
 

1 

 

Kvalitetssäkring av förskolorna Norra området 2016-2017 

 
Norra områdets förutsättningar detta år 

Norra områdets förskolor består av 4 förskolor fördelat på 6 enheter och 11 avdelningar 
fördelat på tre orter, Åsbro, Snavlunda och Rönneshytta. Under hösten var 
grundbemanningen 29,95 tjänster inklusive 0,8 resurs fördelat på 32 personal. Under våren 
ökade barnantalet och ytterligare tjänster behövde tillsättas. Grundbemanningen under 
våren var 32,0 tjänster inklusive 1,05 resurs fördelat på 35 personal. Antalet barn i 
verksamheten under hösten var ca 165 och under våren ca 185 barn. 

• Förskolan Mosippan: 11,5-12,55 tjänster inklusive 0,8 resurstjänst, 60-65 barn 
fördelat på tre avdelningar, 1-4 år samt en 5-årsavdelning för Åsbros femåringar. 

• Förskolan Sågarvallen: 6,0 tjänster, 31-33 barn fördelat på två avdelningar 1-4 år. 
• Rönneshytta förskola: 8,45–9,45 tjänster, 49-53 barn fördelat på en avdelning 1-2, en 

avdelning 2-4 samt en avdelning 4-5 år. 
• Snavlunda förskola: 4,0–4,75 tjänster, under våren inklusive 0,25 resurstjänst, 21-28 

barn 1-5 år, indelade i temagrupper. 
Ledningsresurs på området är 1,0 Förskolechef 
 

Utvecklingsinsatser under året 
Utbildningar 

 En förskollärare på Rönneshytta förskola genomförde under året 
Handledarutbildningen på Örebro Universitet för att ta emot studenter från 
Lärarprogrammen. 

 En förskollärare på Snavlunda förskola samt en barnskötare på Rönneshytta förskola 
genomförde under året handledarutbildning i samarbete med Alléskolan i Hallsberg 
för att ta emot elever från Barn och Fritidsprogrammet. 

 Förskolechef har under året genomfört ”Styrning och Ledarskap” genom Mitt 
Universitetet och Dalarnas Högskola 7,5 hp. En förskolechefsutbildning på uppdrag av 
Skolverket. 

 
Föreläsningar och studiebesök 

 4/10 Föreläsning om Normer och värden - likabehandlingsfrågor utifrån forskning – 
Helén Jenvén 

 24/11 Föreläsning ”Flerspråkiga barn” – Gunilla Ladberg. Del av personal deltog. 

 6/12 RUC föreläsning ”Utomhuspedagogik” – Förskollärare Susanne Nilsson och 
Annika Wetterstrand från förskolan Treudden i Sköllersta redogjorde för sitt arbete. 
Del av personal deltog. 

 1/3 RUC föreläsning ”Barns rättigheter” – Ann Quennerstedt. Del av personal deltog. 

 4/4 Föreläsning omkring den språkliga arbetsmetoden ”Babblarna” på Brickebackens 
skola i Örebro. Del av personal deltog. 

 26/4 Föreläsning ”Lågaffektivt bemötande” – Stefan Bodström. Del av personal deltog. 
 

 31/10 Studiebesök på Ur och Skur förskolan i Hjo – all personal på Norra områdets 
förskolor deltog. 
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Nätverksträffar 

 19/9 Norra områdets träff med temat utomhuspedagogik – Workshop och 
diskussioner som genomfördes på Rönneshytta förskola. 

 21/11 Kommungemensam träff med temat Likabehandlingsfrågor utifrån Helén 
Jenvéns föreläsning 4/10 – Likabehandlingsrepresentanter ansvarade, 
gruppdiskussioner m m, matsalen i Sjöängen. 

 13/2 Naturprofilen/Utomhusmiljön som tema utifrån studiebesöket i Hjo okt 2016 – 
satt i arbetslagen och gjorde ”verkstad” utifrån alla intryck vi fick. Vad kan vi 
förverkliga i vår utomhusmiljö. 

 8/5 Kommungemensam träff med temat Utomhuspedagogik på Norra områdets 
förskolor. Vi var värdar och tog emot de andra områdenas personal på alla fyra 
förskolorna. Vi visade och berättade om vårt arbete med utomhuspedagogik och 
förändringsarbete med utomhusmiljöerna. 
 

Pedagogiska caféer 

 31/8 ”Att möta alla barn” Bibbi Larsliden från SPSM föreläste om att möta barn med 
olika funktionshinder. 

 4/4 ”Att använda Ipads pedagogiskt i förskolan”, Förskollärare Veronica Bäckström från 
Närlunda området föreläste och hade workshop. 
 

Annat utvecklingsarbete under året 

 Pedagogiska reflektionsgrupper har genomförts kontinuerligt på alla förskolor. Under 
året har boken ”Naturförskola- lärande för hållbar utveckling” har diskuterats i 
grupperna kopplat till verksamheten och läroplansmålen. 

 Förskolechef och pedagogiska samordnarna har haft tre tillfällen per termin där vi har 
haft pedagogiska diskussioner utifrån vetenskaplig litteratur av Ingrid Pramling, Sonja 
Sheridan om utvecklingsarbete i förskolan samt om genusarbete av Klara Dolk. 

 Pedagogiskt råd har genomförts vid fyra tillfällen under året. Alla förskolans 
pedagogiska samordnare träffar skolans samt rektor och förskolechef. Där sker 
erfarenhetsutbyte, utvecklingsdiskussioner och vissa beslut tas i detta forum gällande 
utvecklingsarbetet på Norra området. 

 Ansvarspiloter finns inom matematik, språk, naturkunskap, teknik. Utveckling under 
våren har varit att skapa förutsättningar för piloterna att ta ett extra ansvar för 
planera och utveckla deras område. 

 Ämnesnätverk har genomförts där förskolans anvarspiloter träffar skolans 
ämnesansvariga i matematik, språk/sv och no/naturkunskap.  

 Kommunövergripande ämnesråd från förskola till skolår 9 i ämnena sv/språk, ma och i 
no/naturkunskap har genomförts. En representant har deltagit i varje ämnesrådgrupp 
från Norra områdets förskolor, tre representanter sammanlagt som är ansvarspiloter i 
det ämne de representerar. 

 Under året har jag förändrat mitt arbetssätt och arbetat mer med pedagogisk 
coaching utifrån ett utvecklingsarbete jag gjort med mina pedagogiska samordnare. 
Vilket har inneburit att jag har kontinuerliga pedagogiska samtal med alla arbetslag 
utifrån handlingsplanen. Jag observerar också alla arbetslag och ger dem sedan 
återkoppling som leder till pedagogisk reflektion och diskussion. 
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 Andra året har genomförts i vårt treåriga Erasmusprojekt på Rönneshytta förskola och 
skola ”We move (in) Europe”. Ett projekt som handlar om transport möjligheter i 
dåtid, nutid och framtid. 
 

 
Kvalitetssäkring av handlingsplanens mål - Norra området 
Denna utvärdering utgår ifrån förskolornas handlingsplaner för verksamhetsåret. Målområdena i 
varje förskolas handlingsplan är de samma men den enskilda förskolans mål utifrån målområdet kan 
skilja sig lite mellan förskolorna beroende på tidigare års måluppfyllelse. Därför gör jag endast en 
övergripande analys och sammanställning över resultaten utan att redovisa de specifika målen. 
Förskolornas mål finns istället att tillgå i de bilagda kvalitetssäkringsrapporterna från varje förskola. 
 

Normer & Värden 
Analys av resultatet 

Delvis uppnått målet på alla fyra förskolorna. Min bedömning är att mycket bra arbete har 
gjorts under året på alla förskolorna. Att arbeta med normer och värden är ett ständigt 
pågående arbete i förskolan. Arbetet utgår oftast ifrån ett kompismaterial som t ex 
Kungaskogen där handlingen utgår från djurfigurer som råkar ut för allehanda händelser som 
barnen blir engagerade i och kan diskutera om och ta ställning till. Denna arbetsmetod är 
framgångsrik för barnen har lättare att diskutera och lösa problemen när det handlar om 
situation utanför dem. Sedan använder de kunskapen i reella situationer och hänvisar till de 
olika djurfigurerna och hur de löste problemen. De äldre barnen lär sig också på detta sätt att 
tänka abstrakt omkring normer och värdefrågor. Detta år har det också varit viktigt att ta in 
aspekten att visa respekt för allt levande och för sin närmiljö. Ett utvidgat perspektiv på 
hänsyn som passar väl ihop med vår naturprofil på Norra området. Under året har 
verksamheten i skog och mark kretsat runt detta mål. Förskolorna har redovisat att de delvis 
uppnått målet. Det är rimligt att anta att detta beror på att man egentligen aldrig blir klar 
med ett sådant här mål. Min bedömning är att alla förskolorna har gjort ett gott jobb med 
detta mål och att det kommer att fortgå och utvecklas även om det inte är ett mål i 
handlingsplanen kommande verksamhetsår utan ligger som ett alltid grundläggande mål i 
vår verksamhet.  
 
Utveckling 

Utveckling i detta mål kan vara att försöka strukturera arbetet så att det frigör mer tid för 
varje barn till att bli lyssnad på och nå fram till. Att försöka få med föräldrarna i arbetet 
omkring normer och värden. Att fortsätta bygga arbetet tematiskt på figurer i 
kompismaterialet eller i någon saga som har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt. 
 

 
Utveckling & Lärande 
Analys av resultatet 
Detta mål är delvis uppnått på tre av fyra förskolor. Utmaningen att börja planera utifrån 
resultatet i språk kartläggningen och de utvärderingar som görs finns fortfarande kvar för de 
flesta förskolor även till nästa år. Stor del av personalen upplever att kartläggningen tar för 
lång tid att göra och skulle behöva förenklas. Detta kan vara ett skäl till att det inte riktigt blir 
”verkstad” av resultaten. Ett annat skäl är troligen att för några förskolor har det varit svårt 
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att organisera planeringstiden för arbetslagen så att planeringsarbetet har fungerat som 
tänkt. Det handlar dels om prioritera detta vid planeringen men det handlar också om att 
tänka utifrån detta synsätt. Utmaningen för pedagogerna är att utifrån ett förskole 
pedagogiskt sätt att arbeta, som är temabaserat lärande, få in de specifika utmaningar som 
barnen behöver utifrån sin nivå i lärandet. Att kunna planera för temabaserat lärande men 
också få in de olika ämnena utifrån de specifika behoven barnen har. Detta är en stor 
utmaning och ett nytt sätt att se på lärandet i förskolan. 
 
Utveckling 
Arbeta för en så bra organisation som möjligt för att utveckla vår verksamhet så att vi kan ge 
varje barn de bästa möjligheter till lärande. Organisera så att det finns tid för att planera 
utifrån resultaten i våra kartläggningar. Organisera så det finns möjligheter för alla 
ansvarspiloter att kunna utföra sina uppdrag och att det finns förutsättningar till att starta 
upp det kollegiala lärandet. Ha en bra temabaserad verksamhet som fångar barnen och 
stimulerar till lärande. Utveckla temaarbetet och få in alla delar i lärandet där. Prioritera tid 
vid planeringen för att använda resultaten från kartläggningar och utvärderingar på ett 
konstruktivt sätt. Effektivisera språkkartläggningen. Arbeta för att skapa mer samtalstid med 
barnen. Dela in i små grupper för att kunna ge rätt barn rätt utmaningar och stimulering. 
Fortsätta utveckla lärmiljöerna, ute och inne. Använda matte screening materialet, planera 
och arbeta utifrån de behov som visas där.  
 
 
Barns inflytande 
Analys av resultatet 

Alla förskolor arbetar på olika nivå med detta mål och samtliga redovisar Delvis uppnått 
målet. På en av förskolorna har personalen läst boken ”Utveckla barns inflytande” detta har 
medfört en större medvetenhet om begreppets komplexitet. Att inflytande inte endast 
innebär barns möjlighet att välja aktivitet utan att få inflytande över sitt lärande. Hur ger 
man barnen det? Ett sätt som den förskolan har valt att arbeta med är att göra så mycket 
material som möjligt tillgängligt för barnen så de kan tänka till om sitt skapande och ha 
friheten att använda utifrån det. Detta kräver närvarande pedagoger för att det ska fungera. 
Några av de andra förskolorna har tagit upp problematiken omkring vad inflytande för 
barnen egentligen innebär i verksamheten. Där kan vi lära av varandra och använda litteratur. 
Begreppet inflytande behöver förtydligas och medvetandegöras inte bara hos barnen utan 
även hos personalen för att få till en bra process i verksamheten. Som en viktig del i detta är 
metoden att tillsammans med barnen utifrån mognad arbeta med reflekterande frågor. För 
att medvetandegöra dem omkring begreppet inflytande och hur det påverkar handlande och 
ansvar, att synliggöra sambandet. Detta är en demokratifråga och det är vårt uppdrag att ge 
dem en demokratisk grund. 
 
