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1. Förskolans bakgrund
Sörby förskola ligger i ett nybyggt område i norra Kumla, med närhet till skog och natur.
Förskolan är byggd klimatsmart med solceller och giftfria material. Förskolan har generösa
lokaler både inomhus och utomhus som bjuder in till olika aktiviteter för utveckling och
lärande.
Förskolan består av 6 avdelningar. Sörby har i dagsläget ca 75 barn, vilket innebär att vi från
hösten 2019 väljer att ha 5 avdelningar igång, Linden, Lönnen och Tallen 1-3 år och Eken och
Granen 3-5 år. Vi har 9 förskollärare varav 8 arbetar 100% och 1 arbetar 80% och 5
barnskötare varav alla arbetar 100%. Av våra 5 barnskötare är 2 utbildade barnskötare och
3 outbildade barnskötare.
Vår vision är: Vår förskola är en plats där små och stora människor får möjlighet att
utvecklas genom att utforskande och nyfikenhet, fakta och fantasi, glädje och gemenskap,
alltid är närvarande. Förskolan är en plats där vi strävar för en hållbar framtid genom att
arbeta med förskolans värdegrund och omsorg om både människor och natur.
Förskolan leds av rektor Lisa Lundberg.

2. Resultat för läsår 2018/2019
Här följer en sammanfattning av ”Bedömning av förskolans kvalitét” som gjordes i juni 2019.
Bedömningarna som görs avdelningsvis delas in i området normer och värden, språklig
begreppsförmåga, matematisk begreppsförmåga, naturvetenskaplig och teknisk förmåga,
barns inflytande och pedagogisk dokumentation. Inför bedömningen i juni 2020 läggs också
omsorg, undervisning, digitala förmågor, förskola och hem till som ett led i revideringen av
den nya läroplanen Lpfö18.
Normer och värden: Vi är närvarande och nyfikna pedagoger som finns nära barnen. Alla
visas respekt och respekteras för den individ dem är, alla barn erbjuds samma möjligheter
och vi har en medvetenhet i hur vi pratar med barnen utifrån genusperspektivet. Vi förhåller
oss normkritiskt och gör aktiva och medvetna val kring vår miljö och material. Vi lyfter
varandras olikheter och ser dem som en tillgång. Alla pedagoger har under våren gått ICDPutbildning.
Språklig begreppsförmåga: Barnen ges möjligheter att utveckla sitt skriftspråk utifrån sin
egen förmåga. Vi ser dock att detta inte uppmärksammas lika mycket på de yngre
avdelningarna. Vi använder ett nyanserat talspråk, benämner och använder begrepp i
vardagen. Samtalen får ta tid och vi lägger stor vikt vid barnens egna berättande, både
genom att berätta men också att lyssna på andra. Ett varierat material erbjuds och finns
tillgängligt för barnen. Sagor och böcker används i olika former, genom rollek, bildkort,
sånger/ramsor och skrivböcker. Tecken som stöd används på några av våra avdelningar för
att förstärka språket.

Matematisk begreppsförmåga: Barnen erbjuds matematik i vardagen, i leken, projekten
och i rutinsituationer. Barnen har utmanats genom sortering, former, mönster, lägesord och
konstruktion av olika material och storlek.
Naturvetenskaplig och teknisk förmåga: Vi lägger stor vikt vid att skapa miljöer som
inspirerar barnen att bygga och konstruera med olika material som kräver olika tekniker. Vi
ger barnen tid och möjlighet att prova teknik i vardagen utifrån sin egen nivå. Vi samtalar
och värnar om vår inre och yttre miljö.
Barns inflytande: Barnen har inflytande över sin dag på förskolan. Vi arbetar medvetet med
att skapa miljöer/mötesplatser så att barnen kan göra egna val. De har rätt att uttrycka vad
de tycker, vill och blir lyssnade på. Genom att arbeta med projekterande arbetssätt
synliggörs barnens intresse.
Pedagogisk dokumentation: Vi är många pedagoger med olika erfarenheter och olika lång
erfarenhet inom förskolans verksamhet. Detta är något som blir synligt i bedömningen av
pedagogisk dokumentation. Vi är nyfikna pedagoger i barnens teorier, tankar och lärande. Vi
arbetar med observation, dokumentation och reflektion och gör ständiga förbättringar för
att utveckla oss själva och utbildningen. Barnens lärande dokumenteras till viss del i
Infomentor.
Föräldraenkät: År 2019 genomfördes en föräldraenkät till vårdnadshavare med barn födda
2014 och 2016. Av de svar vi fick in ser sammanställningen ut så här:


