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1. Förskolan Norrgården 

 
Utbildningen utgår från Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö 18), Kumla kommuns 
politiska mål, förskolans verksamhetsplan samt trygghetsplan. Utbildningen ska också 
förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
 
Norrgårdens förskola ligger i södra Kumla i blandad bebyggelse med stora härliga 
friluftsytor och närheten till skogen. Förskolan består av sju avdelningar uppdelat på tre 
avdelningar 1-2 år, två avdelningar 3-4 år och två avdelningar 4-5 år. Barnantalet hösten 
2019 är omkring 100 barn. Det arbetar 8 förskollärare varav fyra är 
utvecklingspedagoger och 15 barnskötare på förskolan (ett ungefärligt snitt på 2.8 per 
avdelning). 
 
Vi har en lokalvårdare och en kokerska och ett tillagningskök på förskolan. 
 
Medarbetarna har olika ansvarsområden och uppdrag, stora som små. Några exempel är: 
IKT, inköp, handleda lärarstudenter och barnskötarelever, skyddsombud, schema m.m. 
 
Förskolans stödteam 
Förskolan har tillgång till Kumla kommuns stödteam som består av specialpedagoger, 
kurator samt pedagogisk handledare.  
 
Ekonomi 
De ekonomiska förutsättningarna bygger på antalet inskrivna barn som i sin tur styr 
antalet anställda.  
 
Ansvar 
Ansvaret för att utbildningen uppfyller samtliga mål i läroplanen för förskolan, i så hög 
utsträckning som möjligt, ligger hos rektor, utvecklingspedagoger, arbetslag och varje 
enskild medarbetare. 
Utvärderingar och analys görs kontinuerligt genom ett systematiskt kvalitetsarbete, som 
sedan sammanställs i ”Bedömning av förskolans kvalitet” vid terminernas slut.    
   
InfoMentor 
I Kumla kommun använder alla förskolor kommunikationsplattformen InfoMentor. 
InfoMentor är ett verktyg för medarbetare att kunna visa upp utbildningen, i både bild 
och text, för vårdnadshavarna. Där kan alla även inhämta information om vad som 
händer i utbildningen. InfoMentor möjliggör en större delaktighet för vårdnadshavare.  
 
 
 
 
 
 

  



 
 

2. Resultat för läsår 2018/2019 

Vi ser goda resultat från ”Bedömning av förskolans kvalitet”. Bedömningarna 
genomfördes avdelningsvis i juni 2019. Dessa har sedan förts samman till en gemensam 
bedömning i rektorsområdet. Matrisen är uppdelad i tre olika nivåer där pedagogerna 
skattar sig själva. Nivå ett motsvarar att förbättring krävs, nivå två är de fler av 
kriterierna uppfyllda och nivå tre är alla kriterier uppfyllda. Pedagogerna uppskattar att 
förskolan ligger på nivå två till tre på de flesta målområdena. 
 
Förskolan har arbetat utefter temainriktade arbetssätt, där barnens intresse utforskas i 
mindre grupper. Pedagogerna på förskolan har medvetet arbetat med alla övergripande 
läroplansmål; naturvetenskap, teknik, skapande, språk och matematik. De har inkluderat 
dessa mål i undervisningen och benämner dem i dokumentation samt kopplar till 
aktiviteter på InfoMentor. På förskolan har avdelningarna arbetat på olika sätt med 
läroplansmålen. Vissa avdelningar arbetar aktivt med normer och värden, medan andra 
fokuserar på läroplansmålen matematik och språk. På avdelningarna med yngre barn 
(Lönneberga, Sunnanäng och Bullerbyn) präglas arbetssättet av ett gott förhållningssätt 
och respektfullt bemötande mot barn, vårdnadshavare och kollegor. På Junibacken och 
Ryttargården har pedagogerna arbetat med projekt där god kommunikation, reflektion 
och pedagogisk dokumentation bildar en helhet. På Katthult och Sörgården har fokus 
varit värdegrundsfrågor och olikheter.  
 