Utveckling 

Att utarbeta en process där personalen får ökad kunskap om vad demokratibegreppet 
inflytande innebär i förskolans verksamhet. Förankra detta och arbeta med barnen på ett sätt 
så att de blir medvetandegjorda vad begreppet innebär. Arbeta så att de kan förstå 
konsekvenserna av att ha inflytande och hur det påverkar handlande och ansvar. Ta varje 
tillfälle till att ställa reflekterande frågor till barnen för att skapa förståelse hos dem för 
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processen. Men även för att på detta sätt ge dem verktyg att förstå hur de själva tänker och 
på så sätt skapa förståelse för deras sätt att lära. Våga prova olika arbetssätt – våga bryta 
rutiner, dra lärdom av det för att utveckla verksamheten och möjligheterna till lärande. 
 
 
Förskola & Hem 
Analys av resultatet 

En förskola redovisar uppnått mål och de andra redovisar delvis uppnått. Ett par av 
förskolorna redovisar bra närvaro på föräldramötena och ett par förskolor redovisar sämre. 
Tre av fyra förskolor har under året använts sig av snabbenkätmetoden omkring vad 
föräldrarna tycker om innehållet på föräldramötet. Metoden går ut på att föräldrarna snabbt 
får svara på några frågor i slutet på mötet. Alla förskolor använder sig av olika 
informationskanaler för att ge föräldrarna möjlighet till information om verksamheten och 
kopplingen till målen. För att på detta sätt minimera informationsdelen på föräldramötet och 
ge mer utrymme för frågeställningar som kan engagera föräldrarna. Trots många 
ansträngningar att göra föräldramötena engagerande och intressanta så kämpar vi 
fortfarande med att få fler föräldrar aktiva. Det är rimligt att anta att vi aldrig kommer nå alla 
föräldrar att engagera sig i förskolans verksamhet för att kunna påverka. Vissa saknar helt 
enkelt intresse och vill bara att dagen ska fungera omkring deras barn. Men även om det 
förhåller sig på detta sätt så är ändå vår utmaning att fortsätta utveckla föräldramötena för 
att få större uppslutning och ge så många föräldrar som möjligt chansen att påverka. 
 
Utveckling 

Fortsätta med att utveckla våra föräldramöten, hitta okonventionella sätt som gör att det blir 
roligare och angelägnare att gå på föräldramötena. Fortsätta med snabbenkätmetoden efter 
föräldramötet, så vi får en snabb feedback på föräldrarnas åsikter. Utveckla mötena utifrån 
resultatet på enkäten, hålla nere informationsdelen så mycket som möjligt och ha fler aktiva 
delar i mötet. Utmaningen är att utföra detta utan att tappa vår målsättning att ge 
föräldrarna kännedom om kopplingen mellan målen och verksamheten för att ge dem ökade 
möjligheter att påverka. 
 

 
Samverkan med förskoleklass, skola & fritids 
Analys av resultatet 

Målet är uppfyllt vad det gäller att genomföra våra lokala ämnesråd när förskolans 
ansvarspiloter träffar skolans ämnesansvariga i ämnena sv/språk, ma och no/naturkunskap. 
Detta är ett gott arbete som byggts upp för att se barns lärande som en helhet där vi genom 
att ansvariga från förskola och skola träffas och utbyter erfarenheter bygger förståelse för 
våra olika verksamheter. Detta ger oss värdefull kunskap inom förskolan hur den grund vi 
bygger för barnets lärande fungerar när de kommer till skolan och vi får kunskap om vad som 
förväntas att barnen ska kunna uppnå i de lägre åldrarna i skolan. Skolan får kunskap om hur 
vad barnen har med sig och kan bemöta dem utifrån det. Detta år har också de stora 
ämnesråden som är kommunövergripande börjat fungera som avsikten har varit. Detta har 
då kopplats ihop på ett bra sätt genom att tre ansvarspiloter från Norra området deltar i de 
stora ämnesråden i de tre ämnena, en pilot i varje ämne. En av förskolorna hade med i sitt 
mål att vid terminens slut ha reviderat och fått övergångsplanen för förskola till förskoleklass 
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att fungera i praktiken. Detta har blivit fördröjt genom en lång sjukskrivning av den ansvariga 
pedagogen i förskoleklassen. 
 
Utveckling 
Fortsätta utveckla de lokala ämnesträffarna tillsammans med skolans ansvariga. Se till att 
dagordning till träffen görs och att träffarna dokumenteras för att få till en bra process.  Varje 
förskola arbetar fram en organisation för när informationsöverföringen från träffarna till 
kollegorna ska ske samt hur resultatet ska redovisas. 
 
 

Sammanfattning och slutord 
Det är mycket bra arbete som utförts på alla fyra förskolorna detta verksamhetsår. Vi har 
kämpat med många besvärliga situationer gällande t ex bemanning. Vi saknar fortfarande 
flera förskollärare på våra förskolor och försöken till rekrytering tar mycket tid och ger lite 
utdelning. Dessutom har vikariesituationen varit besvärlig under året, tillgången på vikarier 
har varit dålig. Detta medför svårigheter att planera verksamheten och svårigheter att utföra 
den verksamhet man har kunnat planera. Trots detta har vi kämpat på med vårt 
gemensamma nya arbetssätt där jag arbetar mer med mitt pedagogiska ledarskap genom att 
coacha arbetslagen i pedagogiska samtal utifrån våra mål i handlingsplanen. Jag har också 
under året varit runt i alla arbetslag och observerat dem för att sedan återkoppla och 
reflektera omkring resultatet. Detta nya arbetssätt har varit ett bra sätt att arbeta med det 
pedagogiska ledarskapet men det har också varit tidskrävande. Det har krävt mycket av mig 
och av personalen då jag inte har kunnat vara ute lika ofta på varje förskola men i gengäld 
varit längre tid och med större kvalitet. Arbetssättet kräver också ett gott samarbete på 
förskolan för att lösgöra det arbetslag jag har pedagogiskt samtal med utifrån 
handlingsplanen eller återkopplingen efter en observation. Utvecklingsdelar som vi arbetat 
med under året har varit att organisera så att alla ansvarspiloter ska få tid i schemat för sitt 
uppdrag att arbeta för utveckling i ämnet. Detta är en förutsättning för att få till utveckling i 
de olika ämnesområdena och därmed kunna ha en så bra verksamhet som möjligt som 
gynnar varje barns lärande. En annan del som vi också har arbetat med är att utveckla det 
kollegiala lärandet på varje förskola. Det är en logisk utveckling av mitt arbete med 
pedagogisk coaching för även om jag lägger ner mycket tid så hinner jag bara observera alla 
elva arbetslagen en gång på hösten och en gång på våren. För att få till ett mer ständigt 
pedagogiskt lärande hos personalen så krävs det en komplettering av en kontinuerlig 
pågående reflektionsprocess i arbetslagen. Där tänker vi att det kollegiala lärandet kommer 
in som en arbetsmetod där man observerar varandra utifrån en given frågeställning som är 
kopplat till vetenskaplig litteratur och bottnar i våra mål. Utmaningen är att få in detta som 
en ständig arbetsmetod och utifrån resultatet reflektera tillsammans och utveckla 
verksamheten därifrån. Målet är att vi till hösten ska kunna köra igång dessa två stora 
utvecklingsdelar. Under året som gått har också fler av förskolorna genomfört bra tematisk 
upplagd pedagogiskverksamhet där alla ämnesområden flätats in i ett sammanhang som ger 
barnen ett lustfyllt lärande med god effekt. Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas 
under nästa år. En utmaning till nästa år är också att försöka effektivisera den språk 
kartläggning som vi arbetar utifrån för att på detta sätt frigöra tid som underlättar för 
arbetslagen att kunna planera utifrån resultaten. Meningen är att varje barn ska kunna få 
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utmaningar på sin nivå i sitt språkliga lärande utifrån resultatet. När arbetslagen i sin 
planering kan använda sig av resultatet så innebär det större förutsättningar att dela in 
barnen i små grupper där de kan utmanas på rätt nivå. Till nästa år behöver vi därför se över 
språkkartläggningsmaterialet samt arbetslagets möjligheter till planering utifrån det. Arbetet 
med att ställa reflekterande frågor till barnen för att utveckla deras lärande om sitt eget 
lärande har pågått under året och behöver fortsätta under nästa år. Att lära barnen att förstå 
hur de tänker och att själva lära sig ställa reflekterande frågor är en viktig process i deras 
förståelse av sitt eget lärande. Om man har den förståelsen med sig upp i skolan så är det 
rimligt att anta att deras skolgång underlättas. Det är också en fråga om att förstå kopplingen 
till inflytande. Att ställa reflekterande frågor bidrar till att skaffa sig förståelse och det ger 
möjlighet till inflytande. Vi behöver också till nästa år fortsätta utveckla våra föräldramöten 
för att få fler föräldrar att komma och att genom kunskap ge dem möjligheter till påverkan. Vi 
behöver fundera vad vi vill ”säga”? Hur ”säger” vi det? Vad är vårt budskap och hur får vi 
fram det på ett engagerande och intressant sätt? Hur får vi föräldrarna aktiva? Genom att 
låta dem prova på förskoleverksamheten? Ta in sakkunniga personer för korta föreläsningar, 
en dos engagerande kunskap? Ge möjligheter till diskussion omkring frågorna? Slutligen när 
det gäller arbetet med våra lokala ämnesträffar mellan förskolans ansvarspiloter och skolans 
ämnesansvariga så har vi lyckats få till en organisation som fungerar för att träffarna ska bli 
av. Till nästa år behöver vi utveckla strukturen på träffarna för att säkerställa processen 
genom att träffarna har en dagordning och dokumenteras. Detta blir en punkt på vårt första 
pedagogiska råd.  
 
Slutord 
På Norra området pågår det mycket bra arbete på alla förskolorna och vi kan sträcka på oss 
och vara nöjda med det utvecklingsarbete vi tillsammans åstadkommit detta verksamhetsår 
vad det gäller den inre organisationen och innehåll. Vi har en bra grund att stå på till starten i 
höst när vi tar nya tag med våra utmaningar. 
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Bilagor  

Sammanfattning av kvalitetssäkring för Mosippans 
förskola läsår 16/17. 
 
Förskolans förutsättningar detta år 
Mosippans förskola öppnar kl. 06.00 och stänger kl. 18.00, vi har ett samarbete med öppningar och 
stängningar med Åsen. 
Det arbetar totalt 13 pedagoger på Mosippan varav 5 är förskollärare och 8 är barnskötare eller har 
annan utbildning. 
 
Vi startade upp läsåret med en avdelning med alla femåringar, avdelning Åsen, som hade 19 barn och 
2,75 % personal och en resurs på 75 %. 
Vi skolade in nya barn på Mosippan under höstterminen. 
Avdelning Räven hade 17 barn i ålder 1-4 år och 3,0 personal, 
avdelning Ekorren 18 barn 1-4 år (barn med särskilda behov finns i gruppen) 3,0 personal. Antalet 
barn varierade mycket under terminen pga att de tog emot barn från asylboendet. 
Avdelning Hasselmusen 10 barn ålder 1-4 år 2,0 personal. 
Tätt samarbete sker mellan avdelningarna Ekorren och Hasselmusen. 
 
Under vårterminen skolade vi in ytterligare 6 barn, 
avdelning Ekorren skolade in 2 barn varav 1 barn är från asylboendet i Åsbro, totalt 16 barn och 3,0 
personal (barn med behov finns i gruppen). 
avdelning Hasselmusen skolade in 6 barn totalt 16 barn och 3,0 personal. 
Under året hade vi en personal som var långtidssjukskriven, vi hade då en vikarie under vårterminen. 

