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1. Hästens förskola 

 

Förskolan är belägen i centrala Kumla i Haga området. Förskolan ligger i närheten av 
Hagaskolan. Området består av blandad bebyggelse där de flesta boendeformer finns 
representerade med småhus som det övervägande inslaget. Vi har förmånen att ha närhet till 
skog, bibliotek och lekparker som vi ofta besöker. Hästens förskola har en stor härlig utegård 
som erbjuder en inspirerande och varierad utevistelse. Vi har ett tillagningskök med egen 
kock. Hästen är en kommunal förskola med fyra avdelningar, två 1-3 års avdelningar och två 
3-5 års avdelningar. Vi har plats för cirka 68 barn på vår förskola. På förskolan arbetar 7 
förskollärare, 5 barnskötare och en outbildad barnskötare. 

2. Resultat för läsår 2018/2019 

Sammanfattning av ”Bedömning av förskolans kvalitet” gjordes 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 nivå två till tre i matrisen. 
Vi arbetar aktivt med att tydliggöra och följa vår värdegrund. All personal har gått utbildning 
i ICDP-vägledande samspel som är ett förhållningssätt vi använder oss av i mötet med 
varandra. Vi arbetar medvetet med att stärka barnens i att känna sitt eget värde som egen 
individ och en del i en grupp. Vi arbetar medvetet med att respektera varandra och att 
kommunikationen mellan barn och vuxna sker på deras villkor med stor respekt för barnens 
eget värde. Pedagogerna är tydliga förebilder, är med i leken för att tar tillvara på de 
vardagliga tillfällen som ges till att samspela och respektera varandra. Medvetna val görs 
gällande t ex litteratur då vi strävar efter att arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.  

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. Vi låter var och en få ha sitt ord och tala färdigt. 
Vi tränar på argumentationer, hypotesförklaringar och att återberätta. 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. Barnen har fått arbeta med programmering 
både analogt och digitalt.  

Naturvetenskapliga och tekniska förmågor: Bedömningen är mellan nivå två och tre. Vi 
tar tillvara barnens frågor/intresse kring naturvetenskap och teknik i vardagen. I 
lärmiljöerna, både inne och ute, finns mycket material att utforska som olika verktyg, 
byggmaterial och skapande material. Vi erbjuder daglig utevistelse, där vi utmanar barnen 
med det som miljön erbjuder just då.  

Genom vårens projekt Hållbar utveckling har barnen fått utforska naturvetenskap genom 
kunskap om insekter, kretslopp, naturfenomen, återvinning.   

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. Vi använder oss av reflektionsunderlag 
på avdelningsplaneringen men skriver även enskilt ner under veckorna för att ta upp i 
samlat arbetslag och reflektera och utvärdera mot läroplansmål. Barnen är till viss del med 
och dokumenterar sina lärprocesser. Vi följer barnen i våra projekt och låter deras intressen 
styra vilken väg vi ska ta och planerar innehåll, material och tillvägagångssätt utifrån det 
kopplat till läroplanen. 

Föräldraenkäten som genomfördes under vårtermin 2019 visar ett högt resultat vad gäller 
trygghet och trivsel på förskolan. Vårdnadshavare är nöjda med inskolning. Föräldaenkäten 
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 till stor del 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 verksamhet, 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 språkutveckling, matematik och teknik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Analys 

Förskolan bedömer sig ligga på en högnivå när pedagogerna skattar verksamheten. Hästens 
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 ett 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 och 
ett sammanhang där det är ”våra barn”. Vi kan med våra olika erfarenheter inspirera 
varandra. 

Samtliga mål har arbetats med i båda 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. 

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.  

Förskolan får goda 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 förskolan. 

Vi avser att arbeta vidare med projektet hållbar utveckling, språkutveckling samt det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 verksamhetsutveckling samt hur 
denna bidrar till varje barns utveckling och lärande.  

 
 
4.1 Normer och värden 
 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om     
andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors  
situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors 
uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få  
reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. (Lpfö18) 

 

Mål: 
I juni 2020 ger vi alla barn samma villkor och möjligheteter att utforska, upptäcka och prova 
sina ställningstaganden. 
 
I juni 2020 upplever alla barn en positiv framtidstro och värnar om varandras och naturens 
välmående. 
 
I juni 2020 arbetar alla pedagoger utifrån förhållningssättet vägledande samspel, ICDP. 