På Norrgården finns utvecklingsmöjligheter gällande användandet av digitala verktyg 
samt inspirerande och inkluderande lärmiljöer på avdelningarna. 
 
Utifrån utvecklingssamtal och föräldraenkäter kan vi se att vi har nöjda vårdnadshavare 
på förskolan.  
 

Resultatet från föräldraenkäten riktad till vårdnadshavare som har barn födda 2014 och 
2016 genomfördes vårterminen 2019. Resultatet visar att: 

 Vårdnadshavare upplever att de är nöjda med sitt barns inskolning, att barnen känner 
sig trygga och trivs på förskolan, vårdnadshavare känner sig även trygga när barnen 
är på förskolan.  

 Vårdnadshavare upplever att personalen tar tillvara på barnens intressen, tankar och 
åsikter på förskolan. 

 Vårdnadshavare anser att förskolan stödjer barnens språkutveckling och att förskolan 
stödjer barnets utveckling av kunskaper i matematik. 

 Vårdnadshavare upplever att förskolan stödjer barnens förmåga att samspela med 
andra barn. 

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

 Vårdnadshavare upplever att förskolan har en stimulerande miljö. 
 Majoriteten av vårdnadshavare anser att de haft bra samtal om barnets utveckling på 

utvecklingssamtalen.  
 Majoriteten av vårdnadshavare känner sig så delaktiga som de önskar i verksamheten.   
 Majoriteten av vårdnadshavare upplever att de får bra återkoppling på barnets 

utveckling.  
 Majoriteten av vårdnadshavare anser att de har haft möjlighet att ta del av förskolans 

trygghetsplan. 
 Majoriteten av vårdnadshavare anser att förskolan stödjer barnens utveckling i 

kunskaper om teknik. 
 Vårdnadshavare är nöjda med hur verksamheten i sin helhet fungerar på Norrgården. 

 



 
 

2.1  Analys  
 
Utifrån resultatet från utvärderingarna ”Bedömning av förskolans kvalitet” har vi 
kommit fram till att de områden vi ska fokusera på är normer och värden, 
diskrimineringsgrunderna samt att använda digitala verktyg i större utsträckning i 
utbildningen.   
 
Det har inte funnits något gemensamt fokusområde på förskolan detta läsår, någon 
avdelning har satsat mer på språkutveckling, någon på teknik, någon på värdegrund 
etcetera. Det finns brister i den pedagogiska dokumentationen vilket vi behöver 
utveckla ytterligare.  
 
De flesta pedagogerna upplever att de arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. 
Pedagogerna behöver dock en fördjupad kunskap i diskrimineringsgrunderna. 
Vi kommer fortsätta att arbeta med projektinriktat arbetssätt med utgångspunkt ur 
läroplanens uppdrag och mål med ett gemensamt fokusområde på förskolan. Vi 
kommer även att fortsätta att utveckla inkluderande lärmiljöer på förskolan, både ute 
och inne, där vi fortsättningsvis kommer att erbjuda alla barn varierande aktiviteter i 
olika sammanhang. 
 
Vi har fått en ny läroplan inför denna termin. Pedagogerna på förskolan behöver 
utveckla sin förståelse för begreppet ”undervisning” och sätta sig in i nya Lpfö -18, alla i 
arbetslaget behöver vara väl förtrogna med hela läroplanen och intentionerna med 
utbildningen i förskolan. Vad är undervisning och när sker detta? Pedagogerna behöver 
reflektera över och diskutera läroplanens formuleringar och mål.  
 
Vi kommer att införa arbete i nätverksgrupper med kollegiala lärprocesser. Här 
kommer pedagoger från hela rektorsområdet att blandas i olika nätverksgrupper. 
Pedagogerna kommer att läsa relevant litteratur för att sedan diskutera tillsammans.  
 
Enligt resultatet från föräldraenkäten behöver vi prioritera att arbeta med att ge 
vårdnadshavare större inblick i styrdokumenten. Vi behöver även arbeta vidare med 
hur vi återkopplar barnens utveckling med vårdnadshavare.   

