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Förutsättningar 

 

Solgläntans förskola består av två avdelningar; Haren för de yngsta barnen och 
Räven för de äldsta barnen. På förskolan arbetar 6 pedagoger, 3 förskollärare 
och 3 barnskötare. På Solgläntan samarbetar vi tätt mellan avdelningarna och 
vi skapar trygga relationer till alla barn på förskolan. Totalt vistas 28 barn på 
förskolan. På förskolan finns utvecklingspedagog och IKT-pilot. En pedagog är 
även utbildad VFU-handledare och vi tar emot VFU studenter från Örebro 
Universitet.  

Stor del av dagen vistas vi utomhus.  

Resultat 

 

Resultatet från pedagogernas utvärdering visar att man anser sig lyckas väl 
med sitt pedagogiska uppdrag. Med pedagogisk medvetenhet bedriver de en 
verksamhet där barn och vårdnadshavares trygghet prioriteras högt. Man 
arbetar för att vara närvarande pedagoger som ser och uppmuntrar varje barn. 
Man bygger relationer och uppmuntrar till goda möten. Barngruppen delas ofta 
i mindre grupper för att öka varje barns möjlighet att bli sedda och bekräftade 
utifrån sina förmågor och intressen. Tid och möjlighet skapas för att barn ska få 
prova, undersöka och lyckas. Det finns en hög ambition och vilja att lyssna in 
varje barn för att ta tillvara på deras möjligheter till delaktighet och inflytande i 
verksamheten. 

Fokusområden under läsåret 2019/2020 har varit hållbar utveckling och 
språkutveckling 

På förskolan har barn och pedagoger arbetat med sopsamlarmonster. Ett 
monster i taget introducerades i undervisningen där varje monster 
representerade ett återvinningsmaterial. Under höstterminen arbetade de äldre 
barnen i ett projekt kring känslor som en del i social hållbar utveckling. 

Pedagogerna stödjer barnen i dess språkutveckling och ger barnen möjlighet att 
utvecklas efter sin egen förmåga. Barn visar positiv språkutveckling genom 
samtal, hur de uttrycker sig, tar samtalsplats, berättar, läser, upprepar, 
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eftersäger, skriver, leker, dansar, skapar mm. Dock menar pedagogerna att den 
positiva språkutvecklingen främst gäller för det svenska språket. 

 

Pedagogenkäten 

Enkäten visar att pedagogerna anser att de bedriver en bra undervisning. 
Arbetet med att skapa förutsättningar för barns utveckling inom språk, 
naturvetenskap, matematik och estetik lyckas man bra med. Man anser sig 
lyckas mindre bra i arbetet gällande annat modersmål än svenska. Även teknik 
anser man sig lyckas mindre bra med. 

Föräldraenkäten 

Enkäten var i år riktad till vårdnadshavare som har barn födda 2014 och 2017.  
Tyvärr var det ett väldigt lågt deltagande i enkätundersökningen. Resultatet 
antyder att vårdnadshavare har en nöjdhet vad gäller förskolans inskolning och 
bemötande av deras barn. De är trygga när barnen är på förskolan. Resultatet 
visar också att vårdnadshavare blir väl bemötta i förskolan och att de har bra 
utvecklingssamtal gällande deras barn. Vidare antyder resultatet att de till viss 
del får kännedom om förskolans trygghetsarbete. 
 

 

 

 

 
 
Förvaltningens prioriterade områden 
 
Jämställdhet 
Pedagogerna arbetar med hög medvetenhet med att ge flickor och pojkar lika 
förutsättningar att utvecklas, oberoende av kön. Pedagogerna har ett 
gemensamt medvetet förhållningssätt som gör att alla barn bemöts utifrån 
vilka individer de är. 

Barninflytande  
Pedagogerna är närvarande och medforskande tillsammans med barnen vilket 
innebär att barnen får inflytande i verksamheten. 

Undervisningens kvalitet 
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Undervisning planeras och bedrivs utifrån önskan att dagligen erbjuda barnen 
möjligheter till utveckling och lärande i enlighet med förskolans läroplansmål 

 

Förskolans prioriterade mål 2019/2020           

Skapa förutsättningar för barnen att utveckla;   

Respekt, empati, ansvarstagande och förmåga att ta hänsyn till människor, 
miljö och natur som en del i arbetet med hållbar utveckling. 

Hälsa och välbefinnande: där vi skapar förutsättningar för att barnen ska 
utveckla en allsidig rörelseförmåga genom möjlighet att delta i fysiska 
aktiviteter samt uppleva rörelseglädje  

Språkutveckling   

Hararnas mål är att ge barnen förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk 
och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta samt uttrycka tankar.  

Rävarnas mål är att erbjuda kreativa och varierande lärsituationer där språket 
utvecklas genom att t e x leka med ord, skriva, berätta och uttrycka sina tankar, 
känslor samt ställa frågor och kommunicera på olika sätt    

Hararna 1-3 år har arbetat med Babblarna där språkutveckling och 
naturvetenskap varit i fokus. Vi har jobbat med boken Vem är arg? På fler 
olika sätt. Vi har pratat med barnen om hur vi är mot varandra. Rävarna 3-5 år 
har genom brev från Nissen och sopsamlarmonster fått möjlighet att utveckla 
förståelse för koppling mellan tal och skriftspråk, där barnen fått olika uppdrag 
inom språk, matematik, skapande, normer och värden.  

