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Förutsättningar
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
många olika aktiviteter för utveckling och lärande.
Förskolan består av 6 avdelningar, Linden, Lönnen och Tallen 1-3 år och Eken,
Granen och Björken 3-5 år. Vi har idag ca 95 barn. Det är 9 förskollärare och 7
barnskötare som tillsammans bedriver undervisningen på förskolan.
Varje avdelning arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Det innebär ett
arbetssätt som bygger på gemensamt experimenterande och utforskande – där
barn och pedagoger formulerar en frågeställning innan de söker lösningar.
Arbetssättet utgår från barnens tidigare erfarenheter, intressen, behov och
åsikter och förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.
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 har två utvecklingspedagoger som ingår i rektors ledningsgrupp och
driver förskolans utbildning framåt samt en IKT-pilot som tillsammans med
rektor och pedagoger driver digitaliseringsarbetet på förskolan. Förskolan leds
av rektor Lisa Lundberg.

Resultat
Under verksamhetsåret 2019-2020 har arbetet på förskolan bestått av att
implementera den reviderade läroplanen som var färdig sommaren 2019. Vi har i
olika mötesformer som t ex APT, KUP-dagar och reflektioner i arbetslagen, både
på egna förskolan och tillsammans med Matildelunds förskola som ingår i samma
förskoleområde, haft diskussioner utifrån de nya begreppen undervisning och
utbildning.
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Undervisningen på förskolan utgår från förskolans läroplan och sker genom
planerade och spontana aktiviteter. Vi är närvarande och nyfikna pedagoger som
finns nära barnen, där alla visas respekt och respekteras för den individ de 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. Vi lyfter varandras olikheter och ser dem som en
tillgång och uppmuntrar barnen att våga prova och undersöka i ett lärande syfte.
Vi arbetar alltid utifrån barnet i fokus, men vi ser dock att vi inte synliggjort
Barnkonventionen i den mån vi önskat.
På Sörby förskola arbetar vi i mindre grupper under större delen av dagen där
undervisningens innehåll är målstyrd och vi ger barnen möjlighet att ställa
hypoteser, reflektera och problematisera.
Vi har under året arbetat för att skapa lärande undervisningsmiljöer.
Lärmiljöerna som skapats på förskolan är till viss del genomtänkta, inkluderande
och föränderliga. Miljöerna på avdelningarna skiljer sig åt men är utformade så
att barnen får samma möjligheter utifrån kön. Barnen erbjuds olika material på
avdelningarna.
Under året har vi haft två prioriterade mål på förskolan. Det första målet har varit
utifrån naturvetenskap och teknisk förmåga där vi under förra året såg att vi fick
ett lägre resultat i vår utvärdering. Vi vill ge barnen förutsättningar för att
utveckla förståelse för hållbar utveckling, bidra till förståelse för djur och natur
samt naturens kretslopp och utveckla förmåga att använda teknik i vardagen.
Många avdelningar har haft projekt med naturvetenskapligt innehåll som till
exempel upptäcka och undersöka djur, odling, återvinning och återbruk,
konstruktion och teknik i vardagen.
Arbetet kring hållbar utveckling har påbörjats. Vi har till viss del introducerat
begreppet hållbar utveckling och uppmuntrat barnen att aktivt delta i samhället
utifrån deras frågor och intressen. Vi gör aktiva och medvetna val kring vår miljö
och vårt material, lyfter varandras olikheter och ser dem som en tillgång. Samtal
förs dagligen med barnen kring hur vi är mot varandra för att kunna ge barnen
verktyg i konflikthantering. Vi arbetar utifrån planen mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling men ser att arbetet behöver synliggöras
mer bland barn och vårdnadshavare.
En stor del av utbildningen och undervisningen sker utomhus på gården och i
förskolans närmiljö. Vi samtalar och värnar om vår inre och yttre miljö. Barnen
har erbjudits tid och möjligheter att skapa och konstruera med olika tekniker och
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material utifrån sin egen nivå. Vi ser att varje material introduceras noggrant och
finns till viss del tillgängligt.
Vårt andra prioriterade mål har varit att förbättra vårt systematiska
kvalitetsarbete kring uppföljning och utvärdering och hitta en kontinuitet i vårt
dokumentationsarbete. Vår önskan är att lärande och utveckling i
undervisningen ska synliggöras både på individ och gruppnivå.
Varje pedagog har haft regelbunden dokumentationstid samt reflektionstid i egna
arbetslaget. På reflektionstiden har vi till viss del analyserat vårt arbete med
barnen, vad vi gjort, vad som intresserat och hur vi ska ta oss vidare. Vi har under
året arbetat fram ett stödmaterial för att underlätta vårt systematiska
kvalitetsarbete tillsammans med Matildelunds förskola, Pedagogiska året.
Pedagogiska året är ett stöd i analysen av den pedagogiska verksamheten: Var är
vi? Vart ska vi? Hur gör vi? och Hur blev det? Varje arbetslag har under året
arbetet parallellt med en projektmapp, där dokumentationer och reflektioner
samlats. Projektmappen har gjort det möjligt att kunna följa gruppens lärande
och synliggöra våra pedagogiska val, syften och analyser. Vi har under året
dokumenterat på gruppnivå och till viss del synliggjort varje enskild individs
lärande och utveckling i Infomentor.