  



 
 

3. 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. Prioriterade mål markeras med 
en stjärna. 

3.1 Normer och värden 
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och 
förståelse för alla människors lika värde…” 
(Lpfö -18, s. 12) 

 
Mål:  

o Aktivt inkludera ett jämlikhetsperspektiv samt utveckla normer och 
förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.* 

o Självständiga barn som tror på och utvecklar sin förmåga.  
o Värna om allas lika värde. Alla barn får samma möjligheter på lika villkor. 

 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Alla pedagoger medvetet och aktivt arbetar utifrån ett normkreativt 
förhållningssätt. 

 Pedagogerna är väl införstådda i diskrimineringsgrunderna och vet hur de 
systematiskt arbetar med främjande och förebyggande arbete. 

 Utbildningen präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors 
uppfattningar och levnadssätt. 

 Alla barn får utvecklas utan begränsade normer och förväntningar. 
 

        Aktivitet: Vi avser att… 
- Utveckla vår kunskap kring diskrimineringsgrunderna och normer i olika 

kollegiala forum, som nätverksgrupper, reflektion i arbetslag och APT. 
 

- Göra vårdnadshavare delaktiga i arbetet med det gemensamma projektet ”Lika-
olika” genom föräldramöte på hösten, den vardagliga kontakten med 
vårdnadshavare samt dokumentation och information på InfoMentor. 

- Utveckla lärmiljöer genom att vara normmedvetna i inköp av material och 
leksaker. Vi kommer även att utgå från ett normkreativt perspektiv då vi 
utformar våra lärmiljöer så att den inkluderar och tilltalar alla barn. 

- Att utgå från ett normkreativt perspektiv när vi planerar 
undervisning/aktiviteter med barnen samt uppmuntra barnen att prova nya 
aktiviteter och lekar 

- Barnen får göra samarbetsövningar, aktiviteter/utmaningar, vi kommer att 
uppmärksamma att vi kan hjälpa varandra genom att vi är olika, har olika 
egenskaper och kan olika saker. Vi kommer att framhäva olikheter som positiva 
egenskaper. 

- Samtala om känslor och sträva efter att öka barnens medvetenhet kring sina egna 
känslor. Vi kommer även att uppmärksamma att känslor ser olika ut hos olika 
människor.  

- Att tilltala och bemöta alla barn på samma sätt oavsett kön samt bekräfta alla 
barn utifrån dess olika egenskaper och förmågor på ett positivt sätt.  

- Alla barn ges möjlighet att göra sig hörda och bli lyssnade på. 



 
 

    Utvärdering/uppföljning av mål: 
 Observation i barngrupp – utifrån ett normkreativt perspektiv.  
 Dokumentation med bilder och text på avledningarna. Barnens lärprocesser 

dokumenteras i InfoMentor. 
 Vi ger varandra konstruktiv feedback. 
 Vi använder oss av reflektionsunderlaget (Ur: ”Likvärdig förskola”, Kumla 

Kommun) på den gemensamma avdelningsreflektionen. 
 Vi arbetar systematiskt utifrån förskolans trygghetsplan. 
 Vi använder lotusdiagram för att säkerställa att vi når målen. 
 Alla som ingår i arbetslaget dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar 

resultaten systematiskt och kontinuerligt. Varje termin utvärderar vi vår 
verksamhet i dokumentet ”Bedömning av förskolans kvalitet” där vi följer upp 
vad vi genomfört och vad vi behöver utveckla ytterligare. 

 

3.2 Omsorg, utveckling och lärande 
”Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de 
visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare 
utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och 
kunskaper.” 
(Lpfö -18, s. 10) 
 

Mål:  
o Arbeta/använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla 

barnen och pedagogernas digitala kompetens.* 
o Att ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att 

leka och lära. 
 