Vårdnadshavare känner sig till viss del trygga, men de upplever att barnen känner
sig trygga och trivs på förskolan.



Vårdnadshavare är till viss del nöjda med inskolningen på förskolan.



Vårdnadshavare upplever att förskolan tar tillvara på barnens intresse, tankar och
åsikter och stödjer barns språkutveckling.



Vårdnadshavare upplever att förskolan ger flickor och pojkar samma möjligheter och
utvecklar barnens förmåga att samspela med andra.



Vårdnadshavare känner sig till viss del delaktiga i förskolans verksamhet.



Vårdnadshavare känner till viss del att de fått möjlighet att ta del av förskolans
trygghetsplan.

3. Analys
Förskolan har nu varit i gång i ett år. Vi är många pedagoger med olika erfarenheter och
olika lång erfarenhet av förskolans verksamhet. Vi har under året haft fokus på att sätta vår
prägel på förskolan. Vi har gjort medvetna val, skapat rutiner, byggt förtroende och skapat
trygghet. Vi ser i föräldraenkäten att vårdnadshavare upplever att barnen trivs och känner

trygghet på förskolan. Vi behöver dock lägga mer vikt vid att skapa trygghet hos
vårdnadshavare och göra dem mer delaktiga i vår verksamhet.
Utifrån bedömningen av förskolans kvalité ser vi mycket goda resultat från året som gått. Vi
kan dock se att bedömningarna spretar mer inom några områden som matematisk
begreppsförmåga, naturvetenskaplig och teknisk förmåga och pedagogisk dokumentation.
Det tror vi beror på att vi inte har hunnit samtala, diskuterat och hittat en samsyn kring vissa
begrepp. Vi ser att vi arbetar medvetet utifrån förskolans läroplan, men vad innebär det för
oss att föra och följa matematiska resonemang och att träna barnen i ett naturvetenskapligt
förhållningssätt? Vi ser också att vi tillsammans behöver hitta rutiner kring pedagogisk
dokumentation. Vi observerar, dokumenterar och reflekterar kring barnens lärande, men då
erfarenheten kring pedagogisk dokumentation spretar behöver vi hitta gemensamma
rutiner. Detta för att alla ska kunna utgå från samma grund och få kontinuitet i utvärdering
och utvecklingsarbetet på förskolan.

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. Prioriterade mål markeras med en
stjärna.
Under 2019/2020 kommer vi fortsätta att utveckla våra miljöer på Sörby. Vi kommer på
reflektioner, APT och KUP-dagar börja implementera den nya reviderade läroplanen, Lpfö
18 och föra in begreppen utbildning och undervisning som en naturlig del i vår vardag. Vårt
fokus är att skapa lärande undervisningsmiljöer.
Vi ser också att vi genom vår skattning av Bedömning av förskolans kvalitet ligger lägre inom
naturvetenskaplig och teknisk förmåga och pedagogisk dokumentation. Dessa mål kommer
vi prioritera extra under 2019/2020. Vi kommer också lägga fokus på att hitta ”vårt”
innehåll i begreppen utbildning, undervisning och omsorg.

4.1 Normer och värden
Mål: Varje barn ska ges förutsättningar att utveckla…



förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa
andra.
respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Målkriterier: Detta sker när…


vi ser att barnen behandlar varandra och sin omgivning med respekt och hänsyn.



vi ser att barnen tar ansvar för sitt eget handlande, vad man säger och vad man gör mot
någon annan eller något annat.

