliga avdelningar kommit igång med ett projekterande arbetssätt. 
På förskolan kommer vi att arbeta vidare med det kollegiala lärandet vilket ger en vi-



 
 

känsla öch ett sammanhang där det är ”våra barn”. Vi kan med våra olika 
erfarenheter inspirera varandra. 

Samtliga mål har arbetats med i både planerad undervisning och spontana 
situationer och aktiviteter. Under APT och nätverksträffar har vi arbetat med att 
implementera den nya läroplanen vilket har lett till en ökad kunskap och förståelse 
hos pedagogerna. Kompetensutveckling har även getts i form av föreläsningar. 

Samtliga pedagoger har gått ICDP-utbildning vilket har gett goda effekter, både hur 
pedagogerna bemöter barn, vårdnadshavare och kollegor men även har det varit 
nyttigt för att få reflektera tillsammans i arbetslagen. 

Förskollärartätheten har ökat till cirka 50% på förskolan vilket har gett goda 
effekter. En outbildad personal har validerats till barnskötare under året. 

Förskolan får höga resultat i föräldraenkäten och det finns en god dialog förskola-
hem. Under utvecklingssamtal och föräldramöte uttrycker vårdnadshavare att både 
barn och vårdnadshavare är trygga och trivs på förskolorna.  

Vi avser att arbeta vidare med projektet hållbarutveckling. 

 

4. Mål och åtgärder för läsår 2019/2020 

Förskolan har som uppdrag att arbeta med alla mål i Lpfö 18. Utifrån resultat och analys 
formuleras mätbara och tidsbestämda mål som syftar till utbildningsutveckling 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: 

I juni 2020 ska alla pedagoger på förskolan fått in normkritiskt arbete som en del i det 
vardagliga arbetet. 

I juni 2020 ger vi alla barn möjlighet att få utforska, leka, upptäcka och prova sina 
ställningstaganden. 

I juni 2020 ger vi alla barnen möjlighet att ta del av aktiviteter och vardagliga reflektioner 
kring vår miljö och hållbarutveckling. 

 

Målkriterier:  

 Alla pedagoger har fått reflektera över sina egna normer och arbetssätt 

 När alla barn ha fått möjlighet att leka och utforska i alla miljöer med allt material. 

 När alla barn har fått möjlighet att undersöka, reflektera kring hållbarutveckling. 



 
 

 

        Aktivitet:  

 Utöka kunskapen om normkritiskt arbete genom litteratur, reflektioner och annat 
utbildningsmaterial. 

 Vi erbjuder genomtänkta material och miljöer så att det kan tilltala alla barn, samt 
uppmuntrar barnen att prova på nya aktiviteter och lekar. 

 Vi erbjuder alla barn samma aktiviteter och utmaningar oavsett kön, och utgår från 
barnets önskemål. 

 Vi bemöter alla barn på ett likvärdigt sätt och bekräftar barnet utifrån dess olika 
egenskaper och förmågor på ett positivt sätt. 

 Vi ger alla barn med samma mognad likvärdigt ansvar oavsett kön. 

 Vi ger alla barn möjlighet att göra sig hörda. 

 Vi ger alla barn möjlighet att lära känna och utforska våra olika lärmiljöer och närmiljön. 

 

    Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi använder oss fortlöpande av reflektionsdokumenten på våra avdelningsreflektioner. I 
januari öch juni 2020 gör vi ny utvärdering i ”Bedömning av förskölans kvalitet”.   

 
4.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också 
genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och 
sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och 
stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för 
barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika 
aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer. 
(Lpfö18) 
 

Mål:   

I juni 2020 arbetar alla avdelningar utifrån ett projekterande arbetssätt med fokus på hållbar 
utveckling  

I juni 2020 arbetar alla avdelningar språkstimulerande 

 

Målkriterier:  

 Vi har gett alla barn möjlighet att utforska hållbar utveckling i mindre grupper. 

 Vi har gett alla barn möjlighet att leka med ord, rimma samt väckt intresset för 
skriftspråket. 

 

Aktivitet:  



 
 

 Skapa mötesplatser både inne och ute där barnen kan utforska vad Hållbar utveckling 
kan vara i förskolan. 

 Varje avdelning jobbar med språkutveckling t.ex. sångstunder, rim och ramsor m.m. 

 Vi har högläsning i olika former med hjälp av böcker, magnetsagor, digitala verktyg, 
sagolådor m.m. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi använder oss fortlöpande av reflektionsdokumenten på våra avdelningsreflektioner. I 
januari och juni 2020 gör vi ny utvärdering i ”Bedömning av förskölans kvalitet”.   

 Vi följer upp barns lärprocesser i Infomentor 

 Alla pedagoger på förskolan har ansvar för utvärdering och uppföljning  

 Vi följer upp föräldraenkätens resultat 

 

4.3 Barns delaktighet och inflytande 

”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. Barn har rätt till delaktighet och 
inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska 
ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” 
(Lpfö18) 

Mål: 

På vår förskola ska alla barn ha rätt att framföra sina tankar och åsikter och känna att de blir 
lyssnade på.  

Barnen ska ha inflytande över sin dag och utbildningen ska utformas utifrån barnens intressen.  