 

 

 

 

Sammanfattande analys  

I Harens arbete med boken Vem är arg? har vi sett att barnen vet vad som är fel 
att göra mot kompisar och att man kan bli ledsen och arg.  
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Vi behöver tala mer om hur man är en bra kompis. Uppmärksamma när barnen 
är en bra kompis. 

I Rävens fokus kring social hållbarhet har barnen fått sätta ord på sina och 
andras känslor både verbalt, icke-verbalt och genom skapande samt beskriva 
händelser/situationer kopplat till känslor. Samtal om att vi är rädda om 
varandra och miljön/sakerna på förskolan uppkom dagligen i barngruppen. Vi 
kunde se ett stort intresse hos barngruppen i detta projekt och en ökad empati 
för varandra. När det gällde miljön så visade barnen främst respekt för 
utemiljön (plockar upp skräp på gården/närmiljön). Vi behöver utveckla 
barnens förståelse för att vara rädda om vårt material på förskolan både 
inomhus och utomhus.  

Pedagogerna finns tillgängliga för barnen hela dagen. Genom samtal, samspel 
och respekt för barnen skapar vi en trygg miljö för dem. Vi observerar, 
dokumenterar och utvärderar vårt arbetssätt och barnens lärande kontinuerligt. 
Detta gör att vi i så stor utsträckning som möjligt kan utforma lärande 
situationer utifrån individens och barngruppens tidigare erfarenheter och 
behov. Ett arbete kring att utveckla lärmiljön har pågått under hela 
verksamhetsåret och är ett arbete som ständigt är under förändring.  
 

Genom vårt projekt med sopsamlarmonstren väcktes nyfikenhet och 
medvetenhet för återvinning och att inte skräpa ner i vår natur. 
Sopsamlarmonster för papper, kartong, plast och glas introducerades. Vi kunde 
se ett förändrat/fördjupat lärande gällande olika återvinningsbegrepp 
exempelvis hårdplast och mjukplast. Barnen visar en medvetenhet kring att 
skräp inte hör hemma i naturen genom att plocka upp skräp de hittar på 
förskolans gård eller vid utflykt i närmiljön.  

Arbetet med teknik har pedagogerna lyckats mindre bra med, så det behöver 
utvecklas. Likaså arbetet med att ge varje barn möjlighet att utveckla sitt 
modersmål. 

Enkätundersökningarna visar att pedagoger och vårdnadshavare är överens om 
att barnen trivs, lär och utvecklas på förskolan. 

 

Planerade mål och åtgärder 2020/2021 

Jämställdhet  
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Mål: Arbeta aktivt för att inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn 
får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett 
könstillhörighet. 

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att… 

 Agera lika eller olika utifrån sig själva som individer, oavsett kön 
 Våga vara sig själv och respektera/acceptera varandra  
 Visar förståelse för alla människors lika värde 
 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Uppmärksamma, synliggöra och bryta könsmönster 
 Arbeta med barnkonventionen 
 Arbeta normkreativitet 
 Utgå från kompisböckerna 
 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid varje avdelnings reflektionstillfällen 
Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni) 

 
 

Barns delaktighet och inflytande 

Mål: Arbeta aktivt för att främja barns förmåga att vara delaktiga och utöva 
inflytande över sin utbildning 

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att… 

 Uttrycka sina tankar och åsikter för att påverka situationen 
 Ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen 

 

Aktiviteter: Vi avser att… 

 Fråga efter och ta tillvara på barnens tankar och idéer 
 Arbeta aktivt med och utgå ifrån barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 

12 kopplat till “Kompisböckerna”.  
 

Utvärdering/uppföljning av mål: 
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 Vid varje avdelnings reflektionstillfällen 
 Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni) 

 

 

 

Undervisningens kvalitet  

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att 
upptäcka och utforska teknik i vardagen och utveckla en förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen 

Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att… 

 Uppmärksamma teknik i vardagen och vad vi använder den till 
 Använda digital teknik och ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt 
 

 

  Aktiviteter: Vi avser att… 

 Använda green screen, förstoringsägg, bluebot, google AR 
 Utforska olika vardagstekniker bla på en teknikvägg  
 Uppmärksamma olika vardagstekniker i kuben 
 

  Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid varje avdelnings reflektionstillfällen 
 Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni) 

 

 

 Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det  
svenska språket och sitt modersmål. 

 Målkriterier: Utveckling sker/pågår när varje barn utvecklar sin förmåga         
att… 

 Få använda och uppmärksamma sitt modersmål 
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 Använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att 
förstå sin omvärld genom olika språk 

 

     Aktiviteter: Vi avser att.... 
 
 Räkna på barnens modersmål och svenska 
 Lyssna på böcker på barnens modersmål och på svenska, samt samtala 

om dessa. 
 Vi avser att synliggöra olika vardagsord i vår lärmiljö på barnens 

modersmål och på svenska 
 Jämföra ord på olika språk 
 

Utvärdering/uppföljning av mål: 

 Vid varje avdelnings reflektionstillfällen 
 Fyra tillfällen/ läsår (okt, januari, april, juni) 

 

 

FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 
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