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Förutsättningar 

Kvarngårdens förskola ligger i hjärtat av Kumla med närhet till bibliotek, skog och 
parker. Innemiljön är ljus och inbjuder till skapande, lek och samspel. Arbetet är 
projektbaserat. 

Förskolan består av två avdelningar, Gul för de äldsta barnen och Grön för de yngsta. 
På förskolan arbetar för närvarande 5 pedagoger (förskollärare och barnskötare) som 
är fördelade 3 och 2 mellan avdelningarna. Förskolan har ett nära samarbete över 
avdelningsgränserna för att skapa trygga och hållbara relationer på hela förskolan. På 
förskolan vistas 24 barn. Förskolan har barn med 6 olika modersmål. 

Utbildningen styrs av Läroplan för förskolan Lpfö 18, Förskolans verksamhetsplan, 
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och 
Barnkonventionen. 

På förskolan finns en utvecklingspedagog som har till uppdrag att tillsammans med 
rektor utveckla och driva utbildningen framåt och arbeta för att ett systematiskt 
kvalitetsarbete pågår. Det finns också en IKT-pilot som har till uppdrag att inspirera 
och handleda enskilda pedagoger och arbetslag. 

 

Resultat 

Undervisningens kvalitet 

Under våren 2020 har reflektionsprotokoll, lotusdiagram och projektplan 
digitaliserats i en projektmapp där pedagogerna kontinuerligt reflekterar och 
analyserar utbildningen. Detta har varit en framgångsfaktor i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Pedagogerna synliggör för sig själva att utbildningen genomförs i 
enlighet med de nationella målen och ser då vilka åtgärder som behöver utvecklas. 

De valda projekten som pedagogerna arbetat med under året har utgått från barnens 
behov och intressen. Genom att pedagogerna har varit engagerade och närvarande 
har lärmiljöer skapats utifrån barnens intresseområden. Pedagogerna ser att barnen 
varit delaktiga och att de fått inflytande över utbildningen. I projekten har olika 
ämnesområde arbetats med utifrån förskolans läroplan. Fokus har varit på språk, 
matematik och digitalisering vilket har bidragit till att barnen har utvecklat sina 
kunskaper inom dessa områden. 
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Ett utvecklingsområde som pedagogerna anser att de behöver arbeta vidare med är 
det enskilda barnets utveckling och lärande. Detta behöver systematiskt 
dokumenteras och analyseras under nästa läsår.  

Bedömning av förskolans kvalitet visar även på att barnen sällan får möjlighet att 
kritiskt granska information och källa. 

 

Förskolans prioriterade mål från 2019/2020 

Ett av de prioriterade målen utifrån förskolans verksamhetsplan 19/20 var att barnen 
ska respektera varandra och varandras olikheter och ta ansvar och visa intresse för 
hållbar utveckling. Målet är till stora delar uppnått, pedagogerna ser att barnen visar 
mer hänsyn till varandra då de varit väldigt närvarande i rutiner, aktiviteter och lekar 
som sker under dagen. Ett område som behöver vidareutvecklas på förskolan är 
arbetet kring hållbar utveckling då pedagogerna ser att barnen visar intresse inom 
detta område.  

Ett annat prioriterat mål utifrån förskolans verksamhetsplan 19/20 var att barnen ska 
få känna trygghet i utbildningen samt förmåga att fungera och lära sig enskilt och i 
grupp. Målet är uppnått genom att pedagogerna varit aktivt närvarande och har 
delat barnen i mindre grupper där varje enskilt barns tankar och idéer får stort 
utrymme i undervisningsmiljön. 

En ökad samverkan med vårdnadshavare har även varit ett prioriterat mål under 
läsåret. Målet är uppnått då vårdnadshavarna är mycket nöjda över utbildningen. 

 

Kvalitetsenkäten 

Kvalitetsenkäten för 2020 har besvarats av samtliga pedagoger. Enkätens syfte är att 
som pedagog få syn på hur väl förskolan arbetar med utbildningens värdegrund och 
uppdrag utifrån läroplanen för förskolan.  