 

 
Vilka utvecklingsinsatser har gjorts under året 
Under året har vi haft fyra nätverksträffar. En kommungemensam som handlade om 
likabehandlingsarbete och tre träffar för oss på norra området som har handlat om 
utomhuspedagogik och utemiljö. 
Vi har varit på en föreläsning om likabehandling med Helén Jenvén. 
Vi har varit på en föreläsning genom RUC som handlade om utomhuspedagogik. 
Vi har varit på studiebesök på ”Naturförskolan Ute” i Hjo. 
Vi har varit på föreläsning om flerspråkiga barn. 
Vi har varit på föreläsning om lågaffektivt bemötande. 
Detta läsår har vi fokuserat mycket på utomhuspedagogik. Vi har läst boken ”Naturförskola – lärande 
för hållbar utveckling” (Barr, Nettrup & Rosdahl) och diskuterat den i reflektionsgrupper. 
Vi har stora planer för vår utemiljö som vi hoppas att kunna förverkliga under nästa läsår. 
Vi har haft pedagogiska samtal med förskolechef, observationer med återkoppling. Under nästa läsår 
ska vi börja med kollegialt lärande, självobservationer med reflektion/feed-back efter, något vi tror 
kan bli ett bra arbetssätt för att synliggöra våra pedagogiska arbetsmetoder och tänkande. 
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Kvalitetssäkring av handlingsplanens mål 
 

Normer & Värden 
Förskolans mål 

 Vid vårterminens slut kan varje barn utifrån sin nivå visa och uttrycka respekt för allt 
levande samt visa omsorg om sin närmiljö 

 Vid vårterminens slut ska barnen känna delaktighet i gruppen och utvecklat förmågan 
att se alla människors lika värde och förstå att vara en bra kompis. 
 

Målbedömning 

 Målet är delvis uppnått. 
 
Resultat  

 Projekten med ”kompisskola” och ”Vännerna i Kungaskogen är genomförda. 

 Vi har märkt att materialen fungerar. 

 Vi har jobbat med materialet under hela läsåret och tycker att vi ser bra resultat. 

 Vi ser att barnen använder sig av materialet i lekar för att bearbeta händelser på 
förskolan och hemma. 

 Barnen har tagit till sig budskapet och använder sig av citaten och händelser i 
berättelsen för att kunna sätta ord på sina känslor. 

 
Analys 

• Det har varit ett lätt och roligt material att jobba med, alla i personalgruppen har 
tyckt att det har varit ett bra material. Arbetsglädjen har funnits där och det har 
avspeglat sig hos barnen. 

• ”Vännerna i Kungaskogen” har varit ett bra material att jobba med, det är utvecklat 
för att täcka många ”ämnen”, såsom matte, språk, No och normer/värden. 

• Barnen har haft lätt att ta till sig materialet, mycket beroende på att det handlar om 
djur och därför inte blir så ”personligt” Vi märker på barnen att de har lättare för att 
prata och fundera kring orättvisor och normer om de kan titta på dem från ett utifrån-
perspektiv. 

 
Utveckling: 

• Vi fortsätter att arbeta med materialen ”kompisskolan” och ”Vännerna i 
Kungaskogen” eftersom det blir nya barngrupper till hösten. Arbetet med normer och 
värden kan inte avstanna utan måste hela tiden pågå. Barnen måste hela tiden 
förankra normer under hela sin utveckling. 

• Vi kan utveckla processen med att få föräldrarna mer delaktiga i arbetet med normer 
och värden. 
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Utveckling & Lärande 
Förskolans mål 

 Att vid vårterminens slut är våra språkmiljöer och språkaktiviteter planerade och genomförda 
utifrån resultatet av barnens kartlagda språkbehov. 

 Vid vårterminens slut har alla barn genom lek och planerad verksamhet fått möjlighet att 
utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper ho samt mätning, tid och förändring. 
 
 

Målbedömning 
• Målet är uppfyllt i den mån att matte- och språkinventering är genomförda, i övrigt är målet 

delvis uppnått. 
 

Resultat 

 Lärandemiljöerna har blivit mer tillrättalagda, både ute och inne. 

 Vi har blivit noga med att använda de riktiga mattetermerna. 

 Vi har blivit medvetna om hur vi ”språkar” med barnen, både i planerade som 
spontana situationer. 

 Barnen har blivit intresserade av bokstäver och siffror, några av de äldre barnen har 
börjat skriva korta ord och några femåringar har börjat läsa. 

 Vi märker att barnen intresserar sig för böcker och sagor. 

 Barnen har blivit mer medvetna om sitt lärande. 
 
Analys  

 Som pedagoger har vi blivit mer medvetna om våra inne- och utemiljöer och vilken 
påverkan och betydelse dessa har på barnens lärande. Studiebesöket i Hjo gav oss 
många tips och idéer på hur gården kan utformas, även nätverksträffar på andra 
förskolor i kommunen har bidragit till nya tankar. I reflektionsgrupperna har vi 
diskuterat utemiljö med utgångspunkt från boken ”Naturförskola – lärande för hållbar 
utveckling” kopplat till läroplanen och våra handlingsplaner. 

• Efter att vi gick ”mattelyftet” känner vi oss säkrare på hur vi enkelt kan stimulera 
barnen att ”tänka” matte. Vi fick en insikt om hur mycket som är matte i vardagen 
och hur vi kan använda det i arbetet med barnen. 

• Vår medvetenhet när det gäller vikten av att ”språka” med barnen i alla situationer 
har lett till att barnen har getts mer tid till samtal under dagen. Vi har blivit medvetna 
om att vi måste ge barnen tid att svara och tänka. 

• Vi är medvetna om barnens olika behov och utvecklingsbehov och försöker att 
tillgodose dessa. Genom språkkartläggningen och mattekartläggningen har det 
funnits möjlighet att upptäcka varje enskilt barns lärande och utgå ifrån det när vi har 
arbetat med barnen. Vi ser att vi skulle behöva ha mer tid för återkopplande samtal 
kring detta för att få arbetet med barnen att ”flyta” och tillgodose varje barns behov. 

• Hos femårsgruppen har matsituationerna varit ett bra tillfälle att samtala. Det har 
varit bra att kunna föra ett samtal utan avbrott och med ett färre antal barn. 

• Bornholms materialet har femårsgruppen använt delvis, men barngruppen har varit 
rörig och svår att använda materialet till. De har istället valt att ha mer utevistelse och 
tagit med en del språkmaterial till skogen. 

• Mosippan har inte heller de använt sig av Bornholms materialet utan utgått ifrån 
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”Vännerna i Kungaskogen” och arbetat Bornholms inspirerat. Detta har varit bra då vi 
kunnat hålla en ”röd tråd” genom hela verksamheten. 

• Ekorrens nya matsituation, de äter inne på avdelningen, har bidragit till ökat 
”språkande” vid borden. Det är en lugnare miljö, mindre antal barn i varje rum och 
ingen stress... 

• Språkmiljön i matsalen är fortfarande inte tillräckligt bra för att barnen ska få tillfälle 
till bra, utvecklande samtal. Det är rörigt med mycket spring när barnen ska hämta 
mat i buffén och mjölk i mjölkbaren. Mycket rörelse bland personal, vi skulle behöva 
tänka till ang. matsituationen för att se om vi kan få bättre miljö. Vi upplever också en 
tidspress under maten, ngt vi har tagit upp med köksansvarig. 

• Räven anser inte att samlingarna ger barnen optimala förutsättningar för språk- och 
mattearbete. Vi hade planerat att dela upp barnen i mindre grupper efter den stora 
samlingen men det har fallit pga. organisatoriska skäl (raster, pauser, hjälpa till på 
andra avd. planeringstid för personal osv). 

• På grund av organisatoriska skäl, se ovan, var det svårt för oss att genomföra 
aktiviteter som planerats efter språk-och mattekartläggningen. Vi har saknat 
planeringstid för arbetslaget, all planeringstid har gått åt till reflektionsgrupper samt 
träffar mellan avdelningarna. 

 
Utveckling: 

• Vi ska se till att vi får tillräckligt med tid för att föra utvecklande samtal med enskilda 
barn. 

• Vi ska försöka att dela upp barnen mer i mindre grupper föra att på så sätt kunna 
stimulera barnen mer efter deras individuella behov. 

• Vi ska fortsätta att utveckla lärmiljöerna inne och ute. 
• Vi ska utveckla språk- och mattearbetet mer utomhus. 
• Räven ska se över hur de kan göra samlingarna mer stimulerande och utvecklande för 

det enskilda barnet. 
• Vi ska se över matsituationen. 
• Vi ska se över hur planeringstiderna används och prioritera piloter och arbetslag. 

 

 

Barns inflytande 
Förskolans mål 

 Vid vårterminens slut har alla barn fått möjlighet till inflytande i verksamheten samt 
ökat sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och förskolans miljö. 
 

Målbedömning 

 Målet är delvis uppnått. 
 
Resultat 

 Femårsgruppen har planerat och genomfört en sångsamling och bjudit in övriga barn. 

 Barnen har fått välja aktiviteter, bla genom aktivitetskort. 

 Barnen har, när det varit möjligt, fått välja om de vill leka inne eller ute. 

 Vi har hjälpt barnen att sätta ord på sina val och även hjälpt dem att stanna kvar i en 
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aktivitet. 

 Vi har försökt att få barnen att förstå konsekvenserna av sina olika val och ta ansvar 
för sitt handlande. 

 
Analys: 

• Vi har inte lyckats helt med att synliggöra för de yngre barnen att de FÅR göra val. 
Barnen på femårsgruppen är ju äldre och har därmed bättre möjligheter att förstå att 
de har valt en aktivitet och kan lättare hålla kvar den. 

• Vi har inte gett barnen tillräckligt med tid för att utveckla sina idéer och tankar och 
omsätta dem i handling. Vi kanske har styrt upp verksamheten för mycket och inte 
haft så mycket tid för fria val, något vi ska tänka över till nästa läsår. 

• Vi känner oss osäkra på hur vi ska tänka omkring barnens inflytande, vi skulle behöva 
reflektionstid kring detta. Något att ta upp på VHT. 

 
Utveckling: 

• Vi ska arbeta för att barnen ska bli mer medvetna om sina val och konsekvenserna av 
dem 

• Vi behöver göra barnen mer medvetna om sina val och att de FÅR göra val när 
möjlighet ges. 

• Vi behöver bli mer lyhörda för barnens intressen och fånga upp barnens idéer. 
• Vi behöver utnyttja vår ”friutrymme”, dvs inte planera upp verksamheten för mycket 

så att det inte finns plats för barnens idéer. 
 

 
Förskola & Hem 

Förskolans mål 

 Få föräldrarna att vara aktiva på föräldramöten samt få en större kännedom om 
förskolans mål för att öka delaktigheten i verksamheten. 
 

Målbedömning 

 Målet är delvis uppnått. 
 
Resultat 

 Vi har informerat om förskolans mål på utvecklingssamtal. 

 Vi informerar om förskolans mål på målväggen i hallen. 

 Vi bjöd in representanter för familjecentralen till föräldramötet på ht. 

 Dålig uppslutning på föräldramötet. 

 Vi har använt oss av kommunens trivselenkät till föräldrar 
 
Analys: 

• Vi upplever att föräldrarna inte visar så stort intresse för förskolans pedagogiska 
verksamhet. Vi funderar på hur vi kan synliggöra den bättre för föräldrarna, 
utställningar, drop-in osv. 

• Målväggen har inte uppdaterats kontinuerligt, vi måste sätta av tid för ansvarig på 
avdelningen att tillsammans med barnen utveckla målväggen och göra den 
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spännande. 
• Det är svårt att få föräldrarna att ”kliva över tröskeln” och komma in på förskolan. Vi 

måste bli bättre på att tala om för föräldrarna att det är deras förskola och att vi vill 
att de ska komma in och vara delaktiga i verksamheten. 

 
Utveckling: 

• Försöka tänka om vad gäller föräldramötenas innehåll, vad lockar hit föräldrarna? 
• Ha en ansvarig som sköter målväggen och ser till att den uppdateras kontinuerligt. 
• Bjuda in föräldrarna i verksamheten, t.ex. drop-in-fika. 
• Vi fortsätter att informera om förskolans mål på utvecklingssamtal. 
• Mer aktivt bjuda in föräldrarna att vara med i verksamheten. 
• Utforska andra kanaler till information till föräldrarna. 
• Informera om läroplanen vår pedagogik i inskolningspappren, t.ex. i ”Välkommen till 

Mosippan”. 
 

 
Samverkan med förskoleklass, skola & fritids 

Förskolans mål 

 Vid vårterminens slut har samverkan i form av ämnesnätverksträffar mellan 
förskolans piloter och skolans ämnesansvariga pedagoger i ämnena språk/svenska, 
matematik och naturkunskap 

 Vid vårterminens slut finns det en fungerande plan för att underlätta övergången till 
förskoleklass. 

 
Målbedömning 

• Målet delvis uppnått 
 
Resultat 

 Ämnesnätverksträffar har skett 1/ggr på vt-17. 

 Plan för överlämnande till förskoleklassen finns. 
Analys: 

• Ämnesnätverksträffar i språk/svenska, matte och No har genomförts en gång på 
vårterminen med goda resultat för de inblandade. Det var intressanta och bra träffar. 
Det är värdefullt att träffa representanter från skolan för att kunna diskutera vilka 
förväntningar vi har på varandra. Vad vill skolan att barnen ska ha med sig från 
förskolan, vilka förkunskaper är bra att ha? Hur ser skolan resultat av förskolans 
arbete? 