Målkriterier: Detta sker när… 
 Pedagogerna har grundläggande kunskap i olika digitala verktyg samt medvetet 

och aktivt arbetar med digitala verktyg i utbildningen. 
 Barnen får möta digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och 

lärande.  
 

Aktivitet: Vi avser att… 
- Utveckla vår medvetenhet och kunskap kring digitala verktyg i olika kollegiala 

forum, som nätverksgrupper, reflektion i arbetslag och APT. Vi kommer även att 
införa en ”IKT-timme” där pedagoger handleder varandra för att vidareutveckla 
sin kunskap. 
 

- Barnen ska möta olika digitala verktyg i utbildningen och därigenom utveckla sin 
digitala kompetens.  

- Arbeta med olika berättelser genom bilder och texter i olika medier, såväl digitala 
som andra. Uppmuntra barnen att tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

- Ta tillvara på barnens nyfikenhet kring naturkunskap och teknik och följa 
barnens upptäckande och upptäcker tillsammans med barnen.  

- Ställa öppna frågor och reflektera tillsammans med barnen.  

Utvärdering/uppföljning av mål: 
- Observation i barngrupp – utifrån ett normkreativt perspektiv.  
- Dokumentation med bilder och text på avledningarna. Barnens lärprocesser 

dokumenteras i InfoMentor. 



 
 

- Vi använder oss av reflektionsunderlaget (Ur: ”Likvärdig förskola”, Kumla 
Kommun) på den gemensamma avdelningsreflektionen. 

- Vi använder lotusdiagram för att säkerställa att vi når målen. 
- Alla som ingår i arbetslaget dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar 

resultaten systematiskt och kontinuerligt. Varje termin utvärderar vi vår 
verksamhet i dokumentet ”Bedömning av förskolans kvalitet” där vi följer upp 
vad vi genomfört och vad vi behöver utveckla ytterligare. 
 

3.3 Barns delaktighet och inflytande 
”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, s. 16) 
 

Mål:  
o Arbeta med inkluderande inspirerande lärmiljöer utifrån barnens intressen och 

behov.  
 

Målkriterier: Detta sker när… 
 Alla barn har samma möjlighet att välja material och lekmiljöer, oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

 Barnen är delaktiga i utformningen av lärmiljöerna och att dessa är anpassade 
efter alla barns förutsättningar och behov.  
 

Aktivitet: Vi avser att… 
- Vara närvarande pedagoger som lyssnar in barnens tankar och signaler.  

 
- Se barnen som kompetenta, med lust att lära. Vi är goda vägledare tillsammans 

med barnen. 

- Utmana barnens förmåga att uttrycka sig genom bild, sång, musik, drama och 
dans.  

- Barnen är delaktiga i utformningen av lärmiljöerna. Vi utgår från barnens 
intressen, behov och åsikter. 

Utvärdering/uppföljning av mål: 
- Vi använder lotusdiagram för att säkerställa att vi når målen. 
- Alla som ingår i arbetslaget dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar 

resultaten systematiskt och kontinuerligt. Varje termin utvärderar vi vår 
verksamhet i dokumentet ”Bedömning av förskolans kvalitet” där vi följer upp 
vad vi genomfört och vad vi behöver utveckla ytterligare. 
 

3.4 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, s. 17) 
 

Mål:  
o Aktivt arbeta med InfoMentor som en kommunikationsportal mellan förskola 

och vårdnadshavare.  
o Vårdnadshavare har insyn i utbildningen. 
o En trygg övergång för barn och vårdnadshavare vid avdelningsbyte. 



 
 

 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Alla vårdnadshavare har fått en god introduktion i vad InfoMentor är. 
 Vårdnadshavare är informerade om förskolans styrdokument, verksamhetsplan 

och trygghetsplan. 
 Vårdnadshavare och barn har fått tydlig information i god tid om övergången till 

annan avdelning. 
 

Aktivitet: Vi avser att… 
- Vara aktiva med information och dokumentation på InfoMentor.  

 
- Ha en god daglig kommunikation vid hämtning och lämning. Vi bemöter 

vårdnadshavare på ett professionellt sätt där återkoppling sker.  