Resultatet visar på att förskolan har en god kvalitet på utbildningen och att 
pedagogerna har en samsyn kring värdegrund och uppdrag. Förskolan skapar en 
utbildning där barnen både ges en god omsorg och förutsättningar för att utvecklas 
och lära inom många områden som ingår i förskolans uppdrag.                                                                                      
Ett utvecklingsområde som framkommer från kvalitetsenkäten och från bedömning 
av förskolans kvalitet är att arbetet med språkutveckling för barn med annat 
modersmål än svenska behöver utvecklas.  
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Föräldraenkäten 

Föräldraenkäten för 2020 var riktad till vårdnadshavare med barn födda 2014 och 
2017. Svarsfrekvensen var låg och hälften av vårdnadshavare besvarade enkäten.  

Resultatet visar på att vårdnadshavare känner sig trygga med att lämna sina barn till 
förskolan. Vårdnadshavarna upplever att barnen trivs och att pedagogerna har ett väl 
bemötande till både barnen och de själva. Vårdnadshavarna upplever även att 
förskolan tar tillvara på deras barns intressen och åsikter samt att barnen utvecklas 
och lär efter sin förmåga. Enkäten visar också på en nöjdhet med återkopplingen 
kring barnens vardag på förskolan.                                                            

När det gäller arbetet med att ge vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och 
inflytande över verksamheten är resultatet lägre. Detta arbete behöver 
vidareutvecklas.  

 

Sammanfattande analys 

 

Utbildningens kvalitet 

Reflektion- och egen planeringstid har prioriterats av pedagogerna för att 
systematiskt följa upp, utvärdera och analysera utbildningen. Det digitala 
reflektionsprotokollet har varit central med en tydlig struktur som ger ett bättre och 
enklare underlag för pedagogerna i planeringen av utbildningen. 

Närvarande och engagerade pedagoger har gjort att de demokratiska värderingar 
som förskolans läroplan vilar på uppfyllts. Pedagogerna kan se att en aktiv närvaro i 
barnens lek kan förebygga konflikter och hanteringen av dessa när de uppkommer 
tillsammans med barnen. Barnens trygghet och lärande synliggörs i lärmiljön då 
pedagogernas likvärdiga barnsyn genomsyrar arbete i utbildningen. 

Genom observationer i barngrupperna har det synliggjorts för pedagogerna att 
arbetet med hållbar utveckling behöver vidareutvecklas nästa läsår. 
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Arbetet kring varje barns utveckling och lärande behöver vidareutvecklas så att den 
alltid följs upp, dokumenteras och analyseras. Kontinuerliga och systematiska rutiner 
behöver skapas kring detta. 

Förskolans kunskap kring digitalisering har lett till att barnen använder verktygen mer 
i undervisningssyfte. Pedagogerna behöver vidareutveckla sin och barnens digitala 
kompetens för att kritiskt granska information och källa.  

 

Kvalitetsenkäten 

Kvalitetsenkäten visar på att pedagogerna ger bra förutsättningar för god omsorg, 
utveckling och lärande inom de olika områden som förskolan grundar sig på. Vilket 
beror på att pedagogerna har en kunskap kring uppdraget. Uppdraget har diskuterats 
och medvetandegjort pedagogerna att deras engagemang och medveten närvaro i 
barnens lek och lärande har stor betydelse för barns utveckling. Även att barnen 
delas in i mindre grupper och att det ger varje enskilt barn stort utrymme i 
undervisningen. Ett område som behöver vidareutvecklas är arbetet med barn med 
annat modersmål än svenska. Pedagogerna behöver utveckla sina egna kunskaper för 
att varje barn ska ges möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 
Förskolan behöver skapa kontinuerliga former för detta arbete. 

 

Föräldraenkäten 

Föräldraenkäten visar på att vårdnadshavare och pedagoger har god samverkan kring 
barnens vardag på förskolan. Samverkan med vårdnadshavare har förbättrats genom 
stabilt arbetslag och bättre kommunikation mellan hem och förskola. Den 
förbättrade samverkan med vårdnadshavare ser pedagogerna har varit gynnsamt när 
det gäller barnens vardag, utveckling och lärande. 