• Under läsåret har förskoleklassen haft vikarier och därför har ingen kontakt tagits 
ännu. Ordinarie pedagog återkom i maj och därefter togs kontakt för att arbeta efter 
överlämnandeplanen. 

 
Utveckling: 

• Inga nya mål sätts. 
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Sammanfattning av förskolans verksamhet under året 

Mosippans verksamhet under läsåret har haft fokus på utomhuspedagogik. 
Vi håller på att utveckla vår utomhusprofil och studiebesöket på Förskolan Ute i Hjo gjorde 
att vi fick ny inspiration till att utveckla vår utemiljö och vårt ”tänk” vad det gäller 
utomhuspedagogik. Just nu lägger vi mycket tid på att utforma lärmiljöerna utomhus så att 
de ska bli inspirerande och utmanande för barnen. 
Under reflektionstid har vi arbetat med boken ”Naturförskola – lärande för hållbar 
utveckling”. Åsikterna om boken har varit varierande, några har tyckt att den har varit bra 
och inspirerande medan andra tycker att den har varit svårbegriplig och svår att koppla till 
vår verksamhet och våra mål... 
Vi har börjat att ta med mycket material ut bl.a. har vi arbetat med ”Vännerna i 
Kungaskogen” genom att ta med materialet ut i skogen, men även använt det på gården. Vi 
har tyckt om att arbeta med detta material därför att det är så heltäckande, alla aspekter av 
läroplanen finns med och det är enkelt att använda i barngruppen. Barnen har tyckt att det 
är roligt när Snick och Snack kommer. 
Femårsgruppen har också varit mycket utomhus, mycket pga att det varit en barngrupp med 
stort rörelsebehov. Där har de även haft behovet av att dela in barngruppen i mindre grupper 
för att få ett lugn. 
På det stora hela har det varit ett bra verksamhetsår, med utmaningar både vad det gäller 
gruppindelning av barn och personal samt att vi jobbat mycket med att få ett grundläggande 
tänk kring vår utomhusprofil. Det känns som om vi är på gång mot ett helhetstänk kring 
uteprofil och utomhuspedagogik, något som vi strävar efter ska genomsyra hela 
personalgruppen. 
 
Personalgruppen har varit i stort sett oförändrad under läsåret. 1 pedagog har slutat och en 
pedagog har varit långtidssjukriven. Dessa har varit ersatta med vikarier. 
Vi har haft möjlighet till planeringstid och reflektionstid under dagtid. 
Vi har genomfört pedagogiska samtal med förskolechef som även gjort observationer av 
personalen i barngruppen. Vi kommer att gå vidare med observationer av vårt arbetssätt 
genom självstudier/kollegialt lärande i den egna arbetsgruppen. Vi tror att det ska ge oss 
mycket insikt om hur vi arbetar samt att upptäcka nya vägar och metoder. 
 
Vi har haft ett föräldramöte under hösten då vi bjöd in familjecentralen för att berätta om sin 
verksamhet. Vi har firat lucia tillsammans med föräldrar och barn. 
Förskolans dag uppmärksammade vi genom att festa alla tillsammans på gården på fm och 
sedan bjöds alla föräldrar och barn in till maskeradfest på kvällen. 
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Sammanfattning av kvalitetssäkring för Sågarvallens förskola 
läsår 16/17. 
 
Förskolans förutsättningar detta år: 
 

Under läsåret 2016/2017 hade vi 6 heltidstjänster på Sågarvallen fördelade på 3 tjänster på 
Tuvan och 3 på Myrans avdelning. På Tuvan var en personal sjukskriven 100 % hela 
höstterminen med en fast vikarie, även under våren har en personal varit sjukskriven i olika 
omfattning på Tuvan. I början av februari började en ny kollega på Tuvan. 
 
Mycket tid och energi har periodvis lagts ner på schemaläggning och vikariefunderingar.   
 
Förskolan har under året haft öppet mellan 6-17.30, Tuvans avdelning har ansvarat för 
öppningar under året och Myrans avdelning har ansvarat för stängningar. 
   
Inskolningar har skett successivt under året på de 2 avdelningarna, på Myran har 5 barn 
skolats in och 6 barn har skolats in på Tuvan. Myrans avdelning hade efter 
inskolningsperioder under vårterminen 17 barn och Tuvans avdelning hade 18 barn. 
 
Vilka utvecklingsinsatser har gjorts under året 

 Studiebesök: Den 31 oktober 2016 var vi tillsammans med pedagoger från övriga 
förskolor på norra området på ett studiebesök på Förskolan Ute i Hjo för att få 
inspiration i vårt arbete med vår naturprofil. 

 RUC-föreläsningar: De två föreläsningar som några av oss har deltagit i under året: 
 Susanne Nilsson och Annika Wetterstrand, förskollärare vid förskolan Treudden 

i Sköllersta, Hallsbergs kommun berättade hur de arbetar utomhus med barn i 
åldern 1-3 år. 

 Ann Quennerstedt, professor i pedagogik, föreläser om vad det kan tänkas 
innebära för förskolans personal att ha barnrättskompetens. 

 

 Nätverksträffarna under året har haft stort fokus på utomhuspedagogik, på den 
första träffen i höstas var vi i Rönneshytta förskola och alla förskolor i norra området 
lärde av varandra, under våren var vi en gång i Snavlunda för att planera och tänka 
kring vår naturprofil och hur vi vill utveckla och förändra våra gårdar. Under den andra 
nätverksträffen under våren tog vi emot 2 förskolor för att visa vårt arbete med 
utomhuspedagogik, arbetet med den nätverksträffen blev även en sammanfattning 
för oss själva hur vi under året har tänkt kring vår naturprofil, synliggörande av 
arbetsprocessen. En kommungemensam föreläsning under ht16 utgick från en 
föreläsning kring normer och värden av Hélene Jenvén som vi lyssnat till tidigare, vi 
arbetade i diskussionsgrupper med utgångspunkt i hennes föreläsning. 

 Föreläsningar: 2 pedagoger har varit på en föreläsning om lågaffektivt förhållningssätt 
som hölls i Kumla för skol- och förskolepersonal. 

 Reflektion: Vi har under året läst boken Naturförskola – lärande för hållbar utveckling 
och haft den som grund för våra reflektionsstunder. Vi har haft reflektion gemensamt 
i huset under våra kvällsplaneringar. 
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Kvalitetssäkring av handlingsplanens mål 
Normer & Värden 
Förskolans mål: 

 Vid vårterminens slut har barnen fått erfarenhet av att uttrycka respekt för allt 
levande samt visa omsorg om sin närmiljö. 

 Vid vårterminens slut har barnen på förskolan visat förståelse och empati samt visat 
hänsyn för varandra. 

Målbedömning: 
 Målet är delvis uppnått 

 
Så här har vi arbetat: 

 Vid konflikthantering vägleder vi barnen med hjälp av våra kompisregler. 

 Pedagogisk verksamhet i tvärgrupp i skogen 1 gång/vecka där barnen ges 
uppmuntran och erfarenhet av att visa respekt mot allt levande i skog och närmiljö. 

 Ta hjälp av biblioteket för att få litteratur/barnböcker om normer och värden. 

 Kompistemavecka på vårterminen där vi aktualiserar våra kompisregler. 

 Vi har börjat odla mer på gården som ett konkret sätt att arbeta mot målen. 
Kontinuerligt i verksamheten då barnen hittar småkryp på gården och i skogen – 
respekt för allt levande. 

 Vi hjälper barnen att lösa konflikter samt uppmuntrar dem att lösa konflikter 
sinsemellan, tala med varandra och inte bara ropa efter en pedagog. 

 Närvarande pedagoger, arbeta nära barnen, både i verksamheten inne och ute på 
gården. 

 Samtal med barnen om vikten av att sopsortera i samband med fruktstunden och vid 
andra tillfällen – tagit med barnen till återvinningsstationen, de fick där delta i 
sorteringen. 

 
Resultat: 

 Barnen är visar att de är medvetna om kompisreglerna, de frågar oss pedagoger att 
läsa upp dem då och då, likaså påminner de varandra om kompisreglerna vid 
konfliktsituation. 

 Vi ser större medvetenhet hos de stora barnen att ta hand om sin närmiljö, de 
påpekar ofta att vi ska plocka upp skräp som vi ser i skogen och i samhället. Vi har 
haft en skräpsamlardag i vår för alla barn, de var stolta över allt skräp vi hittade men 
fundersamma var allt skräp kommer ifrån. Vi sopsorterade även det vi hittade. 

 Barnen diskuterar gärna frågor kring normer och värden vid läsvilan eller vid andra 
tillfällen då vi läser böcker. 

 Kompistemaveckan inleddes med små teatrar som baserades på aktuella teman, 
sådana ämnen och konflikter som pedagogerna uppmärksammat på senare tid. 
(”Kunna säga stopp” och ”Lyssna och komma överens”) 

 Barnen är måna om våra odlingar och påminner varandra att inte gå eller gräva i 
trädgårdslandet och så vidare. 

 Vi ser större medvetenhet hos de stora barnen, de påpekar ofta att vi ska ta med 
skräp de ser i naturen och samhället. 
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Analys: 

 Kompisreglerna är ett bra och konkret stöd vid konflikthantering, det är lätt hänt att 
frågor om hänsyn, empati och förståelse för varandra begränsas till reglerna. De små 
teatrarna som pedagogerna spelar upp fastnar ofta hos barnen, de känner igen 
situationerna och de återkopplar till dem vid senare tillfällen. 

 Barnen blir mer och mer intresserade av att ta hand om sin närmiljö ju mer vi talar 
om det ur olika aspekter, skräpsamlardagen var bra för att medvetandegöra hur 
viktigt det är att inte skräpa ner samt att ta hand om vår närmiljö. 

 Barnen tar till sig och kan relatera till böcker vi har läst och pratat om vid andra 
tillfällen. 

 Det blir viktigare för barnen att ta vara på sin närmiljö och vara försiktiga med växter 
då de fått vara en del i processen med att odla. 

 Det är viktigt att göra barnen delaktiga i ex. sopsorteringen, då vi gör detta 
kontinuerligt blir de mer medvetna om hur vi bör ta till vara på jordens resurser. 

 
Utveckling: 

 Fundera vidare på hur vi kan arbeta med barnen i frågor som rör hänsyn och empati 
utöver arbetet med kompisreglerna. Det är så klart ett pågående kontinuerligt arbete 
på förskolan men vi kan behöva tänka mer på hur vi synliggör det för barnen och oss 
själva. 

 Få en återkommande vana/rutiner att sopsortera med barnen, vi får prata mer om 
hur det bäst skulle fungera hos oss. 

 Ta tillvara intresset barnen får av att odla så vi även fortsättningsvis under året kan 
relatera till det i arbetet med att värna allt levande och närmiljön. Fundera på hur vi 
kan komma vidare i arbetet så det kan få bli en process/helhet under året. 

 Fortsätta använda oss av biblioteket och ta mer hjälp av bibliotekarien för att få fram 
bra litteratur. 

 

 

Utveckling & Lärande 
Förskolans mål 

 Riktade språkliga insatser utifrån barnens språkbehov. 
 Vid vårterminens slut är våra språkmiljöer och språkaktiviteter planerade och 

genomförda utifrån resultatet av barnens kartlagda språkbehov. 
 Vid vårterminens slut visar barnen förståelse för begrepp som har samband med rum, 

läge och riktning. 
 

Målbedömning: 
 Målet är delvis uppnått 

 
Så här har vi arbetat: 

 Språkkartläggning sker v.38 samt på K-tid tidig vår – utifrån resultatet bestämmer vi 
språkaktiviteter och språksamlingarnas utformning/grupper. 

 Temabaserat lärande utifrån saga/bok – inkluderar språk, matematik, naturkunskap. 

 Vi använder oss av materialet ”Före Bornholmsmodellen” där vi under hösten arbetar 
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med boken Petter och hans 4 getter. Äldsta gruppen använder Före 
Bornholmsmodellen 1g/veckan, de övriga grupperna utgår från strukturen i Före 
Bornholm men anpassar samlingarna till respektive barngrupps förutsättningar. 

 Vi arbetar med rim, ramsor och uttalsträning. 

 Vi går till biblioteket för att uppmuntra till läsning och intresse för böcker, vi har även 
tamburbibliotek på respektive avdelning där barnen kan låna med sig böcker hem. 

 Vi låter barnen uppleva och bekanta sig med begrepp som har samband med rum, 
läge, riktning i olika aktiviteter. 

 Ha med våra matematikmål i planering av våra teman. 

 Användandet av rim, ramsor och sånger spontant och kontinuerligt i verksamheten 
gör att barnen blir intresserade och gärna vill sjunga och rimma mer. 