 
Målkriterier:  

 Vi ser att barnen kommer med egna initiativ och förslag 

 Vi ser att barnen gör egna val 

 

Aktivitet:  

 Vi är intresserade, närvarande och lyhörda pedagoger som respekterar barnens vilja, 
önskemål och intressen. 

 Alla pedagoger litar på barnen och ger dem ansvar efter förmåga samt hjälper dem att 
förstå rättigheter och skyldigheter. 

 Vi utformar våra lärmiljöer efter barnens intressen samt ser till att materialet finns 
tillgängligt för barnen. 

 Vi organiserar dagarna så att det finns tid och möjlighet för barnen att påverka och göra 
egna val 



 
 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi använder oss fortlöpande av reflektionsdokumenten på våra avdelningsreflektioner. I 
januari öch juni 2020 gör vi ny utvärdering i ”Bedömning av förskölans kvalitet”.   

 Vi följer upp och ser att det finns pedagogisk dokumentation kring barns inflytande i 
Infomentor. 

 Vi följer upp resultatet kring delaktighet och inflytande i föräldraenkäten. 

 
4.4 Förskola och hem 

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

 

Mål: 

På vår förskola ska alla barn och vårdnadshavare få en god introduktion som genomsyras av 
våra värdeord: glädje, delaktighet, tillit och utforskande. 

På vår förskola ska alla vårdnadshavare ges möjlighet att ha insyn och inflytande i utbildningen. 

Målkriterier:  

 Vi ser att vi har en god relation med vårdnadshavare där de vågar framföra sina åsikter 

och vågar ställa frågor om sitt barn och utbildningen. 

 Vi ser att barn och vårdnadshavare känner sig trygga med pedagogerna, de övriga 

barnen samt miljön.  

Aktivitet:  

 Glädje: Det ska vara roligt att komma på introduktionen och delta i förskolans 

utbildning och undervisning. Pedagogerna visar att det är roligt att barnen är här, visar 

intresse och glädje genom att vara med barnen och upptäcka tillsammans. 

 Delaktighet: Pedagogerna ser varje barn och lyssnar på vad de har för intressen och 

önskemål, samt utforskar tillsammans. 

 Tillit: Genom att pedagogerna är närvarande, visar glädje och är intresserade så byggs 

tilliten upp och barnen känner sig trygga. 

 Utforskande: Pedagogerna finns med och vägleder, inspirerar, utforskar miljöerna och 

materialet tillsammans med barnen samt visar vad som finns och hur materialet 

används. 

 En tid efter introduktion har vi ett uppföljningssamtal med vårdnadshavare, där de har 

möjlighet att framföra synpunkter och funderingar. 

 Vi informerar vårdnadshavarna om vad som händer på förskolan på olika sätt, 

framförallt på infomentor. 

 Vi har föräldramöten samt utvecklingssamtal minst en gång per läsår. 

 Ekeby förskola och skola har gemensamt föräldraforum där vårdnadshavare möter 

rektor för förskola och skola kring olika teman två gånger per termin. 



 
 

Utvärdering/uppföljning av mål 

 Kontinuerlig reflektion och analys på avdelningsmötena. 

 Kommunens enkät för vårdnadshavare. 

 Vi använder oss fortlöpande av reflektionsdokumenten på våra avdelningsreflektioner. I 
januari öch juni 2020 gör vi ny utvärdering i ”Bedömning av förskölans kvalitet”.   

 

 

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. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta 
kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska 
även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras 
vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet.” (Lpfö18) 

 

Mål: 

På vår förskola ska övergången mellan våra olika avdelningar samt förskoleklass och fritidshem 
genomsyras av förskolans värdeord: glädje, delaktighet, tillit och utforskande.  

Målkriterier:  

 Vi har en trygg och strukturerad överinskolning 

Aktivitet: 

 Vi följer Kumla kommuns plan för övergång förskola till förskoleklass.  

 Vi har trygga och trakterade övergångar mellan yngre- och äldre barns avdelningar. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Genöm ”Bedömning av förskölans kvalité”. 

 Uppföljning under APT kring överinskolningsplanen. 

  Uppföljningssamtal med vårdnadshavare efter överinskolning till annan avdelning.  

 Utvärderingssamtal med pedagoger i förskoleklass och fritidshem. 

 

  



 
 

4.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Mål:  
I juni 2020 finns det dokumentation som visar på barnets lärande inlagd i Infomentor för 
samtliga barn på förskolan. 
 
I juni 2020 följer vi upp och utvärderar vår verksamhet systematiskt. 
 

Målkriterier:  

 Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg 

 Alla behärskar och känner sig trygga med reflektions och utvärderingsmallen,  

 Vi tydligt kan se och följa processerna i utbildningen och undervisningen.  

 

Aktivitet:  

 Vi dokumenterar utbildningen och barnens lärprocesser i Infomentor. 

 Vi använder reflektions- och utvärderingsmallen under varje avdelnings reflektion. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi följer upp målet genom att se att alla barn har dokumentation i portfolion i 
Infomentor i samband med utvecklingssamtalen under vårterminen.  

 I januari 2020 och juni 2020 följer vi upp hur det har gått för alla avdelningar med 
arbetet med den nya reflektions och utvärderingsmallen. 

 Vid” Bedömning av förskolans kvalité” kan den nya reflektions och utvärderingsmallen 
användas som underlag. 

 

 

 


