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1 Verksamhetsbeskrivning  

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
Förskolans verksamhet bedrivs i en lugn och trygg miljö med närhet till skog och flera lekplatser. 
Förskolan består sedan 1 mars av tre avdelningar istället för fyra. Avdelningarna bedriver ett 
mycket gott samarbete, framförallt mellan de båda syskonavdelningarna 

Under året som varit har vi arbetat mycket med Livsstil och hälsa som är ett miljöarbete inom Grön 
Flagg. Men även matematik, språk och naturkunskap har varit en stor del av verksamheten.  

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
Förskolan har sedan 1 mars tre avdelningar. Två avdelningar (Bamse och Skalman) är 
syskonavdelningar (3-5 år) och en (Skutt) är en småbarnsavdelning (1-3 år). På grund av 
pensionsavgång i mars vars tjänst inte tillsattes fullt ut så var det, för att få en så god verksamhet 
som möjligt, nödvändigt att slå samman de två småbarnsavdelningarna till en stor avdelning. På de 
båda syskonavdelningarna finns 5,35 tjänst totalt, på småbarnsavdelningen finns 4,0 tjänst. Vi har 
dessutom 0,20 tjänst som arbetslagsledare för samordning av sjukvikariat, schema, inköp, 
specialpedagoguppgifter mm.  

Tillsammans har vi 65 barn inskrivna på förskolan.  

Det finns en lokalvårdare som även lagar frukost och utför några övriga måltidsuppgifter. 
Vaktmästare delas med Länghemsskolan.  

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
Under hela läsåret har vi arbetat med tema Livsstil och hälsa inom Grön Flagg. Vi fick vår 
certifiering förra sommaren och hade en fin invigning den 1 september. Inbjudna gäster var barnen 
i förskoleklassen, rektor, förvaltningschef, politiker och pressen. Uppslutningen var mycket god. 
Barnen på Bikupan sjöng några sånger, personalen berättade om temat och därefter bjöds det på 
frukt. Invigningen var mycket uppskattad.  

I vårt tema Livsstil och hälsa har vi arbetat mycket med rörelse och rörelselekar. Vi har regelbundet 
genomfört Röris och varit i idrottshallen. Vi har odlat, varit i skogen, arbetat med 
barnkonventionen samt talat om vikten av goda kostvanor.  

Under hela året har personalen på småbarnsavdelningarna Skutt och Vargen, sedermera 
småbarnavdelningen Skutt prioriterat förändringar i inomhusmiljön, samt omfördelat personalens 
schema vad gäller raster och planeringar.  

I augusti var all personal på studieresa till Jönköping och Visingsö. Vi besökte olika förskolor som 
berättade och visade hur de arbetar. Vi fick många tankar och idéer med oss som vi omsatt i 
praktiken.  

Personalen har under vårterminen påbörjat en utbildningsinsats på Navet. Utbildningen kommer 
att pågå under 1,5 år. Vi har fått lära mer om vatten, kemi och rymden.  
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Höstens föräldramöte var mycket uppskattat där dietist Julia Backlund informerade om vikten av 
att ge barnen en god kost. Uppslutningen var god.  

Lucia firade vi på ett för oss nytt sätt. Vi var ute på syskonavdelningens veranda. Vi bjöd in 
föräldrar, syskon och andra släktingar. Efter barnens fina luciaframträdande sålde vi korv och 
bröd. Arrangemanget var mycket lyckat trots kylan.  

Storagruppen besökte i mars Navet och Räddningstjänsten. På Navet fick de träffa draken Berta 
och genomföra olika experiment. På Räddningstjänsten fick barnen information om vad 
räddningstjänsten gör samt provsitta brandbilar. Det var förväntansfulla barn som åkte till Borås 
och mycket nöjda och glada barn som kom tillbaka.  

På den årliga sommarfesten arrangerade Storagruppen ett fint program som bestod av ramsor och 
sånger. Vi avnjöt glass och chokladsås.  

Sommarresan i år gick till Månstadparken för barnen på Bamse och Skalman. Barnen på Skutt gick 
till en närbelägen gård och tittade på djuren.  

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

Vi använder enkäter till personal och vårdnadshavare samt har utöver utvecklingssamtalen en 
daglig dialog. Beträffande barnen genomför vi observationer som dokumenteras. Vi använder 
utvärderingsmetoden Glada och ledsna ansikten tillsammans med barnen. Vi diskuterar dagligen 
med barnen, både enskilt och i grupp.  