 Vi har återkommande storsjungsamlingar med alla barn i huset med rytminstrument. 

 En medvetenhet hos pedagogerna utifrån språkkartläggningen att uppmuntra alla 
barn att samtala under dagen, särskilt matstunderna inbjuder till samtal men även 
kontinuerligt under dagen. 

 
Resultat: 

 Utifrån språkkartläggningen har särskilt stora gruppens språksamlingar planerats. 

 Intresset för tema-arbete (Petter och hans 4 getter) var stort i början, intresset avtog 
relativt snart i stora gruppen. Det var effektivt för att träna färger, räkna, 
matematikbegrepp, återberätta sagan. 

 Barnen uppskattar samlingarna i Före Bornholmsmodellen, de är nyfikna på ”dagens 
övningar” och utvecklas i att våga prata inför andra. 

 Grupperna för de yngsta barnen har varit stora, ca: 15 stycken 1-2-åringar i huset, det 
har bara gått att ha enkla sångsamlingar inne, vi har inte kunnat ha skogssamlingar 
under året – bara varit ute på gården och ”hållit ställningarna”. 

 Tamburbiblioteken är populära, flera barn gillar att spontanläsa och lekläsa, de lånar 
gärna med böcker hem. Vi försöker gå till biblioteket regelbundet vilket är uppskattat. 

 De flesta barn tycker om att berätta och samtala vid måltiderna om de uppmuntras 
till det. 

 De äldsta barnen har tränar ofta ord för rum, läge, riktning under skogssamlingarna, 
där ser pedagogerna att barnen är vetgiriga och ivriga att ta till sig det pedagogerna 
lär ut. 

 
Analys: 

 Språkkartläggningen är för komplicerad och omfattande, det tar för mycket tid att 
arbeta på det sättet. 

 Inte använda samma saga för länge med de äldsta barnen, kunna vara flexibla och 
ändra i planeringen när vi märker att intresset avtar. 

 Det är viktigt att försöka få med alla barnen att delta aktivt i samlingarna och fortsätta 
träna tills alla känner sig bekväma och exempelvis klarar att tala inför kompisarna. 

 De äldsta barnen är generellt vetgiriga och nyfikna, de har inte alltid fått sina behov 
tillgodosedda då vi har haft många små barn under året på båda avdelningarna. 

 Vi har låtit stora och mellangruppen varit mindre, där finns barn med stora språkliga 
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behov istället för att göra en omfördelning av den till barnantal stora gruppen med 
små barn. 

 Det kan vara svårt att få tillfälle att gå till biblioteket, det är bara öppet på onsdagar 
då vi ofta är en pedagog mindre i huset på fm. (samordning), svårt att dela in gruppen 
så vi är tillräckligt med pedagoger kvar med de små barnen samtidigt som några ska 
gå med de äldre. 

 Mer tid till planering av grupperna eller andra pedagogiska aktiviteter är nödvändig 
för att fortlöpande kunna stimulera barnen i lärandet. 

 Det blir lätt ”vuxenprat” vid måltiderna. 
 
Utveckling: 

 Språkkartläggningsmaterialet behöver utvecklas för att inte ta för mycket tid i anspråk 
– vi måste ha tid kvar att planera utifrån resultatet. 

 Vara mer lyhörda för hur barnen uppfattar olika temaarbeten så de inte tappar 
intresset. 

 Fortsätta uppmuntra barn och föräldrar att låna hem böcker för att läsa tillsammans. 

 Fundera vidare kring hur vi delar in grupper inför hösten, åldersbaserat eller mer 
behovsbaserat, det kan skifta från år till år vad som är bäst. 

 Ta mer hjälp av bibliotekarien att ta hem böcker som vi önskar. 

 Hur kan vi använda den barnfria tiden och annan tid så effektivt som möjligt så den 
återkommande planeringen av den pedagogiska verksamheten inte försvinner till 
förmån för andra åtaganden? Planeringstiden till samlingarna är inte tillräcklig för att 
få en bra verksamhet. Det går att vara flexibel och spontan till stor del men det måste 
fungera att planera ihop regelbundet. 

 Tänka på att inte ha så mycket ”vuxenprat” vid måltiderna utan samtala med barnen 
mer. Vara noga med att se alla barn, och låta dem prata till punkt och inte bli avbrutna 
av andra barn eller vuxna. 

 
 
Barns inflytande 

Förskolans mål: 
 Vid vårterminens slut har vi gett barnen erfarenhet av att deras åsikter och 

handlingar har betydelse. Barnen har fått träna på att ta ansvar för sina handlingar, se 
konsekvenser men också möjligheter till inflytande. 
 

Målbedömning: 
 Målet är delvis uppnått. 

 
Så här har vi arbetat: 

 Har haft intervjuveckor v. 48 och v.14 om hur barnen upplever sin tid på förskolan. 

 Vi har pratat med barnen om betydelsen att ta hand om förskolans miljö. 

 Arbetat aktivt med att lära barnen reflektera omkring sina handlingar och hur de 
exempelvis påverkar möjligheter till inflytande. 

 Vid specifika tillfällen ge möjlighet att välja aktivitet ute eller inne. 

 Vi utmanar oss själva som pedagoger att ge barnen fler valmöjligheter i vardagen. 
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Resultat 
 Intervjuerna gav inget entydigt svar på hur barnen upplever sin tid på förskolan, 

många av barnen är för små för att intervjua – de talar inte än. De barn vi har 
intervjuat verkar i stort trivas på förskolan, de flesta tycker att ”fröknarna” 
bestämmer det mesta på förskolan. De har svårt att se när de själva har inflytande 
och får välja. Fler barn uppfattar frågan om ”att bestämma” som något negativt. 

 Vi pratar kontinuerligt med barnen om att ta hand om förskolans saker och miljö, de 
större barnen påpekar gärna för varandra om någon kompis är oförsiktig med 
förskolans saker. 

 Vi har inte arbetat i organiserad form, som vi först hade planerat, med att lära barnen 
reflektera kring sina handlingar utan det arbetet görs spontant och kontinuerligt i 
verksamheten 

 Barnen får emellanåt välja om de vill vara inne eller ute, ett pågående arbete, men 
det är svårt att se ett konkret resultat, om de uppfattar att de har inflytande. 

 
Analys: 

 Intervjufrågorna kan vara svåra att förstå för barnen, även de äldsta barnen på 
förskolan är små (4år). Pedagogerna behöver använda uttrycken ”att bestämma/välja” 
i varierade och olika sammanhang så de får en mer nyanserad innebörd för barnen. 

 Att kontinuerligt i verksamheten prata om förskolans miljö och allas ansvar för den 
fungerar bra, barnen är uppmärksamma på varandra (mer än på sig själva), vi 
upprepar ständigt vikten om att ta hand om vår miljö men kan vara svårt att se ett 
mätbart resultat. 

 Det är svårare att se ett resultat när vi inte har arbetat organiserat med reflektion i 
barngruppen, det har inte blivit av att ha reflektionsstunder i tvärgrupperna. Barnen 
är språkligt och utvecklingsmässigt på mycket olika nivå. Vi har fokuserat mycket på 
språket i grupperna under året. 

 Det krävs inte bara att vi pedagoger ger barnen valmöjligheter under dagen men vi 
behöver fundera på hur vi formulerar oss så det framgår för barnen att de har 
möjlighet att välja. 

 
Utveckling: 

 Fundera vidare på intervjufrågornas utformning och hur vi kan analysera de svar vi får 
in. Finns det andra arbetssätt än intervjuer där barnen lättare kan komma till tals – 
intervjusituationen är intressant och spännande men är svaren rättvisande – 
intressant att se om vi kan hitta andra arbetssätt. Ge barnen möjlighet att välja i 
vardagen och tydliggöra det, exempelvis på den dagliga samlingen, ett barn/samling 
kan få välja innehåll i samlingen (ex. sångpåse, saga, fiska sångkort) 

 Vi behöver utforma mer konkreta processer i vår handlingsplan för att kunna uppfylla 
målen och finna arbetssätt som fungerar i verksamheten med de barn vi har för 
tillfället i barngruppen. 

 Hur kan vi arbeta för att bli tydligare med att barnen har inflytande i verksamheten 
och möjlighet till val i olika situationer? Vilka arbetssätt kan passa för oss? Hur 
synliggör vi för barnen att de har valmöjligheter och inflytande? 

 Pedagogerna behöver tydliggöra för barnen när de har möjlighet att välja, vi behöver 
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uttrycka oss mer tydligt och konkret; ”Nu ska ni få välja!” 

 Fortsätta utveckla arbetssätt med reflekterande frågor med barnen. 
 
 
Förskola & Hem 

Förskolans mål 
 Vid vårterminens slut har vi gett möjlighet till föräldrarna att lämna synpunkter och få 

insyn i vår verksamhet och våra mål och därigenom bli nyfikna och aktiva. 
 

Målbedömning: Målet uppnått. 
 
Så här har vi arbetat: 

 Daglig kontakt och utbyte med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning. 

 Ha aktivt föräldramöte då vi lämnar ut en enkät där synpunkter på både 
föräldramötet och verksamheten kan framföras. 

 Drop-in en gång under året den 17/11. 

 Vi ger möjlighet till insyn genom att använda vår målvägg och bildskärm för att visa 
vår verksamhet. 

 Vi inbjuder till utvecklingssamtal där vårdnadshavare får insyn i verksamheten och får 
komma med synpunkter. 

 Vi har lämnat ut en trivselenkät från kommunen i maj månad där vårdnadshavare har 
haft möjlighet att komma till tals. 

 Vi bjuder in till Luciafirande på vintern och familjekväll på våren. 
 
Resultat: 

 Många möjligheter har getts för att vårdnadshavare ska kunna få insyn och lämna 
synpunkter på verksamheten. Några föräldrar är mycket aktiva medan andra inte 
deltar i lika stor utsträckning. 

 Föräldramötet var mycket välbesökt. Vi erbjöd föräldrarna att innan mötet ta upp 
frågor att diskutera genom att lägga en lapp/fråga i en låda i hallen. Under 
föräldramötet fanns möjlighet att fråga personalen, både i stor grupp och när de gick 
runt på avdelningarna. Efter föräldramötet delade vi ut en enkät för att fånga upp 
vårdnadshavarnas synpunkter på mötet men även få synpunkter på vad de önskar att 
vi tar upp på kommande föräldramöte. Vi fick inte in några lappar i vår frågelåda inför 
mötet men några frågor togs upp under mötets gång, särskilt då vi erbjöd dem att gå 
omkring och titta på avdelningarna. Ett tiotal svar på enkäterna som delades ut efter 
föräldramötet. 

 Drop-in i november, liten uppslutning på Myran, stor uppslutning på Tuvan. 
 Stor uppslutning på vårt Luciafirande, (föräldrarna hade röstat om vilken tid det skulle 

vara på föräldramötet.) 
 Stor uppslutning på familjekvällen. 
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Analys: 

 Det framkom i enkäterna på föräldramötet att föräldrarna vill ha mer insyn i hur just 
deras barns dag ser ut på förskolan. 

 Mycket olika stor uppslutning på drop-in-tillfället i november på de olika 
avdelningarna. Vi har funderat på om det beror på tiden på eftermiddagen då många 
av Myrans barn gick lång dag det aktuella tillfället, många nya barn på Myran sedan 
det senaste drop-in-tillfället, föräldrarna kanske var osäkra på vad det innebar med 
drop-in. Vid tidigare drop-in tillfällen har det varit större uppslutning och svårt att få 
tid att prata med föräldrar i lugn och ro. 

 Vi hade planerat in ytterligare ett drop-in tillfälle under våren, i april. Vi hoppade över 
det drop-in tillfället eftersom vi hade mycket andra aktiviteter under april månad, 
bland annat inskolningar. Under våren finns fler möjligheter till insyn med bland annat 
utvecklingssamtal och familjekväll. 

 Familjekvällen var välbesökt men vi uppmärksammade att det skulle vara bra med 
någon aktivitet så föräldrarna får möjlighet att samtala med varandra, några känner 
många medan andra inte har så stort kontaktnät på förskolan. 

 
Utveckling: 

 Bli bättre på att uppdatera bildskärm och målvägg eller fundera kring andra sätt att 
visa vad barnen gör på förskolan. 

 Tänka på att muntligt bli bättre på att rapportera om barnets dag vid hämtning. 

 Se över hur vi vill utforma drop-in, finns det finns möjlighet för all personal att vara i 
tjänst så att man kan avsätta en person att prata med vårdnadshavare i lugn och ro. 
Se över tiden på dagen för drop-in så att många har möjlighet att delta. Det kanske är 
bättre att satsa på att ha drop-in en gång om året med bra förutsättningar för att 
sedan ge andra möjligheter till insyn. Se över när på året det passar med drop-in, inte 
för nära andra aktiviteter som föräldramöte och Lucia. Bli tydligare vad ett drop-in 
tillfälle är och prata mer om det, exempelvis på föräldramötet. 

