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1. Förskolan Björnen 

Verksamheten styrs av Förskolans verksamhetsplan, Lpfö 18, Trygghetsplanen, 
Barnkonventionen. Förskolan ligger centralt i Kumla med närhet till bibliotek, skog och lekparker. 
Björnens förskola består av en avdelning med barn i 1-5 år samt fritidsbarn i åldern 6-13 år som 
kommer 17:45, förskolan är öppen dygnet runt. Vi är 7 pedagoger (3 förskollärare och 4 
barnskötare) som arbetar heltid efter ett rullande 7 veckors schema dag, kväll, natt och helg. 
Barnantalet hösten 2019 är 23 förskolebarn, 4 förskolebarn med  dubbelplacering och 14 
fritidsbarn. 

 

 

 

2. Resultat för läsår 19/20 

Från Bedömning av förskolans kvalitét: Normer och värden nivå 2, Språklig begreppsförmåga nivå 
3, Matematisk begreppsförmåga nivå 2-3, Naturvetenskapliga och tekniska förmågor nivå 3, 
Barns inflytande nivå 3 och pedagogisk dokumentation nivå 3.  

 

3. Analys  

Vi har en bra och fungerande grupp med trygga barn. Vi tillåter inte kränkande och 
diskriminerande handlingar och diskuterar mycket hur man är mot varandra. Barnen ska känna 
att de är en tillgång till gruppen och att de får en meningsfull vardag. Vi jobbar ständigt med att 
utveckla och förbättra verksamheten. Alla ska ha ett respektfullt förhållningssätt där alla är lika 
värda både djur och människor. Vi är medvetet närvarande pedagoger.  Vi utgår från barnens 
intressen genom att oftare dela upp oss i mindre grupper för att ge barnen större möjlighet att 
påverka sin dag. Vi skapar kreativa lärmiljöer. I våra projektarbeten och de vardagliga 
situationerna får vi in aktivt lärande i matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Vi jobbar 
vidare med att lägga upp bilder på tidslinjen i Infomentor.                                                                                                                             

4. Mål och åtgärder för läsår 19/20 

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: I juni 2020 ska alla verksamheter fått in genusarbetet som en del i det vardagliga arbetet.  

* I juni 2020 har varje barn stärkt sin identitet och självkänsla samt utvecklat sin sociala och 
empatiska förmåga. 

I juni 2020 har varje barn fått en förståelse för alla människors lika värde oberoende av social 
bakgrund och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller funktionsnedsättning. 

Vid höstterminens slut ska varje barn känna sig tryggt på förskolan. 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Vi arbetar mer medvetet kring genus och etnisk tillhörighet.  

 Vi pedagoger är bra förebilder för barnen genom att ha ett respektfullt förhållningssätt 

mot både barn, vårdnadshavare och varandra.  

 Vi inte accepterar någon form av diskriminering eller kränkande behandling och om 

detta förekommer tar vi tag i det direkt och arbetar utifrån vår trygghetsplan. 

 Vi respekterar och tillgodoser barnens behov och intressen så långt det är möjligt och på 

så sätt få dem att uppleva sitt egenvärde. Detta gör vi genom att skapa en tillåtande och 

positiv miljö, där barnen har möjlighet att utveckla sina egna förmågor och där deras 

resurser tillvaratas. 

 Vi finns nära barnen i leken för att kunna ge stöd och vägledning, vi delar upp barnen i 

mindre grupper så barnen får större möjlighet att påverka innehållet i sin dag. 

 Vi jobbar med barnkonventionen. 

 

 

        Aktivitet: Vi avser att… 

 Läsa böcker från kulturrådet som handlar om genus och etnisk tillhörighet. 

 Göra trygghetsvandringar med jämna mellanrum. 

 Diskutera i smågrupper hur man är en bra kompis. 

 Läsa, titta på filmer och diskutera kring innehållet i barnkonventionen. 

 

 

 

 



 
 

 Utvärdering/uppföljning av mål: 

Vi ser att målen uppnås när barnen: 

 Trivs och mår bra på förskolan 

 Bryr sig om och respekterar varandra 

 Hjälper varandra 

 Vågar komma till tals och stå för sin åsikt 

 

 

Vi använder oss av reflektion, Bedömning av förskolans kvalité, lotusdiagram och Infomentor då 

vi mäter och följer upp målen. 

Vi använder oss av Trygghetsplanen. 

Utvärdering görs varje vecka av arbetslaget 

 

 
4.2 Omsorg, utveckling och lärande 
 

Mål: I juni 2020 arbetar alla utifrån ett projekterande arbetssätt 

Under läsåret 2019/2020 fortsätter vi arbetet med att skapa kreativa lärmiljöer utifrån barnens 

intressen och behov. 

Juni 2020 ska barnen ha upplevt ett aktivt lärande i matematik, språk, naturvetenskap, teknik 

samt motorik. 

*Under läsåret 2019/2020 kommer vi pedagoger och barn lära oss mer om programmering. 

Under läsåret 2019/2020 ska vi göra barnen mer miljömedvetna och spara på jordens resurser. 

Under läsåret ska barnen bli trygga och få en god självkänsla. 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Vi tar tillvara på barnens erfarenheter, intressen och tankar i projektarbetet och i det 

vardagliga arbetet.  

 Vi skapar en miljö på förskolan, både ute och inne, som är innehållsrik, inbjudande och 

tillåtande och som väcker barnens nyfikenhet och lust att lära.  



 
 

 Vi är medforskande pedagoger och utmanar barnen i deras lärande genom att 

uppmuntra dem att komma på egna idéer och lösningar på problem. Reflektera över 

dessa, samt ge dem förutsättningar att på egen hand utforska den miljö och det material 

som finns på förskolan. Vi ska därför erbjuda ett varierande material som stimulerar 

barnens alla sinnen. 

 När vi är nära barnen i leken för att kunna ge stöd och vägledning. 

 När vi använder vårt teknikrum. 

 Vi sopsorterar plast, kartong, batterier, glas och metall.  

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Söka information om projekten på lärplattan och i böcker tillsammans med barnen. 

 Använda oss av närmiljön så som att gå till skogen, olika lekplatser, biblioteket och 

återvinningsstationen. 

 Låta barnen undersöka och experimentera med olika material för att få in matematik, 

teknik och naturvetenskap i det dagliga arbetet på förskolan. 

 I syfte att främja språkutvecklingen ska vi ha en ständig dialog med barnen där vi 

uppmuntrar dem att verbalt uttrycka sina känslor, tankar och önskemål. Vi kommer att 

läsa böcker för barnen och även jobba med rim och ramsor. 

 Dokumentera projektarbetet genom bilder, skriftliga observationer, samt anteckningar 

från reflektioner och diskussioner, mellan både pedagoger och barn. Vi använder även 

plattformen Infomentor. 

 Använda vår blueboot och lärplattorna för att programmera,  

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

Vi ser att målen uppnås när: 

 Barnen använder olika material och redskap för att bygga, skapa och konstruera 

  Barnen får en förståelse för olika matematiska begrepp som t.ex. färg, form, antal, läge, 

sortering etc. 

 Barnen är rädda om växter, djur och vår miljö. 

  Barnen använder olika uttryckssätt och ett nyanserat talspråk. 

 Barnen utvecklar sin kroppsuppfattning. 

 Pedagogerna bygger projekten utifrån barnens erfarenheter, intressen och tankar. 

 Barnens projekt dokumenteras genom lärplatta, kamera och anteckningar som sätts upp 

på projektväggen. 



 
 

 Barnen reflekterar och diskuterar med varandra och oss pedagoger kring de projekt som 

pågår. 

 Barnen visar nyfikenhet och lust att lära genom att ta egna initiativ, ställa frågor och 
utforska  

 

Projekten dokumenteras genom bilder, skriftliga observationer, samt anteckningar från 

reflektioner och diskussioner, mellan både pedagoger och barn. 

Vi använder oss av reflektion, bedömning av förskolans kvalité, Lotusdiagram, pedagogisk 

dokumentation och Infomentor då vi mäter och följer upp målen. Hela arbetslaget ansvarar för 

detta. 

 

 

4.3 Barns delaktighet och inflytande 

 

Mål: Juni 2020 ska barnen vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. 

Vid vårterminens slut ska barnen ha utvecklat sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 

och för förskolans miljö. 

  

 
Målkriterier: Detta sker när… 

 Barnen ges möjlighet att kunna påverka sin dag på förskolan, både enskilt och i 

samarbete med övriga barn och vuxna, vi pedagoger ska vara mentalt närvarande och 

fördela oss i olika rum och på olika platser. Det ger barnen möjlighet till att mötas i 

mindre grupper. Vi erbjuder olika material och aktiviteter och gör dem medvetna om 

vilka val som finns. 