Föräldraenkäten visar även på att förskolan behöver vidareutveckla olika rutiner där 
vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande över utbildningen.  
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Planerade åtgärder 

Mål och åtgärder för läsår 2020/2021 

Förvaltningens prioriterade områden och (förskolans prioriterade områden/mål)  
 
Jämställdhet (Normer och värden) 

 

Planerade åtgärder:   

Pedagogerna formar förskolans pedagogiska miljö för att främja sitt 
jämställhetsarbete på bästa sätt. Målet är att främja barnens könsöverskridande 
lekar.  

 

Aktiviteter: 

Pedagogerna är lyhörda för barnens tankar och idéer när de närvarar i barnens lekar. 
De lyssnar in barnens tankar om olika könsroller och samtalar med barnen om allas 
lika värde.  

En del av jämställdhetsarbetet är att ge barnen stöd i rollekar där pedagogen visar 
barnen att alla människor, oavsett kön, kan bli till exempel poliser, förskollärare eller 
statsminister. 

  

Utvärdering/uppföljning: 

Uppföljning och utvärdering sker bland annat vid avdelnings reflektion, 
reflektionsprotokoll samt två gånger under läsåret, i januari och i juni 2021. 
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Barninflytande / Studiero (Barns delaktighet och inflytande) 

 

Planerade åtgärder:   

Barnen ges stor delaktighet och många möjligheter att uttrycka sina tankar och idéer. 

För att främja studiero delar pedagogerna barnen i så stor utsträckning som möjligt i 
mindre grupper. 

 

Aktiviteter: 

Pedagogerna är alltid närvarande och lyhörda.  

Barnen ges möjligheter till inflytande med sina idéer och tankar i planeringen av 
projektarbetet samt utformningen av de pedagogiska miljöerna. 

Arbetet i mindre grupper ger barnen större möjligheter att komma till tals och för 
pedagogerna att se varje barn vilket ger barnen bättre förutsättningar till utveckling 
och lärande.   

Gruppernas konstellationer är ständigt föränderliga för att bidra till barnen utveckling 
och lärande på bästa sätt.  

 

Utvärdering/uppföljning: 

Därmed utvärderas sammansättning av grupper kontinuerligt av pedagogerna samt 
görs en skriftlig uppföljning och utvärdering två gånger under läsåret, i januari och i 
juni 2021. 
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Undervisningens kvalitet (Omsorg, utveckling och lära) 

 
Planerade åtgärder:  

Pedagogerna ger många möjligheter till barn med annat modersmål än svenska att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmåls.  

Pedagogerna behöver vidareutveckla arbetet med hållbarutveckling  

Kontinuerliga rutiner ska skapas för att följa, dokumentera och analysera det enskilda 
barnens utveckling och lärande 

Pedagogerna ger möjlighet att utveckla barnens digitala kompetens för att kritiskt 
granska information och källa.  
 
Pedagogerna behöver vidareutveckla olika rutiner där vårdnadshavare ges möjlighet 
till delaktighet och inflytande över utbildningen. 

 

Aktiviteter: 

Stöd till modersmålsutveckling ges till exempel genom användandet av Polyglutt. 

För att utveckla det svenska språket sätter pedagogerna stort fokus på talspråket 
genom att sätta ord på föremål i alla samtal med barnen och genom att använda 
tecken som stöd och bild stöd.  

Pedagogerna ska ta hjälp av vårdnadshavare kring olika modersmålsskiftspråk  

För att utveckla arbetet kring hållbar utveckling behöver pedagogerna ha det i åtanke 
vid olika aktiviteter tillsammans med barnen som exempelvis återanvändning av 
papper, återbruk av material, kompostsortering med mera  

För att få bättre kontinuitet i arbetet kring det enskilda barnets utveckling och 
lärande behöver pedagogerna prioritera det vid den egna planeringstiden.  

Pedagoger och barn ska tillsammans kritiskt granska information med hjälp av olika 
digitala medel.  

 

Utvärdering/uppföljning: 

Uppföljning och utvärdering sker bland annat vid avdelningsreflektion, 
reflektionsprotokoll samt två gånger under läsåret, i januari och i juni 2021. 
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FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 