3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 
föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 
som genomförts för att förbättra verksamheten. 

En av våra prioriterade åtgärder för fortsatt utveckling har varit att utveckla Skutt och Vargens 
inne- och utemiljö. För att öka de små barnens inflytande över val av aktiviteter så har vi skapat 
olika lek- och aktivitetsutrymmen i lokalerna. Personalen har satt upp bilder för att tydliggöra vad 
de olika utrymmena kan inbjuda till och även organiserat sig för att finnas nära barnen och vid 
behov stödja dem i deras lek. Vi upplever att barnen har fått större inflytande över sina val av 
aktiviteter genom att sätta upp bilder och via vår närvaro. Vad gäller utemiljön så har det inte skett 
några större förändringar. Detta beror på att åtgärderna kräver hjälp av vaktmästare och de har 
små resurser att hjälpa oss.  

Vi har arbetat konkret med Barnkonventionen på många olika sätt. Dels genom olika 
aktivitetsutrymmen på småbarnsavdelningen där barnens inflytande har ökat. Med de äldre 
barnen har vi berättat, visat bilder och skrivit brev till ett fadderbarn som personalen har, vi har 
läst böcker och talat om Barnkonventionen.  
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Vi har haft intentionen att färdigställa ett sommarsnickis. Tanken var att använda en av våra 
lekstugor som snickis. Tyvärr kan vi inte genomföra detta pga. skadegörelse i vår utemiljö.  

Vi har under hela året arbetat med tema Livsstil och hälsa inom Grön Flagg. I detta tema har ingått 
aktiviteter såsom rörelse, kost, Barnkonventionen, odla samt utveckla vår utemiljö.  

För att öka föräldrarnas inflytande har vi satt upp en förslagslåda på varje avdelning. Tyvärr har 
inga förslag inkommit. Ett annat mål för oss var att anordna drop-in fika varje höst och vår. I höstas 
hade de båda småbarnsavdelningarna drop-in fika. Tyvärr har vi inte kunnat genomföra detta på 
samtliga avdelningar pga. hög arbetsbelastning.   

4 Förutsättningar 

4.1 Barn 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet inskrivna barn 53 50 56 55 

Antalet barn med annat modersmål än 
svenska 

3 6 4 4 

Antalet barn med annat modersmål än 
svenska som får modersmålstöd i 
förskolan 

- - - - 

Antalet förskoleavdelningar 4 4 4 4 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 
vecka 

334,9 * 344,3 353,7 404,2 

Genomsnittligt barnantal per grupp 9/18 (9/19)12,5 (9/18) 13,5 13,8 

Avstämningsdatum:15/10 

Kommentar/analys:  

Efter 1 mars 2011 är det tre avdelningar på Bikupans förskola. Antal tillsynstimmar har ökat 
jämfört med tidigare år. Under vårterminen 2011 har antal tillsynstimmar och antal inskrivna barn 
ökat än mer.  

4.2 Personal 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet årsarbetare  10,40 10,12 10,15 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 
på förskolan 

4,95 5,57 5,34 5,42 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i förskolan 

67 % 73 % 73 % 73 % 
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Antal förskollärare med 
specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 hp 

- - - - 

Kommentar/analys:  

Antal förskolskollärare är konstant, under våren har antal barnskötare minskat med en personal 
pga. pensionsavgång. Denna tjänst har inte tillsatts fullt ut beroende på besparingar.  

4.3 Ekonomiska resurser 
 2007 2008 2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma (exkl. 
lokalkostnader) 

66,80 73,96 70,78 63,85  

Kommentar/analys:  

Personaltätheten har minskat. Personal som gått i pension har inte ersatts fullt ut. Personal som är 
sjukskriven del av dag har ej ersatts.  

4.4 Materiella resurser 
Respektive arbetslag genomför en självvärdering som bygger på BRUK enligt följande: Först 
genomförs en individuell bedömning som utgör underlaget till arbetslagets gemensamma 
bedömning. För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK E 1.1, E 2.1 

 
 
I vilken utsträckning  alla elever har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel , skolbibliotek 
läromedel , och annan ändamålsenlig utrustning. 