 Utformar förskolans miljö och våra projekt utifrån barnens önskemål och intressen 

genom att vara flexibla och tillmötesgående inför deras idéer, tankar och önskemål.  

 Vi uppmanar barnen till att ta eget ansvar genom att ge dem små uppdrag utifrån ålder 

och mognad i syfte att visa att vi tror på deras förmåga. Att få hjälpa till och bidra efter 

förmåga skapar en känsla av tillhörighet och främjar barnens självkänsla. 

 Vi har reflektionspapper för att få reda på hur barnen upplever verksamheten.  

 



 
 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Samla barnen en gång i veckan för att prata om hur veckan har varit  

 Låta barnen hjälpa till vid vardagliga sysslor  

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vi ser att målen uppnås när 

 Barnen kan påbörja, genomföra och avsluta en aktivitet. 

 Barnen är rädda om förskolans miljö och våra gemensamma saker. 

 Vi pedagoger tar hänsyn till barnens erfarenheter, intressen och önskemål. 

 Barnen tar egna initiativ och uttrycker sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin 

situation 

 

Vi använder oss av reflektion, bedömning av förskolans kvalité, Lotusdiagram och Infomentor 

där vi mäter och följer upp målen. Hela arbetslaget ansvarar för detta. 

 

4.4 Förskola och hem 

 

Mål: Vid höstterminens slut ska vi ha ett nära och förtroendefullt samarbete mellan förskolan 

och hemmet, där vårdnadshavarna har insyn och inflytande i verksamheten. 

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Barn och vårdnadshavare får en så bra introduktion som möjligt i förskolan. Vi erbjuder 

alla nya barn en inskolningsperiod som anpassas utifrån varje enskilt barns behov. Där 

börjar vårt arbete med att bygga en bra relation till både barn och vårdnadshavare. 

 Vi har en rak och öppen dialog med vårdnadshavarna samt daglig kontakt vid lämning 

och hämtning, där varje vårdnadshavare möts med respekt och förståelse. 

 

 

 



 
 

 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Erbjuda vårdnadshavarna utvecklingssamtal med början i januari, samt bjuda in till 

föräldramöte under hösten.  

 Informera om verksamheten och dess läroplans mål i de dagliga samtalen, föräldramöte, 

utvecklingssamtal, Infomentor och genom dokumentation som sätts upp på förskolan. 

Övrig information till vårdnadshavarna sker via Infomentor. 

 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

Vi ser att målen uppnås när: 

 Både barn och vårdnadshavare är trygga med vår verksamhet. 

 Vårdnadshavarna kommer med förslag på vad de önskar för sitt barn. 

 Vårdnadshavarna kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal. 

 Vårdnadshavarna tar del av förskolans dokumentation samt den information som 

lämnas ut. 

 Vårdnadshavarna tar del av Infomentor. 

 

Vi har uppföljningssamtal med vårdnadshavare några månader efter inskolning.  

 

 

4.5 Övergång och samverkan 

 

Mål: Juni 2020 ska vi samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklass, skola och 

fritidshem för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och 

lärande.  

 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Övergången till förskoleklass sker på ett tryggt sätt, det är viktigt att det finns en 

samverkan mellan förskola och skola. 



 
 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Följa gällande överlämningsplan 

 Förbereda barn och vårdnadshavare för övergången 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 

 

 

4.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

 

Mål: I juni 2020 finns det dokumentation inlagd på Infomentor som visar på barnets lärande. 
Reflektionsprotokoll ska finnas ifyllda.  

 
 

Målkriterier: Detta sker när… 

 Vi veckovis fyller i reflektionsprotokoll för både pedagoger och barn 

 Vi dokumenterar barnets lärande på Infomentor 

 

Aktivitet: Vi avser att… 

 Fortsätta med våra fredagsmöten där barnen får träna sig på att reflektera och uttrycka 
sina åsikter 

 Följa barnens utveckling och lärande 

 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Uppföljning av förskolans kvalitet kommer ske en gång per termin. Detta gör vi genom 
att reflektera, diskutera och analysera den dokumentation vi har gjort under terminen. 

 Alla pedagoger ansvarar för alla barns dokumentation. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