 Fundera på utformningen på föräldramötet, få med större del i vad barnen gör på 
förskolan och hur en dag ser ut. 

 Fundera på en enkel aktivitet till familjekvällen så att familjerna få utbyte av varandra. 
 

 
Samverkan med förskoleklass, skola & fritids 

Förskolans mål 

 Vid vårterminens slut har samverkan ägt rum i form av ämnesnätverksträffar mellan 
förskolans piloter och skolans ämnesansvariga pedagoger i ämnena svenska/språk, 
matematik och naturkunskap. 

 
Målbedömning: Målet uppnått. 
 
Så här har vi arbetat: 

 Ämnesnätverksträffar 1 gång/år. Träffar ägde rum under våren på lokalt plan (i Åsbro). 

 Centrala ämnesråd i kommunen då en representant från varje område träffas med 
representanter från förskola och skola har också startat upp. Från vår förskola deltar 
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en pedagog på dessa No-träffar. 

 Pedagogiska rådet träffas kontinuerligt för pedagogisk dialog med representanter från 
förskola och skola. 

 
Resultat: 

 Ämnesnätverksträffarna och förskolans pilotuppdrag är i en utvecklingsprocess, 
träffarna har ägt rum med utbyte av erfarenheter och tankar mellan verksamheterna. 

 Pedagogiska rådet träffas två gånger/termin med utbyte av aktuella frågor som rör 
förskola och skola. 

 
Analys: 

 Träffarna har varit uppskattade av närvarande pedagoger men samtidigt har det inte 
funnits tid avsatt för förberedelse eller efterarbete. Innehållet på träffarna har 
förmedlats muntligt till kollegor vilket har fungerat men det har inte funnits någon 
dokumentation från träffarna. Detta har varit en brist då det har varit ganska långt 
mellan träffarna och olika personer har haft de olika pilotuppdragen och gått på 
träffarna. 

 Pedagogiska rådets träffar följer en dagordning och dokumenteras, det skulle vara bra 
att finna ett tillfälle att förmedla det som tagits upp på träffarna till övriga pedagoger 
på förskolan så alla kan känna sig delaktiga, på så sätt kan det även bli lättare för fler 
att komma med förslag på ämnen som kan tas upp av pedagogiska rådet. 

 
Utveckling: 

 Förhoppning om att ämnesnätverksträffarna ska bli mer givande då vi utvecklar våra 
pilotuppdrag och strukturerar upp hur de ska fungera och hur de ska organiseras, på 
så sätt kan ämnespiloterna komma mer förberedda till ämnesnätverksträffarna och 
utbytet kan bli bättre. Det har även kommit ett förslag om att ha en dagordning till 
ämnesnätverksträffarna, förhoppningen är att på sikt få bättre struktur på träffarna 
och därmed ett utbyte som kan utveckla respektive ämne/verksamhet. 

 

 Hitta en struktur för att förmedla innehållet på pedagogiska rådets träffar på vår 
förskola. 
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Sammanfattning av förskolans verksamhet under året 

Det har under året varit en viss osäkerhet i personalsituationen och tidvis svårigheter att få 
vikarier. Vikarieanskaffning och schemaläggning har tagit mycket tid. Många olika träffar som 
ska genomföras tar också tid, ämnesnätverksträffar, matråd, m.m Tid och energi har även 
lagts på att svara på olika enkäter och liknande som inte alltid känts helt angelägna för vår 
verksamhet. 
Vi har under året haft många små barn i verksamheten med många omsorgstimmar så det 
har sällan funnits lugna stunder och tider att ta till vara på för planering och liknande. 
Planeringar för det dagliga pedagogiska arbetet och den pedagogiska dokumentationen har 
ofta blivit åsidosatt, särskilt då vikarier för K-tiden ofta har saknats pga av sjukdom, vab m.m. 
Språkkartläggning och intervjuer med barnen har delvis genomförts, språkkartläggningen 
under hösten hanns inte med på ett tillfredsställande sätt, det viktiga arbetet att utvärdera 
och utveckla verksamheten efter dess resultat har inte hunnits med helt och fullt. Vi har 
ändå haft relativt många aktiviteter med barnen även om de ofta varit ganska oplanerade. Vi 
kan konstatera att temaarbetena kring en bok eller berättelse har varit uppskattade av 
barnen och många delar har kunnat vävas in i det arbetet på ett naturligt sätt såsom språk, 
natur, matematik, teknik och värdegrundsarbete. Aktiviteter där vi använder oss av olika 
sinnen och gärna mycket rörelse har mest engagerat barnen och fångat deras intresse. De 
allra flesta barnen uppskattar spontan lek och aktiviteter i skogen, det är något som vi gärna 
utvecklar vidare. Pedagogerna har trivts med att utveckla och tänka kring naturprofilen och 
att arbeta med utomhuspedagogik, något som vi vill fortsätta att utveckla och arbeta med. 
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Sammanfattning av kvalitetssäkring för 
Rönneshytta förskola läsår 16/17. 
 
Förskolans förutsättningar detta år 

Rönneshytta förskola ligger i samhället Rönneshytta som är beläget ca 14 km 
utanför tätorten Askersund. 
Förskolan har tre avdelningar. 
 Höstterminen startades med 49 barn. Under våren fylldes det på med många 
barn och personalstyrkan utökades. I dagsläget finns det 56 barn placerade i 
förskolan med 9,45 tjänster varav 2,0 förskollärare och 7,45 barnskötare. Tre 
barnskötare är vikarier på förskollärartjänster. 
På avdelningen Trädet har vi 19 barn i åldrarna 1 – 2 år (på 3,8 heltidstjänst), 
Igelkotten 15 barn 2 – 4 år (på 2,65 heltidstjänst) och på Gräshoppan 22 barn 4-
6 år  (på 3,0 heltidstjänst).  Ledningen består av förskolechef och en 
samordnare. Avdelningarna Trädet och Igelkotten finns i en egen byggnad i 
närheten av skolan, Sjölidshuset. Gräshoppan har sin verksamhet i skolans 
lokaler. 
Vi har under året haft K-tidsvikarier 1dag/månad. Det har resulterat i 6 
halvdagar/ avd under året till planering. Vi har hittat en bra form av samarbete 
mellan avdelningarna för att frigöra varandra så att planeringar kan bli av. Vi har 
fortsatt med våra långa måndagar då alla arbetar till kl 18. Då har vi samarbetat 
över avdelningarna så varje avdelning fått en timme till planering. Vi saknar 
egen planeringstid. Måndagarna har avslutats med en gemensam timme för 
information, diskussion och reflektion. 
 
Vilka utvecklingsinsatser har gjorts under året 

• Ruc Örebro Universitet – uteverksamhet barn 1-3 år 
• Ruc Örebro Universitet-  Ann Quennerstedt föreläsning om 

barnrättskompetens ur ett demokratiperspektiv 
• Stefan Bodström-Lågaffektivt förhållningssätt 
• Studiebesök Ur och skur- förskola Hjo 
• Studiebesök Ur och skur-förskola Sköllersta 
• En personal har genomfört Vfu-lärarutbildning 
• En personal har genomfört Handledarutbildning Barn- och 

fritidsprogrammet 
• Två nätverksträffar med naturtema 

 

Vi planerade för att ha reflektionstid 3-4 ggr/termin, detta skulle ske på våra 
sena måndagar. Vi fick till det ett par ggr varje termin. Första gången handlade 
det om vår huvuduppgift som pedagog på förskolan. Vid nästa tillfälle 
reflekterade vi kring vårt studiebesök på ur- och skur förskolan i Hjo och två ggr 
på vårterminen läste vi artiklar kring språket. Att flera tillfällen uteblivit beror på 
att det tillkommit andra pedagogiska frågor under året som vi diskuterat istället. 
Under året har vi haft temat utemiljö som en röd tråd i vår verksamhet. Vi blev 
inspirerade av vårt besök i Hjo och har efter det utvecklat verksamheten på vår 
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gård. Det har tillkommit en båt, en buss och en kiosk. Vi väntar på en koja ifrån 
arbetsmarknadsenheten. Vi är mycket utomhus både i skogen och på gården 
och det vi har märkt är att det pedagogiska arbetet är mer utvecklat i skogen än 
den tid vi befinner oss på gården. Vi behöver tänka på att ta med oss den 
pedagogiska tanken ut på gården också. Vi behöver fånga barnen där de 
befinner sig just nu, och även hitta ställen på gården där det finns ett lugn för 
mer stilla aktiviteter. 

 
Kvalitetssäkring av handlingsplanens mål 
Normer & Värden 

Förskolans mål 

 Vid vårterminens slut har alla barn utifrån ålder utvecklat förmågan att 
ta hänsyn, hjälpa varandra och känna trygghet i gruppen 
 

Målbedömning 

 Vi har delvis uppnått målet. 
 
Resultat 

 Barnen hjälper varandra, både stora som små. De små delar med sig 
efter förmåga och de större barnen kan hämta saker åt varandra eller 
hjälpa varandra med kläder. Även de minsta barnen har till stor del lärt 
sig att visa hänsyn, t ex genom att vänta på sin tur. De flesta av de större 
barnen vågar säga sin åsikt. De minsta barnen visar att de är trygga 
genom att vara nöjda på förskolan, att de leker och utforskar vår inne- 
och utemiljö. 

Analys 

 Vi har arbetat medvetet kring konflikthantering och det har stärkt 
barnen i deras självkänsla. De vågar säga ifrån och de lite större barnen 
försöker lösa konflikter själva. När de inte lyckas hämtar de en vuxen till 
hjälp. Vi vuxna har fungerat som medhjälpare och har funnits nära 
barnen. Att spela upp olika scenarier för barnen (de lite större barnen) 
har hjälpt dem att fundera kring hur man löser konflikter. Att skapa 
trygghet för de minsta barnen måste få ta tid så vid inskolningar är det 
helt okej att andra tänkta aktiviteter får ligga nere. 

 
Utveckling: 

 Vi fortsätter att jobba på samma sätt men också hitta mer tid med varje 
individ för att verkligen kunna lyssna in och nå fram till varje barn. 
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Utveckling & Lärande 
Förskolans mål 

 Vid vt slut har alla språkstimulerande aktiviteter planerats och 
genomförts utifrån språkkartläggningen. 

 Vid vt slut har alla barn utifrån ålder fått kännedom och förståelse för 
rum, form, läge och riktning. 
 

Målbedömning 

 Språkmålet är delvis uppnått. 

 Matematikmålet är delvis uppnått. 
 
Resultat 

 Barnen har lärt sig många sånger, de vill gärna berätta fritt utifrån 
fantasi och egna upplevelser, de större barnen rimmar, känner igen 
bokstäver, ställer öppna frågor omkring vad de upplever. Vi genomförde 
språkkartläggningen på höstterminen. 

 Även de minsta barnen kan flera lägesord och former. De bygger och 
konstruerar med mjuka klossar. De större barnen bygger mycket både i 
skogen och inomhus, de kan lägesord och former.  
 

Analys: 

• Vår språkkartläggning var för oss det verktyg vi önskade. Vi såg på så 
sätt vad barnen på gruppnivå behövde förstärka och sedan planerade vi 
språkaktiviteter efter det. Vi skulle också ha genomfört en 
språkkartläggning i början på vårterminen men den prioriterades inte 
och uteblev. Därför blev det inte så tydligt för oss på vårterminen var 
barnen befann sig i sin språkutveckling och om vårt sätt att arbeta med 
språket hade gett det resultat vi önskade. 

 

 Vi läser böcker så ofta som möjligt, när som helst under dagen. De här 
stunderna har visat sig vara mycket värdefulla eftersom barnen vill 
berätta om bilderna och också kopplar sina egna upplevelser till 
berättelsen i boken. Här får vi fina möjligheter att se var barnen 
befinner sig i sin språkutveckling på individnivå. 

 
• När vi pedagoger bjuder in till att bygga och konstruera tränas barnens 

matematiska förmågor på en rad områden.  De kan behöva hjälp av oss 
pedagoger att starta upp ett bygge, men fortsätter sedan gärna på egen 
hand. Vi pedagoger måste ta oss tid att sitta med barnen i de 
situationerna då det är ett utmärkt tillfälle att prata matematik. 

 
Utveckling: 

• Fler planerade språkaktiviteter i veckan. Genomföra språkkartläggning 
en gång varje termin för att se språkutvecklingen och utifrån de behov 
kartläggningen visar planera språkaktiviteter. 
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• Genomföra matematikkartläggning och arbeta utifrån resultatet av 
denna. 