Resultat: 
      
 
 1 2 3 4 5 6 

Förskolans lokaler, inredning och utrustning stöder och stimulerar 
en varierad pedagogisk verksamhet anpassad efter såväl det 
enskilda barnets som barngruppens behov  

    X  

Våra lokaler är säkra och i gott skick      X  

Utemiljön stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet 
anpassad efter såväl det enskilda barnets som barngruppens behov  

    X  

Utemiljön är säker och i gott skick     X   

 
Sammanfattande resultat: 

En svag sida är att vår gård blivit eftersatt vad gäller skötsel. Grindar är i dåligt skick och går inte 
alltid att låsa vintertid. Vi har hålor i asfalten.  

Värdera enligt följande skala: 
1. Egenskapen kännetecknar inte alls vår verksamhet 
2. Inledande diskussioner om hur vi ska nå detta har inletts 
3. Vi, personalen har enats om hur vi ska nå detta 
4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 
5. Verksamheten kännetecknas till stor del av detta 
6. Denna egenskap kännetecknar vår verksamhet 
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På småbarnsavdelningen har personalen skapat flera utrymmen med olika sorters material för att 
kunna bedriva en varierad pedagogisk verksamhet. Vad gäller utemiljön så har några smärre 
förändringar gjorts, t.ex. en vattenkran har installerats samt en mikro för lek till barnens utekök. En 
svaghet är att gården är platt och erbjuder sällan till någon motorisk utmaning. På gården finns 
ingen naturlig skugga under den varma årstiden.  

Förskolan är byggd på sank mark och på flera områden är marken mycket fuktig, det går inte att 
vara där under långa perioder.  

Analys:  

Våra duktiga vaktmästare har fått fler arbetsuppgifter och hinner inte med annat än akuta åtgärder.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Ordna solskydd till Skutts gård.  

Installera eller laga grindarna så de är säkra.  

Installera en diskbänk ute för att utveckla de yngsta barnens lek och experimenterande med vatten.  

 

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever/barn blir sedda och respekterade.  

Alla elever/barn känner trygghet, tillit och trivsel.  

5.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Arbeta konkret med Barnkonventionen.  

Resultat: 

Vi upplever att alla barn blir sedda och respekterade, detta ser vi genom regelbundna 
observationer. Vi gör skattningsschema flera gånger/termin för att alla i arbetslaget ska upptäcka 
de barn som inte blir sedda.  

Vi gör intervjuer med alla barn om trivsel varje år. Vi frågar föräldrar och barn samt genomför 
observationer.   

Analys och bedömning av måluppfyllelse:  

Vi har delvis nått målet. I några grupper har vi arbetat mer med barnkonventionen än i andra. Vi 
har dock arbetat med innehåller men inte alltid benämnt att det gäller just Barnkonventionen.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta konkret med Barnkonventionen.  

5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
Resultat:  

Vi har reviderat Likabehandlingsplanen och vi upplever att den är ett stöd för oss och barnen.  

Analys: 

Vi upplever att den fungerar som ett verktyg för att förebygga och förhindra diskriminering eller 
annan kränkande behandling.  

Den årliga revideringen får oss att tänka till och diskutera i personalgruppen samt i verksamheten 
med barnen. Detta gör oss mer medvetna om vikten av att förebygga och förhindra diskriminering 
eller annan kränkande behandling.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Årligen revidera och diskutera likabehandlingsplanen med början i augusti.  

5.1.3 Värdera enligt BRUKskalan ( se sid.2) 

 
Självvärdering enligt BRUK. För en mer omfattande bedömning hänvisas 
till BRUK A 1.3 A 1.9 

1 2 3 4 5 6 

Vi i förskolan arbetar för att skapa en trygg social miljö som är fri från all 
former av diskriminering, trakasserier och  kränkande behandling  

     X 

Vi i förskolan förankrar genom vårt förhållningssätt och arbetssätt 
grundläggande normer och värden hos barnen  

     X 

Vi i förskolan respekterar andras egenvärde      X 

 
Analys: 

Vår starka sida är att vi alla hjälps åt och tar tag i situationer där diskriminering och kränkande 
behandling uppstår eller kan tänkas uppstå. Vi försöker alltid skapa en trygg miljö. Vi diskuterar 
med det enskilda barnet samt i grupp om vikten av att vara en god kamrat och att arbeta för goda 
kamratrelationer. Vi är medvetna om att vi i personalgruppen inte alltid är på rätt plats vid rätt 
tillfälle, dvs. kränkande behandling eller diskriminering kan pågå där vi inte är.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Revidera likabehandlingsplanen med början i augusti varje år.  