Aktivitet: Vi avser att…


göra medvetna val när vi skapar utbildningsmiljöer kring lekmaterial, aktiviteter samt
litteratur. Vi utgår från att berika istället för att begränsa.



vara närvarande pedagoger som kan hjälpa och vägleda innan/i/efter konflikt.

Utvärdering/uppföljning av mål:


Genom observation, dokumentation, reflektion i det dagliga arbetet.



Genom materialet Bedömning av förskolans kvalité i december och juni.



Göra fördjupade analyser 2 ggr/termin av det dokumenterade arbetet på vår
fördjupningsvecka.

4.2 Omsorg, utveckling och lärande
Omsorg
Mål:


Ge en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila.



Skapa tillitsfulla relationer där barnen känner sig trygga i utbildningen.

Målkriterier: Detta sker när…


vi ser att barnen är trygga.



när barnen har nära relationer med kompisar och pedagoger.

Aktivitet: Vi avser att…


skapa rutiner som är anpassade efter gruppen och individernas behov.



ha gemensamma regler för att skapa en tydlig vardag, så att barnen vet vad som gäller i
olika situationer.

Språklig begreppsförmåga
Mål:


Väcka nyfikenhet kring skriftspråk.

Målkriterier: Detta sker när…


vi ser att barnen frågar eller visar nyfikenhet kring skriftspråk och kommunikation.

Aktivitet: Vi avser att…


erbjuda barnen variation i sitt sätt att kommunicera, genom skapande, teater, musik, och
lek.



samtala med barnen om händelser som sker i vardagen och deras upplevelser och
funderingar.



utmana och erbjuda barn material som inspirerar till utveckling av skriftspråket och
kommunikation.

Matematisk begreppsförmåga
Mål:


Ge barnen förutsättningar att lösa vardagliga problem med hjälp av matematiska
förmågor så som: rum, tid, form, mängd, mönster, antal ordning, tal, mätning och
förändring.

Målkriterier: Detta sker när…


vi hör/ser att barnen i sin vardag använder matematiska begrepp utifrån sin förmåga.

Aktivitet: Vi avser att…


anpassa och tillhandahålla varierat matematiskt material.



erbjuda aktiviteter som utmanar barnens matematiska förmågor samt sätta ord på
barnens matematiska funderingar.

*Naturvetenskapliga och tekniska förmågor
Mål:


Utveckla förståelse för hållbar utveckling.



Bidra till förståelse för djur och natur och naturens kretslopp.



Utveckla förmåga att använda teknik i vardagen.

Målkriterier: Detta sker när…


vi jobbar i projekt.



vi ser att barnen tar hand om sin närmiljö och varandra.



barnen visar nyfikenhet kring hur teknik i vardagen fungerar och hur vi kan använda oss
av den.

Aktivitet: Vi avser att…


använda oss av hypotes, teorier och undersökande.



jobba med hållbar utveckling på de olika barnens nivå.



tillhandahålla material som inspirerar till konstruktion med olika material.



introducera barnen för olika tekniker inom olika områden, eller olika tekniker för
samma ändamål.



samtala om och utforska naturen.

Digitala förmågor
Mål:


Erbjuda och introducera barnen för olika digitala verktyg och som pedagog aktivt delta i
utforskandet av verktygen.

Målkriterier: Detta sker när…


Barn och pedagoger samspelar kring de digitala verktygen och tillsammans hittar vägar
för att lära och utvecklas.

Aktivitet: Vi avser att…


utforska med hjälp av digitala verktyg, som t.ex. usb-ägg, blue-bot, ipad, projektor och
dokumentkamera.



använda digitala verktyg för att svara på frågor om olika ämnen.



samtala/föra dialog kring hur man använder den digitala världen på ett fungerande sätt.

Utvärdering/uppföljning av mål:


Genom observation, dokumentation, reflektion i det dagliga arbetet.