 

Barns inflytande 
Förskolans mål 

 Vid vt slut har förskolan utvecklat arbetet med barnens inflytande så att 
alla barn utifrån ålder har möjligheten och viljan att ta ansvar och 
påverka den dagliga verksamheten i förskolan. 
 

Målbedömning 
• Vi har delvis uppnått målet 

 
Resultat 

 De minsta barnen lär sig att ta ansvar för sitt handlande genom att städa 
undan efter sig och vara rädd om förskolans saker. Största delen av 
dagen väljer de också fritt vad de vill leka med. De lite större barnen 
väljer aktivitet själva under en del av dagen. De kommer med egna 
förslag på hur vi ska utforma verksamheten. De har idéer om vad vi ska 
göra i skogen eller på gården osv. 

 
Analys 

 Våra aktivitetskort har varit ett bra hjälpmedel för att barnen ska kunna 
välja aktivitet på ett bra sätt. Vi pedagoger har lyssnat in barnen vad de 
är intresserade av och de har sedan sett att de förslag de kommit med 
har tagits tillvara av oss pedagoger. Även om alla förslag inte är 
genomförbara så viftas de inte bort utan barnen får prova sin ide och se 
om det fungerar. 

 
Utveckling: 

 Ge de lite större barnen ännu mer valfrihet där det är möjligt. Genom 
vårt nya sätt att arbeta med tema fr o m  ht-17, kommer vi att ha mycket 
större möjligheter att följa barnen i det de är intresserade av. 

 
 
Förskola & Hem 
Förskolans mål 

 Få föräldrarna att vara aktiva på föräldramöten samt få större kännedom 
om förskolans mål för att öka delaktigheten i verksamheten. 

 
Målbedömning 

 Vi har delvis uppnått vårt mål 
 
Resultat 

 Föräldrarna öppnar upp för samtal kring vår verksamhet. Enkätsvaren 

från föräldrarna på föräldramötet visar att de var nöjda med mötet och 
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dess utformning. Vore önskvärt med större uppslutning på våra 
föräldramöten. 

 Att använda Instagram är ytterligare en kanal till att nå fram till våra 
föräldrar. Där kan vi på ett enkelt sätt visa föräldrarna vår verksamhet 
och synliggöra vårt arbete och på så sätt göra föräldrarna mer delaktiga. 
Vi kan lätt påvisa de mål förskolan arbetar mot och kopplingen till 
läroplanen. 

 
Analys: 

 Vi behöver informera i god tid när föräldramötet äger rum. Vi har större 
uppslutning på våren när vi har t ex sommarfest än på höstens 
föräldramöte. Många föräldrar kan tycka att vi tar upp ”tunga” teman 
och därför inte kommer. 

 Instagram är lättillgängligt, gratis och många föräldrar kände till 
Instagram innan vi startade vårt konto där. 

 
Utveckling 

 Förbereda våra föräldramöten i god tid. Få till en blandning av viktiga 
teman, information och en trevlig stund tillsammans. 

 Fortsätta använda Instagram och också få fler föräldrar intresserade av 
att följa oss där. Ta upp det på samtliga utvecklingssamtal till hösten. 
 

 

Samverkan med förskoleklass, skola & fritids 
Förskolans mål 

 Vid vt slut har samverkan i form av ämnesnätverksträffar mellan 
förskolans piloter och skolans ämnesansvariga pedagoger i ämnena 
språk/svenska, matematik och naturkunskap genomförts. 

 
Resultat 

 Målet delvis uppnått. Språk/svenska- och naturkunskapsträffar har blivit 
av. Matematikträffen utgick pga sjukdom. Diskussionen på träffarna 
handlade till stor del om vad vi arbetar med just nu inom de olika 
områdena samt vilka material vi använder oss av. 

Analys: 
• Viktiga träffar för att delge varandra hur vi arbetar. På så sätt kan 

förskolan lättare lägga den grund som barnen behöver för att nå målen i 
skolan. Skolan kan delge förskolan om det finns vissa matematiska eller 
språkliga delar som behöver arbetas mer med redan i tidig ålder. Gäller 
även naturkunskapen. 

Utveckling: 
• Utforma en dagordning att använda på ämnesnätverksträffarna. Komma 

väl förberedd till träffarna. Detta kommer bli möjligt till hösten då 
piloterna får ”pilottid” inlagt på schemat. 
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Sammanfattning av förskolans verksamhet under året 
Under hela året har extra fokus lagts på vår utemiljö och vår pedagogiska 
verksamhet utomhus. Vi har fortbildat oss genom föreläsningar och 
studiebesök och på så sätt fått inspiration till att göra vår gård mer innehållsrik 
och gården har fått utrymme till att vara det pedagogiska rum det är. Vi har 
också förmånen att ha skogen alldeles nära och tack vare gott samarbete 
mellan avdelningarna och vårt kök så är det möjligt för oss att vara i skogen en/ 
flera gånger i veckan och också äta/ laga vår mat där. De minsta äter frukt i 
skogen och de större även maten 1-2 ggr i veckan. I skogen finns också 
Mattedraken, Sol, Blåbärsskogen och Äventyrsskogen som är karaktärer och 
aktiviteter som är kopplade till vår läroplan i form av matematikuppdrag för 
stora och små, eller uppdrag kopplade till språket och det vi har omkring oss- 
naturen. 
 
Vår verksamhet har innefattat en strukturerad vardag, samlingar med 
återkommande innehåll, utevistelse varje dag. Vårt arbete genomsyras av ett 
språk och matematiktänk där vi hittar lärandetillfällen i vardagssituationerna på 
förskolan. Vi leker matematik och språk och de finns hela tiden med i vårt 
temaarbete. Vi kan se att vi pedagoger utvecklats inom matematik sedan vi gått 
mattelyftet. 
Vi har under året arbetat med olika teman. Normer och värden gav en bra och 
trygg start på höstterminen. I november gick vi in på temat Kultur och tradition, 
och i januari startade vi upp med temat Djur i svenska skogar. Därifrån övergick 
vi senare till Bondgårdsdjur och därefter temat Odla. Det vi odlar under vårt 
tema kommer sedan att säljas på vår kommande sommarfest. 
Under vårterminen har flera nya barn skolats in på avd Trädet. Detta har 
inneburit att fokus legat på att jobba ihop gruppen och få de nya barnen trygga 
hos oss. Trädet har många barn på liten yta så vår utevistelse har blivit ännu 
mer viktig för oss. Med många små barn så har mycket tid lagts på att få rutiner 
att fungera, vid t ex in- och utgång, och matsituationen. 
Igelkotten har också haft flera inskolningar så fokus har även där legat på att 
jobba ihop barngruppen och att barnen ska känna sig trygga. 
På Gräshoppan har närvaron av barn legat högt och det har varit svårt att räcka 
till vid t ex frukost och mellanmål. I barngruppen har det under våren varit en 
hel del konflikter så fokus har även på Gräshoppan legat på att få barnen att 
känna sig trygga och att hjälpa dem vid konflikthantering. 
 
En stor utmaning under året har varit vikariesituationen. Vi har ofta önskat 
vikarie men inte fått någon till oss pga vikariebrist. Det i sin tur har resulterat i 
att flera tänkta aktiviteter som t ex teknik på gården uteblivit eftersom vi då 
varit tvungna att lägga fokus på att klara det mest basala, t ex blöjbyten, ut- och 
ingång, matsituationen, mellanmål. Vi har omorganiserat oss för att räcka till. 
Det som vi under året fått lägga mest fokus på är vårt mål inom normer och 
värden. Alla barn ska få känna sig trygga på förskolan. Det har varit flertalet 
inskolningar som förändrat gruppdynamiken och vi pedagoger har funnits nära 
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barnen för att stötta och vägleda när barnen ska hitta sin plats i gruppen. Det 
har också varit en del konflikter mellan barnen som fått ta tid att reda ut. Vi har 
i de sammanhangen pratat mycket om hur man ska vara en bra kompis och vara 
rädda om varandra. 
Vi har organiserat våra måndagar så att varje avd fått en timmes planering. Det 
har fungerat relativt bra. Det vi måste bli bättre på för att planeringstiden ska 
kunna utnyttjas fullt ut är att hålla tider, och att ta tillvara på de stunder som 
dyker upp övrig tid på dagarna (barn som sover, barn som är sjuka osv) då 
någon i personalen kan gå ifrån för planering. 
 
På eftermiddagarna går mycket tid åt till att plocka fram och plocka bort efter 
mellanmålet då vi på mellanmålet ofta har ca 18 barn. Det tar totalt ca en 
timme, tid som borde gå till barngruppen. 
 
På vår småbarnsavdelning har vi haft ovanligt många barn, 19 st. Vi valde att 
låta småbarnsavdelningen växa istället för att flytta vidare barn till Igelkotten 
och Gräshoppan. Att vi valde att göra så berodde på gruppkonstellationerna och 
personaltätheten. Vi ville behålla Igelkottsgruppen intakt med barn födda 2013 
för att sedan flytta ner alla samtidigt till Gräshoppan. 
I efterhand kan vi se att vi borde ha organiserat oss annorlunda. Trots mer 
personal på småbarnsavdelningen så har det inte fungerat som vi önskat. 
Medeltalet stiger förstås med så många inskrivna barn och det är svårt att få till 
ett optimalt pedagogiskt arbete med så många små individer med stort 
omsorgsbehov. I framtida liknande situationer kan två 1-3 årsavdelningar vara 
att föredra för att minska arbetsbelastning och ge barnen en mer pedagogisk 
verksamhet. 
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Sammanfattning av kvalitetssäkring för Snavlunda förskola 
läsår 16/17. 
 
 
Förskolans förutsättningar detta år 
Det finns 26 barn i förskolan som är indelade i temagrupper utifrån ålder. Förskolan har 4,5 
tjänster i nuläget som består av barnskötare och förskollärare. I ledningen finns en 
förskolechef och en samordnare. Vår förskola är indelad i två åldersanpassade grupper, 1-3 
samt 3-5 år. Vi har under detta läsår haft tillgång till K-tidsvikarier som gjort det möjligt för 
oss att på ett bättre sätt planera upp verksamheten. Vi har även kunnat lösgöra tid så att 
man avdelningsvis kunnat ha planering en förmiddag i veckan under höstterminen och en 
förmiddag varannan vecka under vårterminen. 
 

 
Vilka utvecklingsinsatser har gjorts under året 
Vi har under detta läsår arbetat aktivt med att fundera kring och vidareutveckla vår 
utomhusmiljö med inspiration från bland annat litteratur som diskuterats kring och 
studiebesöket vi gjorde tillsammans med norra området till naturförskolan i Hjo. Vi har 
arbetat vidare med vårt uterum, skapat ett ”sinnenas trädgård” och vi är i uppstart av en 
snickarbod som skall inredas. Under läsåret har vi även börjat jobba med pedagogisk 
coachning. Här är tanken att vi ska observera olika situationer och sedan samtala och 
reflektera över olika händelser och scenarier, både kollegialt och tillsammans med 
förskolechef. Detta tror vi kan vara nyttigt för den egna personliga utvecklingen, men även för 
att utveckla verksamheten. Under läsåret har vi haft olika fortbildningstillfällen. 
 
De fortbildningar som varit under läsåret är bland annat: 
Pedagogiskt café med Bibbi Larsliden (likabehandlingsfrågor), hälsoinspiratörsträff, 
språkpilotsträffar, matematikpilotsträffar, samt natur – och teknikpilotsträffar. I oktober var 
samordnarna på norra området tillsammans med förskolechef på Lärarutbildardag i Örebro. 
Arbete runt miljödiplomering har också fortsatt detta läsår med bland annat träffar och 
uppdatering av dokument. Delar av personalen har även deltagit i RUC-föreläsningar på 
Örebro Universitet. Ämnesråds träffar, Ipadcafé, Babblarna Brickebackens skola i Örebro. 
Under läsåret har även Anna-Lena gått en handledarutbildning inriktat gymnasieelever som 
ska ut på praktik. 
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Kvalitetssäkring av handlingsplanens mål 
 

Normer & Värden 

Förskolans mål 

 Vid vårterminens slut kan varje barn utifrån sin förmåga visa och uttrycka respekt för 
allt levande samt visa omsorg för sin miljö. 
 

Målbedömning 

 Målet är delvis uppnått 
 

Resultat 

 Vi upplever att barnen har blivit mer rädda om djuren som de hittar i naturen. De 
äldre barnen har fått mer förståelse och kan tänka mer abstrakt kring normer och 
värden, barnen har blivit mer uppmärksamma på vad andra barn gör mot djur, natur 
och kompisar som är en kränkande handling. De kommer i större utsträckning och 
säger till en personal om de inte vågar säga till kompisarna själv. 