5.2 Utveckling och lärande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever/barn får den hjälp de behöver.  
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5.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Prioritera Skutts utemiljö och innemiljö.  

Färdigställa sommarsnickis.  

Arbeta vidare med nya teman inom Grön Flagg med tema Livsstil och hälsa.  

Åtgärder/ insatser för att nå målet:  

Vi har genomfört förändringar i vår innemiljö genom att omfördela lekmaterial i flera utrymmen. 
Vi har flyttat ner material så det blivit synligt och lättillgängligt. Pedagogerna är i de olika lek- och 
aktivitetsutrymmena.  

Vi beslutade under hösten av inte göra något sommarsnickis pga. stor skadegörelse på gården.  

Inom Grön Flagg har vi haft många rörelsetillfällen, talat om och arbetat för att öka barnens 
kunskap om goda kostvanor, arbetat med Barnkonventionen, odlat och följt odlingsprocessen samt 
arbetat för att bygga upp en utemiljö som stimulerar till rörelse genom att anlägga en skolskog.  

Resultat: 

Skapandet av flera olika aktivitetsutrymmen och mer lättillgängligt material har gjort det lättare för 
barnen att välja aktiviteter och även kunna hålla på med aktiviteten längre stunder utan att störas.  

Vi upplever att vi nått våra mål. Inom Grön Flagg har barnen fått del av alla målen. Vi ser att 
barnen frågar oss och är intresserade av de olika delarna inom Grön Flagg.  

Vi har inte färdigställt sommarsnickis pga. stor skadegörelse på gården.  

Analys och bedömning av måluppfyllelse:  

Vi anser att vi nått vårt mål att prioritera innemiljön. Vad gäller utemiljön så har vi inte genomfört 
så mycket förändringar som vi hade som mål. Många av målen kräver hjälp av vaktmästare. 
Anledningen beror till stor del på att det råder bristande resurser beträffande vaktmästare.  

Vi upplever att vi nått våra mål inom Grön Flagg. Vi har arbetat medvetet och målinriktat för att 
genomföra tema Livsstil och hälsa.  

Vi nådde inte målet att färdigställa sommarsnickis pga. all skadegörelse på gården under kvällar 
och helger.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta vidare med nya mål inom Grön Flagg.  

5.2.2 Självvärdering enligt BRUK.  
(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 2. 1-10) 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2) 1 2 3 4 5 6 
Vi i förskolan stödjer och stimulerar barns strävan att genom egen aktivitet och 
eget utforskande öka förståelsen av sig själva och omvärlden liksom deras tilltro till 
sin egen förmåga att lära  

    X  

Vi i förskolan utgår från att barns lärande är oupplösligt förenat med dess sociala, 
fysiska och emotionella utveckling och arbetet präglas av insikten att barn lär hela 

     X 
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tiden, med alla sina sinnen och i samspel med omgivningen  

Den dagliga verksamheten är anpassad till barnens naturliga dagsrytm och till 
deras behov av en god omvårdnad, omsorg och en god pedagogisk verksamhet  

     X 

Vi i förskolan använder oss av kunskap om lekens grundläggande betydelse för 
barns utveckling och lärande 

     X 

Vi i förskolan arbetar såväl med det enskilda barnet som med hela barngruppen 
och ser ett samband mellan det enskilda barnets utveckling och samspelet i 
barngruppen 

     X 

Vi i förskolan uppmuntrar barns förståelse och intresse för matematiska och 
naturvetenskapliga begrepp och samband, naturens kretslopp och människans 
inverkan på miljön 

     X 

Vi i förskolan stärker och stimulerar barnens alla språk och stimulerar deras 
språkutveckling 

     X 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Vi upplever att barnen fått ökad kunskap om livsstil och hälsa, kostens betydelse, vikten av och 
glädjen i att röra sig, odling och odlingsprocessen, barns rätt och Barnkonventionen.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter vårt miljöarbete inom Grön Flagg med nytt temaområde.  

Anordna en skolskog i skogsområdet nära förskolan.  

Vi arbetar fram en gemensam portfoliomall som gäller för alla barn i förskolan.  