- Bjuda in alla vårdnadshavare till föräldramöten och utvecklingssamtal och 
uppmuntrar till delaktighet. 

- Rektor bjuder in vårdnadshavare till föräldraforum två gånger per termin. 

- Överinskolningsdagar på våren där vårdnadshavare är välkomna att deltaga. 

Utvärdering/uppföljning av mål: 
- Vi analyserar resultatet från enkäten som vårdnadshavare fyllt i. 
- Vi använder lotusdiagram för att säkerställa att vi når målen. 
- Alla som ingår i arbetslaget dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar 

resultaten systematiskt och kontinuerligt. Varje termin utvärderar vi vår 
verksamhet i dokumentet ”Bedömning av förskolans kvalitet” där vi följer upp 
vad vi genomfört och vad vi behöver utveckla ytterligare. 
 

3.5 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, s. 17) 
 

Mål:  
o Övergången från förskola till förskoleklass ska vara trygg och upplevas positiv för 

alla barn och vårdnadshavare. 
 

Målkriterier: Detta sker när… 
 Vi har en trygg och strukturerad övergång. 

 
Aktivitet: Vi avser att… 

- Följa den plan som finns upprättad i Kumla kommun för övergång till 
förskoleklass.  
 

- Förbereda barnen inför övergången till att bli självständiga och lita på sin 
förmåga. 

- Barnen som ska börja förskoleklass besöker förskoleklassverksamheten under 
vårterminen. 

- Erbjuda överlämningssamtal med förskoleklasspedagoger vid behov. 

 



 
 

Utvärdering/uppföljning av mål: 
 Uppföljningssamtal på höstterminen med förskoleklassens pedagoger om 

överlämnandet från förskolan till förskoleklassen. 
 

3.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 
”Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra 
utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed 
öka måluppfyllelsen.” 
(Lpfö -18, s. 18) 
 

Mål:  
o Barn ska vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen och deras röster ska 

lyftas fram.  
o Arbeta/använda ”Likvärdig förskola” i det pedagogiska dokumentationsarbetet. 

 
Målkriterier: Detta sker när… 

 All form av utvärdering sker utifrån ett tydligt barnperspektiv. 
 Projektarbete ligger till grund för den pedagogiska dokumentationen.  
 Vi är väl förtrogna med styrdokumenten.  
 Vi är förtrogna med InfoMentor för att dokumentera utbildningen och det 

enskilda barnet.  
 

Aktivitet: Vi avser att… 
- Arbeta temainriktat/projektinriktat. 

 
- Ge varandra konstruktiv feedback. 

 
- Vi använder oss av reflektionsunderlaget (Ur: ”Likvärdig förskola”, Kumla 

Kommun) på den gemensamma avdelningsreflektionen. 
 

- Vi arbetar systematiskt utifrån förskolans trygghetsplan. 
 

- Utvecklas genom kollegialt lärande. I arbetslagen, APT, nätverksgrupper etcetera. 

- Ett kollegialt lärande för en likvärdig förskola med Kunskap i fokus. 

- Genom resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och 
kontinuerligt analysera i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed 
barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 

Utvärdering/uppföljning av mål: 
- Dokumentation med bilder och text på avledningarna. Barnens lärprocesser 

dokumenteras i InfoMentor. 
- Vi använder lotusdiagram för att säkerställa att vi når målen. 
- Alla som ingår i arbetslaget dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar 

resultaten systematiskt och kontinuerligt. Varje termin utvärderar vi vår 
verksamhet i dokumentet ”Bedömning av förskolans kvalitet” där vi följer upp 
vad vi genomfört och vad vi behöver utveckla ytterligare.  

-  Vi utvärderar utbildningen regelbundet under terminen på den gemensamma 
reflektionstiden, KUP-dagar och arbetsplatsträffar.  
 

 

Verksamhetsplanen utvärderas på KUP-dagen i juni 2020 och revideras i augusti 2020. 