Genom materialet Bedömning av förskolans kvalité i december och juni.



Göra fördjupade analyser 2 ggr/termin av det dokumenterade arbetet på vår
fördjupningsvecka.

4.3 Barns delaktighet och inflytande
Mål: Varje barn ska ges förutsättningar att utveckla…


förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i
enlighet med dem.



förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Målkriterier: Detta sker när…


vi ser att barnen uttrycker tankar och åsikter i olika sammanhang, tex i små och stora
grupper.



alla barn får möjlighet att uttrycka vad de tycker och vad de vill och blir lyssnade på.



vi utgår ifrån barnens intresse i vår vardag och det ska genomsyra hela utbildningen.

Aktivitet: Vi avser att…


arbeta medvetet med att skapa miljöer/mötesplatser så att barnen kan göra egna val i
sin vardag på förskolan.



göra material så att barnen kan vara med och hålla i aktiviteter.



ge uppdrag som stärker barnen.



prata med barnen om vår miljö både inne och ute.



dela barnen i mindre grupper så att alla ska få möjlighet att få komma till tals.



låta alla barn, på sina villkor, vara delaktiga i våra projekt/verksamhet under hela dagen.

Utvärdering/uppföljning av mål:


Genom observation, dokumentation, reflektion i det dagliga arbetet.



Genom materialet Bedömning av förskolans kvalité i december och juni.



Göra fördjupade analyser 2 ggr/termin av det dokumenterade arbetet på vår
fördjupningsvecka.

4.4 Förskola och hem
Mål:


Att få vårdnadshavare att känna att de är delaktiga och har insyn i vår verksamhet.

Målkriterier: Detta sker när…


vi är professionella och närvarande pedagoger i möten med vårdnadshavare i så väl
introduktionen, dagliga kontakten och vid föräldramöten och utvecklingssamtal.

Aktivitet: Vi avser att…


ha daglig kontakt/dialog vid hämtning och lämning.



erbjuda vårdnadshavare samtal.



ha föräldramöte 1 ggr/år.



varje avdelning förtydligar vikarieinformation samt ber vikarier presentera sig.



använda Infomentor för att informera och delge vårdnadshavarna om verksamheten.

Utvärdering/uppföljning av mål:


Enkät



Uppföljningssamtal av introduktion i förskolan.



Utvecklingssamtal

4.5 Övergång och samverkan
Mål:


Ha en tydlig dialog med kommande skolform.

Målkriterier: Detta sker när…


kommunikation och information mellan skola – förskola och förskola – skola når berörda
parter.

Aktivitet: Vi avser att…


följa den handlingsplan som finns för övergång mellan förskola och förskoleklass.



delta vid möten med specialpedagog, lärare och rektor, om behov finns.



vara behjälpliga med gruppindelningar, om behov finns.

Utvärdering/uppföljning av mål:


I juni diskuterar och reflekterar vi över hur samverkan med skolan har fungerat.



Handlingsplanen för övergång mellan förskola och förskoleklass revideras varje år.

*4.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Mål:


Kontinuerligt dokumentera lärande och utveckling både på individ- och gruppnivå.

Målkriterier: Detta sker när…


Vi synliggör lärandet i undervisningen på förskolan.

Aktivitet: Vi avser att…


jobba med projektmapp där vi kan följa gruppens lärande och synliggöra våra
pedagogiska val, syften samt analyser.



ha regelbundna dokumentationstider för pedagogerna.



ha regelbundna reflektionstider i arbetslagen där vi kan analysera vårt arbete med
barnen, vad har vi gjort, vad intresserar och hur tar vi oss vidare.



kontinuerligt dokumentera och följa varje barns lärande och utveckling i Infomentor.

Utvärdering/uppföljning av mål:


Genom observation, dokumentation, reflektion i det dagliga arbetet.



Genom materialet Bedömning av förskolans kvalité i december och juni.



Göra fördjupade analyser 2 ggr/termin av det dokumenterade arbetet på vår
fördjupningsvecka.