 
Analys: 

• På grund av att vi har arbetat med att prata om hur man är mot varandra och naturen 
så har barnen fått större förståelse för normer och värden. När det varit perioder då 
bemötandet mot varandra varit mindre bra har vi använt oss av Kompismaterialet 
som ett bra komplement i arbetet kring normer och värden. Här har vi tillsammans 
fått vända och vrida på de svårigheter vi stött på genom gemensamma diskussioner 
på exempelvis samlingarna. Vi tror att samlingarna har varit ett bra tillfälle att 
diskutera olika problem, då man vi pedagoger får möjlighet att se och lyssna till alla 
barn och vad de har för tankar. När det händer en incident exempelvis ute på gården 
är det ibland svårt att reda i problemet. Vi vill också undvika att måla ut specifika 
barn utan prata om händelser generellt och försöka lägga fram problemet så att man 
får tänka hur man själv skulle känna sig i olika situationer. Detta har vi upplevt vara en 
bra metod för att få igång tankar och diskussioner i barngruppen. På så sätt tror vi 
pedagoger att man på ett bra sätt utvecklar sin känsla för empati. Det vi skulle kunna 
utveckla och göra i framtiden är, att som vuxen spela upp olika scenarier för barnen 
kring olika problematik och situationer vi vill få en diskussion runt. 

 
Utveckling: 

• Vi behöver fortsätta arbetet kring detta mål 
• Att hela tiden ta upp händelserna direkt när det händer och få barnen att tänka hur 

det skulle ha känts för dem själva. 
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Utveckling & Lärande 

Språk 
Förskolans mål 

 Vid vårterminens slut är våra språkmiljöer och språkaktiviteter planerade och 
genomförda utifrån resultatet av barnens kartlagda språkbehov. 
 

Målbedömning 

 Målet är uppnått 
 
Resultat 

 På Nyckelpigan har vi sett utveckling genom att vi arbetat med sång, musik, och 
drama. På Fjärilen har vi sett en stor utveckling av rimmande och att barnen är 
intresserade av att sammansätta ord och meningar. Även stor utveckling har skett 
genom vårt tema arbete kring Dunderkalaset i språkandet. Vi ser utveckling av 
språkandet genom att vi har ändrat i våra lärmiljöer. Användandet av digitala verktyg 
har också gett resultat genom att barnen själv kan lyssna på lästa sagor även om det 
inte är någon vuxen som kan läsa just då. 
Barnen har blivit mer bekväma med att använda digitala verktyg. Vi och föräldrar 
upplever att barnen på Fjärilen har fått en stor kunskap kring bokstäver och 
skrivandet. Genom att titta på språkinventeringen har vi på ett tydligare sätt kunnat 
se vilka områden vi behöver lägga extra fokus på. 

 
Analys: 

• Genom att vi har arbetat aktivt i verksamheten med miljöer och aktiviteter har det 
gett ett gott resultat. Språkinventeringen har varit ett bra verktyg för att tydligare se 
vart behoven finns. På så sätt har vi haft lättare att utforma aktiviteter utifrån 
barnens behov. Vi har dock upplevt inventeringsmaterialet lite krångligt då allt inte är 
relevant för alla barn i de olika åldrarna. 1-3 årsavdelningen har den senaste 
inventeringen använt sig av ett förenklat material. Genom språkinventeringen i 3-5 
årsgruppen upptäckte vi att det fanns barn som inte har ett förväntat talspråk. Detta 
lyfte vi med förskolechef samt specialpedagog under barnkonferensen på 
höstterminen. Vi har ännu inte fått hjälp med detta av specialpedagog, vilket är synd 
då det förmodligen kunnat hjälpa oss ännu mer i vårt språkarbete. 

 
Utveckling: 

• Fortsätta med språkinventering av barngruppen och lägga upp verksamheten efter 
det. 

 
Matematik 
Förskolans mål 

 Vid vårterminens slut har alla barn genom lek och planerad verksamhet fått möjlighet 
att utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning 
och talbegrepp samt mätning, tid och förändring. 
 

Målbedömning 
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 Målet är uppnått. 
 
Resultat 

 Vi ser resultat genom att barnen känner igen siffror, former och andra matematiska 
begrepp. Barnen ramsräknar mycket och jämför antal, storlek mm i den fria leken och 
planerade aktiviteter. Att bygga och konstruera har blivit en stor del av vardagen på 
förskolan. 

 
Analys: 

• Vi har aktivt skapat förutsättningar för att barnen ska kunna få möjlighet att utveckla 
sin förståelse för matematik. Matematikinventeringen har varit ett bra verktyg för att 
tydligare se vart behoven finns. På så sätt har vi haft lättare att utforma aktiviteter 
utifrån barnens behov. Genom våra väl genomtänkta temaarbeten har barnen fått 
möjlighet att på ett inspirerande sätt fått möta de olika delarna i matematiken. 
Materialet ”Dunderkalaset” har hjälpt oss i 4-5 årsgruppen mycket speciellt i 
matematik och språk. En bidragande orsak till att vi uppnått målet i matematik skulle 
kunna var att vi nyligen gått matematiklyftet, som gjort att vi är mer medvetna kring 
ämnet. 

 

Utveckling: 
• Fortsätta med matematikinventering av barngruppen och lägga upp verksamheten 

efter det. 
 
 

Barns inflytande 
Förskolans mål 

 Vid vårterminens slut har alla barn fått möjlighet till inflytande i verksamheten samt 
öka sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och förskolans miljö. 
 

Målbedömning 

 Mål delvis uppnått. 
Resultat 

 Barnen är duktiga på att själva hålla ordning och reda ute och i våra rum inne, detta 
på grund av att vi bland annat märkt upp lådor där de olika materialen skall vara. På 
detta sätt kan vi se att det blir lättare och tydligare för barnen att sortera de olika 
sakerna på rätt plats. Genom att barnen kommer med egna initiativ och att vi som 
vuxna ger barnen förtroenden att genomföra sina initiativ i mån av möjlighet, ser vi 
att barnen fått mer möjlighet till inflytande i verksamheten. 

 
Analys: 

• Vi har under året skapat förutsättningar för framtida arbete i uterummet genom att 
märka upp lådor för de material som vi ska ha ute. Vi har själva behövt landa i vilket 
material som ska finnas i vårt uterum. Detta är en process som tar lite tid, då vi 
behöver diskutera både i arbetslaget och tillsammans med barnen om hur vi tänker 
kring vårt arbete ute. Vad är inflytande för barnen? Detta har vi reflekterat kring 
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under vårterminen genom att läsa boken ”Utveckla barns inflytande”. Vi har haft 
många tankar kring vad vi anser vara barns inflytande, och kommit fram till att det 
handlar om mer än val i det vardagliga. Det handlar även om att vi som pedagoger ska 
skapa förutsättningar för att barnen ska kunna ha inflytande över sitt eget lärande. 
Att vi har tillgängligt material i vår ateljé samt i uterummet, och att barnen får tänka 
till när de ska använda materialet till olika skapande så att det blir ett lärande i 
skapandet. Då krävs det också att vi pedagoger är närvarande för att utmana barnen. 

 
Utveckling: 

• Fortsätta skapa tillfälle för oss i arbetslaget att organisera upp hur vi tänker jobba 
framåt, samt att skapa tillfällen för barnen att fortsätta få inflytande över sitt lärande 
både inne och ute. 

 
 

Förskola & Hem 

Förskolans mål 

 Få vårdnadshavare att vara aktiva på föräldramöten samt få större kännedom om 
förskolans mål för att öka delaktigheten i verksamheten. 
 

Målbedömning 

 Målet är delvis uppnått. 
 
Resultat 

 Vi hade ett stort deltagande på vårt föräldramöte. Vi fick stor respons på de 
enkätfrågor vi lämnade ut under föräldramötet. Vi hör under våra utvecklingssamtal 
att barnen berättar hemma om vårt arbete. 

 
Analys: 

• Vi upplever att vi har en engagerad föräldragrupp som är nyfikna på vad barnen gör 
under sin vistelse på förskolan. Vi upplever också att vi har byggt upp en god relation 
med vårdnadshavarna, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till ett gott 
engagemang. Vi tror att genom att ha en kompletterande enkät med frågor som rör 
vår verksamhet till den övergripande trivselenkäten kan bidra till att få föräldrarna 
ännu mer delaktiga. Genom att utvärdera svaren på en sådan enkät kan vi utveckla 
verksamheten bättre sätt. Det vi skulle kunna tänka på till nästa läsår är att anordna 
en ”arbetsdag med drop in-fika” eller bara en ”drop-in”-dag. Detta är bra tillfällen att 
kunna prata med föräldrarna under lugnare former. 

 
Utveckling: 

• Att i arbetslaget fortsätta diskutera vilket informationsforum som skall användas 
gentemot våra vårdnadshavare. Att fortsätta uppmuntra våra vårdnadshavare vara 
delaktiga i vår verksamhet. 
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Samverkan med förskoleklass, skola & fritids 

Förskolans mål 

 Vid vårterminens slut har samverkan i form av ämnesnätverksträffar mellan 
förskolans och skolans ämnesansvariga pedagoger i ämnena matematik, språk och 
naturkunskap genomförts. 

 
Målbedömning 

• Målet är uppnått. 
 
Resultat 

 Vi har lyckats få till träffar med skolans personal. 
 
Analys: 

• Nyttigt att få till träffar i de olika verksamheterna, och att få en insyn i våra olika 
arbeten för att möta barnen i deras lärande. Att vi får en förståelse för vad som krävs 
av barnen i deras lärande utifrån bedömningsstödet. Det är positivt att vi fått tillfälle 
att ge varandra feedback i arbetet kring barnens lärande. Det har även varit positivt 
med ämnesnätsträffarna genom att broarna mellan verksamheterna byggs ännu 
starkare. Genom att ha förståelse för varandras verksamheter tror vi att barnen 
lättare blir bemötta på den nivån som de är i. 

 
Utveckling: 

• Till nästa år behöver det finnas en ”dagordning” att hålla sig till, samt att det behöver 
skrivas minnesanteckningar. 

 

 
 
Sammanfattning av förskolans verksamhet under året 

Vi har under året arbetat temainriktat i de olika åldersgrupperna. 1-3 årsgruppen har jobbat 
med spindeln Sofia som utgick från natur och djur, samt ett arbete kring Lille Lustig som 
utgår från normer och värden. Vi vill genom detta arbete lägga grunden för förståelse för 
allas lika värde både hos människor och djur. 1-3 årsgruppen har nu under våren inlett 
arbetet med temat Babblarna. 3-årsgruppen har under våren arbetat kring sagan Petter och 
hans fyra getter. Här har barnen i första hand fått arbetat utifrån målen språk och matematik. 
De har fått komma i kontakt med olika begrepp, färger och former. I detta arbete har barnen 
också fått skapa av olika material och i olika tekniker. Att arbeta utifrån en bok har varit en 
bra metod då vi kunnat arbeta ur olika infallsvinklar samt att man i detta tema fått med alla 
bitar utav läroplanen. 4-5 årsgruppen har jobbat med temat ”Dunderkalaset” med fokus på 
språk och matematik. Vi har upplevt att detta tema passat barnen bra då de varje dag pratar 
om de olika figurerna i sagan samt att de använder de olika begrepp som man mött i arbetet. 
Temat har genomsyrat hela verksamheten varje dag på olika sätt både inne och ute. Eftersom 
vi har en utomhuspedagogik anser vi att det har varit viktigt att jobba med temat så mycket 
som möjligt utomhus. Som parallella spår till temat har vi även jobbat mycket med 
experiment och Qr-koder. Vi har även under våren jobbat lite extra med miljöfrågor. 
Utomhusmiljön är ständigt under utveckling och vi har jobbat aktivt med att strukturera upp 



 

38 

 

vårt uterum med olika material. Under våren har även en snickarbod börjat ta form på vår 
gård, samt en Sinnenas trädgård, detta utifrån inspiration från vårt studiebesök i Hjo, på Ur & 
Skurförskolan Ute. Vårt årliga projekt ”från frö till planta” har avslutats och nu igen påbörjats. 
Under vårterminen har vi fått tillfälle att tillsammans med skolan diskutera ämnena svenska, 
matematik och naturkunskap. Vi fick utbyta många bra tankar, idéer och tips hur vi kan 
samarbeta kring barnens lärande, och hur våra verksamheter kan lära av varandra. Under 
vårterminen görs även en överskolning av våra femåringar, detta sker under några tillfällen. 
Vi har även överskolningssamtal tillsammans med föräldrar, mentor för förskoleklass och 
fritidspersonal. 
Det har varit ett utvecklande och lärorikt år för pedagoger och barn på Snavlunda förskola. 