Kvalitetsenkät
Under vårterminen delades en enkät ut till pedagogerna på förskolan. Pedagoger
har ett gott förhållningssätt mot barnen, där pojkar och flickor ges samma
förutsättningar och utrymme. Förskolan erbjuder en rolig verksamhet med
positiv stämning, där barnens nyfikenhet tas till vara. Barnen som vistas hos oss
verkar trivas.
Till viss del erbjuds stimulerande miljöer, där lärande aktiviteter får ta plats.
Flera pedagoger uttrycker en god nivå på undervisningen inom svenska språket,
matematik, naturvetenskap och teknik, men menar att kännedom om
flerspråkighet och modersmålsundervisning kan bli bättre.
I hög utsträckning förebyggs konflikter bland barnen, men diskussion om
begreppet kränkande behandling har gjorts i låg utsträckning.
Pedagogerna känner att de kan vara med och påverka verksamheten och att de
upplever sig betydelsefulla för arbetsplatsen. De upplever att
kompetensutveckling som erbjudits haft koppling till förskolans behov och att
den till viss del också använts i vår verksamhet. De önskar dock att behovet av
kompetensutveckling utvärderas mer.
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Föräldraenkät
Under vårterminen delades en föräldraenkät ut till vårdnadshavare med barn
födda 2014 och 2017. Tyvärr hade vi en mycket låg svarsfrekvens, men vi kan se
att vårdnadshavarna på Sörby förskola är nöjda med förskolans utbildning och
skulle rekommendera förskolan till andra vårdnadshavare. Vårdnadshavare
känner sig trygga att lämna sina barn hos oss och upplever att deras barn trivs på
förskolan. Vid kontakt med förskolan upplevs bemötandet bra, men
vårdnadshavare önskar mer återkoppling från oss kring barnens vardag.
Vårdnadshavare på Sörby upplever att pedagogerna tar tillvara på barnens
intressen, tankar och åsikter och ger barnen stöd och möjligheter att utvecklas
efter sin egen förmåga. Vårdnadshavarna på förskolan önskar ges större
möjlighet till delaktighet och inflytande i utbildningen samt få information kring
förskolans trygghetsarbete.