5.3 Delaktighet, ansvar och inflytande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
Alla elever/barn känner sig viktiga och betydelsefulla.(redovisas årligen) 

5.3.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
För att öka de små barnens inflytande över val av aktiviteter så vill vi skapa tydligare lekmiljöer 
med mer tillgängligt och synligt material.  

Åtgärder/insatser för att nå målen:  

Vi har genomfört förändringar i vår innemiljö genom att omfördela lekmaterial i flera utrymmen. 
Vi har flyttat ner material så det blivit synligt och lättillgängligt. Pedagogerna är i de olika lek- och 
aktivitetsutrymmena.  

Resultat: 

Vi genomför intervju med barnen varje vår, informerar genom utvecklingssamtal och har daglig 
kontakt med föräldrarna. Ofta får barnen berätta något och ta ansvar för olika uppdrag, genom 
detta får barnen vara betydelsefulla.  
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Analys och bedömning av måluppfyllelse:  

Barnen tycker det är spännande och roligt med intervjun, de säger att de får inflytande över 
verksamheten. De ser resultat av det genom de förändringar vi genomför. Vi anser att vi når målet 
med barns inflytande genom de svar vi får från barnen då de anser att de har stor möjlighet att 
påverka sin dag.   

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

På Skalman ansvarar 1 barn/dag för att presentera dagens lunch.  

5.3.2 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK  A1.4, A 1.7 

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid. 2) 1 2 3 4 5 6 

Vi i förskolan gör barnen delaktiga så att de kan påverka verksamhetens innehåll 
och utformning 

    X  

Det dagliga arbetet präglas av demokratiska arbetsformer och förhållningssätt       X 

 

Analys: 

Vi upplever att barnen till stor del får vara med och ha inflytande över innehållet. Rutiner såsom 
måltider och vila är svårare för barnen att kunna påverka, t.ex. pga. mat levereras vid viss 
tidpunkt.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Ge barnen större möjlighet att välja hur länge de vill vara ute på Skutt.  

På syskonavdelningarna frågar vi barnen på samlingen vad de vill ha för innehåll. 

5.4 Samverkan 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens/barnets bästa.  

5.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Vi ställer frågan om innehållet i föräldramötena i inbjudan till utvecklingssamtalen.  

Vi provar att sätta upp förslagslåda.  

Vi bjuder in till drop-in fika varje höst och vår.  

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Vi har i inbjudan till utvecklingssamtal frågat föräldrarna vad de önskar för innehåll i 
föräldramötena.  

Vi har satt upp förslagslåda på varje avdelning.  

Skutt och Vargen genomförde drop-in fika under hösten.  
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Resultat: 

Vi utgår från ett helhetsperspektiv. Via enkäter ser vi att föräldrarna är positiva till vår verksamhet. 
De upplever att barnen trivs och att vi arbetar för barnens bästa. Dagligen utbyter personal och 
föräldrar information för att barnets vistelse på förskolan ska bli så bra som möjligt.  

Analys och bedömning av måluppfyllelse:  

Vi nådde vårt mål att inbjuda till önskemål om innehåll i föräldramötena, inga förslag inkom.  

Vi fick inte in några förslag i våra förslagslådor trots information i månadsbrev och på vår hemsida. 
Enligt många föräldrar är de nöjda med vår verksamhet, vill de förändra något talar de med oss 
direkt istället.  

Skutt och Vargen nådde delvis målet med drop-in fika. På syskonavdelningarna har 
arbetsbelastningen varit hög, antalet barn hela tiden ökat, varför vi ansåg oss inte kunna genomföra 
drop-in fika.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi arbetar fram en gemensam portfoliomall som gäller för alla barn i förskolan.  

Tillsammans med föräldrar röja och iordningsställa en skolskog.  

5.4.2 Självvärdering enligt BRUK.  
(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 4.1-3)) 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2)        1 2 3 4 5 6 

Vi i förskolan samverkan med hemmen bygger på en nära och 
förtroendefull kontakt mellan föräldrar och personal och personalen 
tar ansvar för att en sådan relation kommer till stånd och utvecklas  

     X 

Föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga och påverka      X  

Vi i förskolan samarbetar med förskoleklassen och fritidshemmet för 
att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv 

    X  

 
Analys: 

Vi lägger medvetet ner mycket tid, genom att varje dag samtala med föräldrarna i samband med 
lämning och hämtning av barn.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi skriver och berättar i våra månadsbrev om barns inflytande.  