 

Målkriterier:  

 Alla pedagoger har fått reflektera över sina egna normer och arbetssätt 

 Alla barn har samma möjlighet att välja lekmiljöer och material 

 Förskolan har visat på möjligheter för att påverka och ta hand om vår omgivning 

 Vi använder varandras olikheter och kompetenser som en styrka  

 

        Aktivitet:  

 Göra medvetna val när vi utformar lärmiljöer och väljer material där alla barn får 
samma förutsättningar att lyckas. Genom att erbjuda ett mer flexibelt, kreativt och 
ofärdigt material, kan barnens egen fantasi och kreativitet få större utrymme. Vi tror att 
det ger alla barn ett större personligt utrymme till lek och skapande och där olikheter 
ses som en tillgång. 

 Arbeta för att förskolan ska bli en mötesplats där goda möten sker och att alla känner 
att de är en del av ett sammanhang, där fakta, fantasi, gemenskap och glädje bildar en 
helhet. 

 Arbeta för att barnen ska reflektera över och ta ställning till dilemman om hur vi tar 
hand om varandra och vår miljö. 

 Arbeta aktivt med ICDP i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi reflekterar 
kring förhållningssättet i arbetslag samt hela förskolan på våra arbetsplatsträffar. 

 



 
 

    Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Pedagogerna gör observationer där vi tittar närmare på barns samspel, vilka miljöer de 
vistas i, vem som får störst talutrymme och vilket material vi erbjuder. 

 Rektor gör observationer på pedagogernas förhållningssätt och ger feedback till 
pedagogerna. 

 Vi dokumenterar barnens lärprocesser i infomentor. 

 Varje termin utvärderar vi vår verksamhet efter dokumentet ”bedömning av förskolans 
kvalitét”. 

 

4.3 Omsorg, utveckling och lärande 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. 
Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i 
förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de 
visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i 
lärande (Lpfö 18). 

 

Mål:  

I juni 2020 fortsätter alla att arbeta utifrån projekterande arbetssätt med det övergripande 
projektet hållbar utveckling.  

I juni 2020 arbetar vi på ett medvetet sätt med alla målen i den nya läroplanen (som börjar gälla 
den 2019-07-01) med extra prioritering på barns språkutveckling.  

 

Målkriterier:  

 Alla barn ska ha fått en möjlighet att delta i ett eller flera projekt där de har haft 
möjlighet att titta närmare, undersöka och reflektera. 

 Vi ska kunna se att vi har arbetat med målen i våra dokumentationer och beskriva hur vi 
arbetat för att nå målen.  

 Alla barnen ska ha fått möjlighet att tillägna sig ett nyanserat talspråk och ordförråd 
samt förmågan att leka med ord. 

 

Aktivitet:  

 I barnens utbildning erbjuda material och miljö, både inne och ute, som inbjuder till att 
prova olika lösningar och idéer inom hållbar utveckling. Exempelvis genom källsortering, 
plantering, återbruk. 

 Ge varje barn möjlighet att utveckla sitt språk genom samtal, språksamling, sagor, 
sånger, rim och ramsor, bildstöd, tecken som stöd (TAKK), ljudövningar samt möta 
skriftspråk på olika sätt. 

 

 



 
 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi använder reflektionsprotokollet i ”Likvärdig förskola” 

 Alla barn har dokumentation över sitt lärande i Infomentor 

 Vi utvärderar vår verksamhet varje termin och ser måluppfyllelse i ”Bedömning av 
förskolans kvalitet” 

 Vi följer upp resultatet ifrån föräldraenkäten i juni 2020 

 

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. (Lpfö 18) 

 

Mål:  

I juni 2020 har vi en utbildning utformad utefter barns intresse och nyfikenhet.  

I juni 2020 finns forum där barnen har inflytande över utbildningens utformning. 

 
Målkriterier:  

 Barnen ges möjlighet att utveckla ett ansvarstagande för sina egna handlingar och för vår 
gemensamma miljö. 

 Barnen uttrycker sina tankar, idéer och önskemål. 

 Barnens intressen, initiativ och förmågor tas tillvara. 

 

Aktivitet:  

 Vi är goda vägledare tillsammans med barnen samt närvarande pedagoger som 
medvetet lyssnar på tankar och intressen.  

 Vi ser barnen som kompetenta med stor lust att lära. 

 Pedagogerna skapar möjligheter för barnen att utveckla sitt ansvarstagande för vår 
gemensamma miljö. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

  

 Vi utvärderar vår verksamhet varje termin och ser måluppfyllelse i ”Bedömning av 
förskolans kvalitet” 

 
 



 
 

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. (Lpfö 
18) 

Mål:  

 Barn och vårdnadshavare får en tydlig introduktion i vår utbildning. 

 Vårdnadshavare erbjuds att vara delaktiga i barnens utbildning. 

 

 
Målkriterier:  

 Vi har en tydlig introduktionsplan som utgår från varje barns behov och 
vårdnadshavares önskemål. 

 Vårdnadshavare har insyn i vår utbildning. Vårdnadshavare informeras om förskolans 
styrdokument, verksamhetsplan och trygghetsplan. 

 

Aktivitet:  

 Vi skapar tydliga mötesplatser för pedagoger, rektor och vårdnadshavare där 
vårdnadshavare har möjlighet att påverka, ställa frågor och få inblick i vår utbildning. 

 Vid hämtning och lämning bemöter vi vårdnadshavare på ett professionellt sätt och 
fokus ligger på barnens utveckling och lärande. 

 Vi erbjuder ett möte för vårdnadshavare och ett utvecklingssamtal per läsår. 

 Vårdnadshavare får en inblick i vår utbildning genom Infomentor där vi lägger ut både 
gruppens processer samt barnets egna lärande och utveckling. 

 Vårdnadshavare bjuds in till föräldraforum två gånger per termin av förskolans rektor. 
Två gånger per termin bjuder FLL (Förvaltning för Livslångtlärande) in till föräldraråd 
där vårdnadshavare har möjlighet att påverka kommungemensamma frågor. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 

 Vi ser ett högt resultat och deltagande i den kommungemensamma enkäten för 
vårdnadshavare.  

 Vi utvärderar vår utbildning två gånger per termin. 

 

 

 

 

 



 
 

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 (Lpfö 18). 

Mål:  

Vi har bra rutiner för, och ett gott samarbete när barnen byter avdelning eller flyttar över till 
skolan. 

 

Målkriterier:  

 Vi arbetar efter förskolans introduktionsplan samt den kommungemensamma planen för 
överskolning till skolan 

Aktivitet:  

 Ha en tydlig ansvarsfördelning i överlämnandet. 

 Ge vårdnadshavare tydlig information kring övergångar samt insyn och delaktighet i vad 
som lämnas över kring barnet. 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Utvärdering enligt plan med skola och fritids. 

 Varje termin utvärderar vi vår verksamhet efter dokumentet ”bedömning av förskolans 
kvalitét”. 

 

4.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med 
målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 
förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas och känna sig trygga och ha roligt 
på förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga 
utvecklingsområden  (Lpfö 18). 

Mål: 
I Juni 2020 finns det dokumentation som visar på barnets lärande inlagd på infomentor. 
 
I juni 2020 används reflektionsprotokollet ur ”Likvärdig förskola” av alla pedagoger under 
reflektionstid och utvärderas enligt ”Bedömning av förskolans kvalitét” en gång/termin.  
 

Målkriterier:  

 Det går att följa barnens lärande och vilken undervisning som erbjudits på förskolan på 
infomentors tidslinje och i barnets portfolio på infomentor. 

 Pedagogerna reflekterar och fyller i reflektionsprotokoll. 

 

 

 

 



 
 

Aktivitet:  

 Samtliga pedagoger ska ges möjlighet att delta i utbildning i Infomentor. 

 Förskolans IKT-piloter är ansvariga att ge stöd till pedagoger i användandet av 
Infomentor.  

 Pedagogerna dokumenterar och reflekterar över gruppen och det enskilda barnets 
lärande under reflektionstid.  

 Barnen är delaktiga i sina dokumentationer.  

 Vårdnadshavare kan ta del av barnets lärande och har möjlighet att kommunicera kring 
barnets utbildning. 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi utvärderar dokumentationer i barnets portfolio under reflektionstid.  

 Dokumentationer följs upp under reflektionstid enligt reflektionsprotokollet ur 
”Likvärdig förskola” och vid slutet av varje termin utvärderas vilka mål vi behöver arbeta 
mer med enligt ”Bedömning av förskolans kvalitét” vid KUP-dagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