Sammanfattande analys
Arbetet med hållbar utveckling har kommit olika långt på avdelningarna på
grund av att pedagogerna själva har olika erfarenhet och kunskap om begreppet.
Många har i utvärderingarna poängterat vikten av egen förkunskap kring
begreppet och kunskapen kring hur arbetet kan bedrivas bland de olika åldrarna.
De avdelningar som har haft fokus på naturvetenskapliga projekt har i stor
utsträckning enbart arbetat med hållbar utveckling utifrån den ekologiska
dimensionen genom undersökande av bland annat djur och natur. Barnen vistas
mycket utomhus och närheten till skogen både på förskolegården och i närmiljön
spelar in som en bidragande faktor till barnens naturvetenskapliga intresse.
Undervisningen på förskolan bygger på att lärmiljöerna är genomtänkta. Arbetet
kring miljöerna har pågått under året, men vi ser att avdelningarnas miljöer och
material skiljer sig åt. Vi kan se att arbetet sett olika ut på grund av olika faktorer.
Att pedagogerna på förskolan har olika lång erfarenhet är en av faktorerna som
spelar in och att förskolan endast har varit verksam i 2 år är en annan. Dessa två
faktorer i samband med att barngrupperna skiljer sig åt utifrån antal barn och
utifrån behov i gruppen, gör skillnad i miljöernas utformning. Vi lär känna
lokalerna tillsammans med barnen och reflekterar för att hitta de mest
tillgängliga miljöerna som gynnar barnens utveckling. Arbetet med våra
lärmiljöer går också in i arbetet med hållbar utveckling ur en social och
ekonomisk dimension. Denna koppling är något som vi inte nämnt i våra
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utvärderingar, vilket troligen beror på att vi saknar en djupare förståelse inom
begreppet hållbar utveckling och att det finns olika dimensioner.
För att kunna hålla liv i ett projekt är struktur och planering a och o. Regelbundna
reflektionstider i arbetslaget har lett till planerad undervisning med syfte och mål
i stor utsträckning. Nyfikna pedagoger har skapat nyfikna barn och tillsammans
har projekten hållits vid liv. Ett projekt som utgått från barnens intresse, nivå och
förutsättningar och också haft en tydlig struktur och planering har kunnat pågå
över längre tid.
Med hjälp av det pedagogiska året har kunskapen inom det systematiska
kvalitetsarbetet ökat på många avdelningar. Dokumentationer görs utifrån
projekten på gruppnivå och läggs tillgängligt i avdelningarnas projektmappar.
Kontinuitet finns på förskolan, vilket är en framgångsfaktor i arbetet.
Pedagogerna ser en vinning i att ha egen dokumentationstid och reflektionstid i
arbetslaget. Vi ser dock att vi behöver hitta en bättre kontinuitet för att
dokumentera och följa varje enskild individs utveckling. Det går inte att utläsa i
utvärderingen vad anledningen till detta är. Men det kan bero på att vi saknar
tydliga rutiner och att vi behöver öka kunskapen inom dokumentation på
individnivå.
Många dokumentationer i vår verksamhet visar vad vi gör med barnen och hur vi
gör det. Till viss del görs dokumentationerna tillsammans med barnen. Det vi kan
se är att arbetet med det Pedagogiska året är en process som vi precis börjat. Vi
är bra på att låta barnen vara i mindre grupper under dagen och vara en del i
projektet men att vi pedagoger gör dokumentationer i efterhand som barnen
sedan kan samtala kring. Vi behöver hitta former i vår vardag, där barnen kan få
vara med och utforma dokumentationerna. Detta för att de ska vara med och äga
projektet i större utsträckning. Vi behöver även låta barnen vara med i
reflektionen kring dokumentationerna. Vad säger barnen? Det skulle vara en stor
hjälp för oss i vårt systematiska kvalitetsarbete och en större hjälp i analyserna
varför våra resultat ser ut som de gör. Flera av arbetslagen beskriver en
osäkerhet i analysarbetet och att man önskar verktyg för att kunna reflektera och
utvärdera arbetet mer.
Kvalitetsenkät
Pedagogerna är närvarande och undersöker och utforskar tillsammans med
barnen. Barnen i fokus bidrar mycket till att förskolan lyckas erbjuda en rolig
verksamhet.
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Pedagoger uttrycker att miljöerna till viss del är stimulerande. Detta beror
troligen på att förskolan öppnade för 2 år sedan och skapandet av utforskande
miljöer är en process som pågår.
Pedagogerna beskriver i enkäten en god kvalité inom förskolan, där flertalet av
förskolans läroplansmål ingår. Det beror på att verksamheten planeras genom
regelbundna dokumentationer och reflektioner enskilt och i arbetslaget och
säkerställs genom utvärderingar två gånger per år. Vi kan dock se att arbetet med
flerspråkighet inte kommer in naturligt för oss i verksamheten. Detta på grund av
en liten kännedom hos pedagoger om flerspråkiga barn och dess språkutveckling.
Vi kan också se att antalet barn med annat modersmål är relativt litet hos oss,
vilket troligen är en annan anledning till att vi skattar oss lägre inom området för
modersmål.
Förskolan arbetar för att förebygga konflikter dagligen. Planen för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ligger till grund för det
arbetet, vilken reviderades under hösten. Genomgång av planen har gjorts med
samtliga pedagoger på förskolan vid APT och varje avdelning har sedan hittat sin
systematik i det dagliga arbetet. Dokumentet är relativt nytt och vi ser att
avdelningarna kommit olika långt. Pedagoger uttrycker i enkäten avsaknad av
gemensamma diskussioner på förskolan om begreppet kränkande behandling
och det kan troligen vara en anledning till detta.
Kompetensutveckling har erbjudits till pedagoger på alla förskolorna i
kommunen och inte direkt riktat till pedagogerna på Sörby. Det kan vara en
anledning till att pedagogerna endast använt erbjuden kompetensutveckling i låg
grad i sin egen verksamhet. Alla förskolor har kommit olika långt och har
prioriterat olika områden. I vårt pågående arbete har vi nu fokuserat på att bygga
upp förskolan från grunden med organisation, struktur, rutiner och miljöer.