5.5 Redovisning av arbetet för barn i behov av särskilt stöd. 

5.5.1 Resurser:  
Vi har tillgång till talträning av talpedagog 1 gång/vecka.  
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5.5.2 Organisering av stödet och lärandet: 
De barn som är i behov av särskilt stöd tas upp på Elevhälsogrupp (EHG) en gång per termin. Vi 
använder psykolog och specialpedagog för observation, de kan ge stöd och handledning åt 
personalen.  

5.5.3 Personalens kompetens och tillgänglighet:  
En förskollärare har läst specialpedagogik, 45 hp. Förskolläraren arbetar i barngrupp, det är inte 
avsatt några särskilda resurser eller timmar för specialpedagoguppgifter.  

5.5.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av miljön för 
barn med olika förutsättningar( t.ex. funktionshinder)? 

Vi har inte behövt genomföra några åtgärder eftersom behovet inte funnits.  

5.5.5 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 
behöver? 

En gång per vecka kommer en talpedagog och taltränar några barn.  

5.5.6 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 3.1-4 

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid.2) 1 2 3 4 5 6 

Det finns fungerande rutiner och det görs insatser för att barn i behov av särskilt stöd 
ska få det stöd de behöver  

     X 

Personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd får de resurser de behöver i 
form av handledning, konsultation, tid för reflektion etc.  

    X  

Vi i personalen samverkar med föräldrarna till barn i behov av särskilt stöd      X 

Vi i förskolan arbetar med individuella utvecklingsplaner som ett medel för att 
tillgodose barns behov av särskilt stöd  

     X 

 
Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor): 

Våra starka sidor är att vi har bra och fungerande rutiner för att upptäcka barn i behov av särskilt 
stöd samt ett nära samarbete med föräldrarna. Vi har ett gott samarbete med habiliteringen på 
Södra Älvsborgs sjukhus. Vi arbetar med åtgärdsprogram som är framtaget av personal på 
förskolan.  

Analys: 

På grund av personalens kompetens och observationer upptäcker vi tidigt barn som är i behov av 
särskilt stöd.  

Åtgärder för fortsatt utveckling. 
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Vara uppmärksamma och observera de barn som vi misstänker är i behov av särskilt stöd och 
anmäla till EHG efter diskussion i arbetslaget.  

5.5.7 I vilken utsträckning upprättas åtgärdsprogram för barn i behov av 
särskilt stöd? 

Resultat: 

Åtgärdsprogram upprättas alltid för barn i behov av särskilt stöd tillsammans med föräldrar och 
specialpedagogresurs. Åtgärdsprogrammen utvärderas kontinuerligt.  

Analys: 

Åtgärdsprogrammen är ett bra instrument för att öka föräldrars och pedagogers samsyn på barnet 
och dess utveckling.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi använder åtgärdsprogram för de barn som är i behov av särskilt stöd.   

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Genom att upprätta åtgärdsprogram för de barn som är i behov av särskilt stöd ges stöd åt 
pedagoger, föräldrar och barn i vårt fortsatta arbete.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Informera ny personal om rutinerna kring barn i behov av särskilt stöd och om aktuella 
åtgärdsprogram.  

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

Högskolan i Borås Handledningsutbildning,  7,5 hp  1 personal 

Högskolan i Jönköping Matematikutveckling del II, 15 hp 1 personal 

Högskolan i Jönköping Breddning av lärarutbildning,, 60 hp 1 personal 

Navet i Borås  Naturvetenskap och tekning  All personal 

PIM, steg 1 och 2    1 personal 

Tranemo Kommun Matematikföreläsning  All personal 

Tranemo Kommun Föreläsning reviderad Lpfö98  All personal 

7 Helhetsbedömning 

I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts: 
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Vi ser att de allra flesta barn tillägnar sig läroplanens (Lpfö98) mål och intentioner under sin tid i 
förskolan.  

Resultat: 

Vår upplevelse är, genom observationer och intervjuer, att de barn som lämnar förskolan är trygga 
och nyfikna med stor lust att lära mer.  

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Medveten och välutbildad personal som tillsammans arbetar efter läroplanens (Lpfö98) mål.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsatt vidareutbildning av personalen samt pedagogiska diskussioner. 

All personal läser igenom och reflekterar över läroplanen (Lpfö98) varje år.  

 