Föräldraenkät
Föräldraenkätens resultat visar en mer positiv bild i år i jämförelse med året
innan. Det beror på att vi börjar hitta vår organisation och struktur på förskolan
både vad det gäller de dagliga rutinerna men också kring inskolning,
utvecklingssamtal och verksamhetens innehåll. Trygghetsarbetet är i dagsläget
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inte känt för vårdnadshavare. En av anledningarna kan vara att dokumenten
reviderades i höstas och är inte helt inarbetade för pedagogerna.

Planerade åtgärder
Förvaltningen har under år 2020-2021 fastslagit tre prioriterade mål som är
jämställdhet, barninflytande och undervisningens kvalité, vilket vi kommer väva
in i förskolans fortsatta arbete med hållbar utveckling.
Jämställdhet
Arbeta för att varje barn ges förutsättning att utveckla sin identitet och känna sig
trygg i den samt att kunna sätta sig in i andras situationer.
Förskolans mål är:


Att vara goda förebilder som väver in artiklar från Barnkonventionen i
projekten.



Att göra medvetna materialval i våra miljöer samt medvetet välja
litteratur från biblioteksbussen eller digitala tjänsten Pollyglutt som
bjuder in till samtal med barnen utifrån jämställdhet.



Att arbeta kontinuerligt och metodiskt med vår Plan för diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling samt göra barn och
vårdnadshavare delaktiga.

Barninflytande/studiero
Barnen ska ges förutsättningar att vara delaktiga i arbetet kring våra miljöer
samt delaktiga i projekt och dokumentation.
Förskolans mål är:


Att låta barnen ha inflytande i utformningen av våra miljöer samt gör
materialet tillgängligt för alla.



Alla barn ska erbjudas dialog med pedagog efter avslutat projekttillfälle
för att reflektera kring aktivitet och dokumentation.
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Undervisningens kvalitet
En förutsättning för att undervisningens kvalité ska vara så god som möjligt, är
att pedagogerna själva känner att de har tillräcklig kunskap. Vi vill också skapa en
likvärdighet i våra miljöer på förskolan.
Förskolans mål är:


Att under hösten ha nätverksgrupper på förskolan där pedagogerna i
tvärgrupper får fördjupa sig och diskutera utifrån begreppet hållbar
utveckling.



Att skapa ett gemensamt dokument ”Sörbys pedagogiska basmiljöer”.
Varje avdelning ska erbjuda barnen en rolleksmiljö, en litteraturmiljö och
en bygg- och konstruktionsmiljö. Miljöernas utformning kommer
dokumenteras och vara till underlag för dokumentet som rektor och
utvecklingspedagoger sammanställer.

Samtliga åtgärder kommer att utvärderas och följas upp på KUP-dag i januari
2021 och KUP-dag i juni 2021.

FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE

