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1 Verksamhetsbeskrivning  

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
Upptagningsområdet är präglat av landsbygd och den tillverkningsindustri som finns i både 
Dalstorp och Ölsremma. En relativt stabil social struktur finns i dessa samhällen med liten in - och 
utflyttning. 

 

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
I Dalstorps samhälle, ca 1 km från skolan finns Björkhagens förskola och verksamheten är 
organiserad i två avdelningar (1-3 och 3-5). 

  

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
Gå- lunka –löp 

Äppeltema:  Gjort äppelmos och pajer, varit på besök i affären. 

Aktivitetsgrupperna på Lingonet. 

Skogsdagar/utedagar 

Lucia på kvällen. 

Julfest tillsammans i huset. 

Idrottshallen för Lingonbarnen under vintern. 

Utbildning för personalen på Navet. 

Teater ” Clownen och cirkusprinsessan” 

Våra 5-åringar  har varit i Tranemo simhall vid ett flertal tillfällen under året och badat. 

Dramaundervisning med Lena Klaiber från Kulturskolan. 

På Blåbäret har vi startat upp nya samlingsgrupper.  

Nya arbetslag både höst-vårtermin. 

Flera långtidssjukskrivningar. Många vikarier under läsåret. 

Vattenkoppor under hösten bland barnen. 

Barn flyttades över från Blåbäret till Lingonet och två nya barn kom i mars och ytterligare två barn i 
maj. Stor barngrupp med många tillsynstimmar. 

Gemensam påskfest som vi hade ute med korvgrillning till middag. 

Fixardag: En lördag i maj samlades föräldrar, barn och personal och gjorde fint på vår gård med 
motorikbana, vattenbana, repbana och odlingslådor. Vi avslutade med korvgrillning. 

Lingonet firade Förskolans dag med flaggpromenad. 
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1     Underlag och rutiner för att ta fram   
kvalitetsredovisningen 

Personalens kontinuerliga reflektioner, samtal, diskussioner, observationer och dokumentationer. 
Föräldraenkät har gått hem under våren. 

Under hösten på Lingonet kände vi att vi var på rätt väg och kunde leva upp till de pedagogiska 
mål vi satt. Däremot på Blåbäret var det mycket barn och svårt att arbeta på det sätt vi planerat. 

Under våren har antalet barn i barngruppen på Lingonet varit högt och då har vi pedagoger 
upplevt att det varit svårt för oss att skapa den lugna och harmoniska miljö för att ge barnen de 
optimala förutsättningarna. Detta för att hjälpa och stödja barnen i deras utveckling utifrån 
läroplanen. Under våren har barngruppen på Blåbäret minskat i antal då ett antal barn flyttade 
över till Lingonet. Detta har gjort att arbetet fungerat mycket bra. 

 

 

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

Vi har kommit en bra bit på vägen med att öppna upp samarbetet mellan avdelningarna.  Vi 
hjälper varandra mycket mer nu än vad vi tidigare gjort. Detta upplevs positivt av både barn, 
föräldrar och personal. 

Vi känner att vi har fått en större VI-känsla i huset och är mer måna om varandra allihop. 

Under året som gått har vi varit ute utanför gården minst en dag i veckan. Vi har varit i skogen, på 
andra lekplatser, idrottshallen och på promenader. 
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3 Förutsättningar  

3.1 Barn /personal 
 

 

3.2 Ekonomiska resurser 
 

 
 
 
 
 

 

3.3 Materiella resurser 
Mål:  

Att få en väl fungerande utegård som inspirerar till upptäckarglädje, lustfylld lek. Fortsätta arbetet 
med att få igång aktiviteter i alla rum 

Resultat:  
Vi har varit i kontakt med Samhälls-Bygg under våren för rådgivning med vår utemiljö. De har 
lovat att vid senare tillfälle fixa till pilkojan och staketet vid kullen. Vi har tillsammans med 
brukarrådet anordnat en arbetsdag för intresserade familjer. Det blev en dag i maj där 
uppslutningen var bra och mycket blev fixat . 
Vi har varit i kontakt med lokala företag som sponsrat med material. 

Med tanke på att barngrupperna är stora så använder vi alla rum på bästa möjliga sätt. Vi försöker 
hela tiden förändra miljön efter barnens intressen och gruppens sammansättning. 

Enligt enkätundersökningen upplever 50% av föräldrarna att utemiljön är tillfredsställande och 
60% upplever att innemiljön är ganska bra. 
 
Analys: 
Efter föräldrars medverkan på fixardagen så upplever vi att barnen har fått nya platser för lek på 
gården.  
Vi upplever att barnen delar upp sig mer spontant och bättre efter att vi haft våra samlingsgrupper.  
 
 
 
 

  2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Antalet inskrivna barn 38 33 37 37 37 
Antalet förskoleavdelningar 2 2 2 2 2 
Antalet tillsynstimmar i genomsnitt 
per barngrupp 

538 376 467 448 551 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 
på förskolan 

4,94 5,5 5,9 5,1 5,1 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 

lokalkostnader) 

2008 2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma 66,28 69,19 65,85 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi fortsätter ta hjälp av föräldrar och lokala företag, för att vidareutveckla arbetet med utegården. 

Få ”gården” att bli ett pedagogiskt rum som hela tiden förändras utefter barnens intresse. 

Vi fortsätter förändra rummen i takt med att barngruppen ändras och deras behov och intressen.   

 
 
 

4 Arbetet i verksamheten 

4.1 Normer och värden 
Utdrag ur Lpfö 98 
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt 
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. 
 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

• Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, 
där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet och 

• Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 
kompromissa och respektera varandra. 

 

                                                                  
 
 
 
 
Bildningsplanens mål:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Normer och värden 
 
Alla blir sedda och 
respekterade 
 
Alla känner trygghet, tillit 
och trivsel. 
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4.1.1 Våra egna mål för 10/11: 
 

Mål 

”Alla barn på Björkhagen ska bli sedda varje dag och känna sig trygga i verksamheten” 

 

Resultat: 

Vi vuxna har under året försökt vara närvande med barnen i leken, men det är inte alltid så lätt 
med tanke på allt annat som skall göras, ordna vikarie, svara i telefon och kontakten med föräldrar.   
Vi har under våren haft så stora och krävande barngrupper att inte det funnits tid och möjlighet att 
reflektera under dagen tillsammans med de övriga pedagogerna. Även det att vi haft mycket 
vikarier inne i verksamheten har gjort att reflektionen inte alltid blir av. 
Vi känner att det ofta är svårt känna att vi ”sett” alla barn. Förhoppningsvis har ju olika personal 
”sett” olika barn. 
Under våren upplever vi inte att 6-åringarna har haft det ”tråkigt” den sista tiden på förskolan. De 
har fått ta större ansvar och erbjudits aktiviteter tillsammans med andra barn som anpassats efter 
deras intressen och behov.  
Barnen födda 2007 som under våren flyttades över till Lingonet, har vid lämpliga tillfällen under 
hösten ätit mellanmål inne på Lingonet. De har även varit med på olika aktiviteter såsom 
clownteater och promenader. 
Enligt enkätundersökningen svarar mer än 90 % att deras barn känner sig trygga och trivs i 
förskolan. 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse  
 När man arbetar med små barn så måste normer och värden uppmärksammas hela tiden, varje 
dag. 
Mera tid för reflektion mellan kollegor och avdelningar behövs. 
Vi pratar kontinuerligt om vad som händer under dagen, men vi gör sällan några skriftliga 
observationer.  
Då samarbetet mellan avdelningarna ökat så känner vi även att övergången blir lättare eftersom 
barnen känner all personal och de andra barnen, samt att barnen medverkat på Lingonets 
aktiviteter. 
Av enkätsvaren kan vi se att vi ger barnen trygghet och trivsel, trots att vi pedagoger ibland känner 
oss otillräckliga 
 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi har beställt hem kompissagorna som hör till kompiskorten. Detta bidrar till att materialet blir 
mer lättanvänt. Sagorna handlar om hur man är en bra kompis, tips om hur barn ska tänka och 
agera när man behöver hjälp att reda ut saker som händer. Hur ska man göra när man gjort någon 
ledsen? Hur gör man någon annan glad? Hur säger man förlåt? 
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Vi måste diskutera i arbetsgruppen hur vi ska göra för att vara mera närvarande i leken så det 
administrativa inte ska ta så mycket tid. 

Stärka verksamhetens självbild och självförtroende genom att ha ett gemensamt projekt att arbeta 
utifrån. 

För att vi pedagoger ska känna oss mer tillfredsställda med att ha sett alla barn varje dag, kan vi 
tänka än mer på hur viktig matsituationen/aktivitetsgrupperna är. Här har vi stora möjligheter att 
samtala och se varje enskilt barn. På Blåbäret blir ju alla barn sedda vid flera tillfällen under dagen 
då man hjälper dem med på- och avklädning och vid blöjbyten. 

 
 

4.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
Vi håller den levande i vårt dagliga arbete genom att alla som jobbar eller går på Björkhagens 
förskola ska trivas ihop och ha trevligt tillsammans. Alla vuxna på förskolan ansvarar tillsammans 
för alla barnen ska känna sig trygga 

 

Resultat 

En ”lightversion” av likabehandlingsplanen är gjord och presenterades på föräldramötet. Alla 
föräldrar har fått hem ett exemplar. 

Analys  
Ett bra sätt att lära känna varandra är ett bra samarbeta mellan avdelningarna, försöka hjälpas åt att 
lösa alla bråk så fort som möjligt och även försöka få barnen att lösa bråk själva med hjälp av 
vuxna. Att alla följer reglerna som vi bestämt tillsammans. 

Förhoppningsvis så kan föräldrarna ta till sig texten lättare i Lightversionen. 

Vi har inte presenterat själva likabehandlingsplanen för barnen men arbetat med begreppen på 
annat sätt. 

Åtgärder för fortsatt utveckling  

Till hösten får vi ytterligare material till ”Kompiskorten” så det blir mer lättarbetat. 

Efter skolinspektionens besök ska vi arbeta mer med jämställdhet. Vi måste gemensamt komma 
fram till hur vi ska arbeta med detta i det dagliga arbetet. 
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4.1.3 Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående 
normer och värden. 

Resultat: 

0% 50% 100%

Stämmer helt
och hållet

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer inte
alls

Vet ej

Mitt barn trivs i förskolan

Björkhagen

F_BJÖRK_LINGONET

F_BJÖRK_BLÅBÄRET

 
 

0% 50% 100%

Stämmer helt
och hållet

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer inte
alls

Vet ej

Mitt barn känner sig trygg i förskolan

Björkhagen

F_BJÖRK_LINGONET

F_BJÖRK_BLÅBÄRET

 
 

Analys 

Alla känner inte trivsel och trygghet i förskolan enligt enkäten. 

Målet är att alla barn ska känna trivsel. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Ta upp detta på utvecklingssamtalen 
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Öka föräldrainflytandet genom att få föräldrarna mer engagerade i brukarrådet. 

Erbjuda föräldrarna att vara med i verksamheten om så bara för en liten stund för att se hur 
verksamheten fungerar. 

Ställa fram en låda i kapprummet där föräldrarna kan lämna förslag på förbättringar. 

 
 
 

4.2 Utveckling och lärande. 
 

Utdrag ur Lpfö 98 
Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och läande 
bildar en helhet. 
Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling 
och lärande. 
 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

• samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma 
och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

 
 

 

 
Bildningsplanens mål:  
 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling och lärande 
Alla elever får den hjälp de 
behöver 
 
Alla elever möts på rätt nivå 
och efter sina förutsättningar. 
 
Eleverna upplever att 
bedömning och betygsättning 
är likvärdig. 
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4.2.1 Våra egna mål 10/11: 
Mål 
Alla barn ska få möjlighet att utveckla de ”100” språken 

(Barn har 100 språk, men berövas 99” Citat ur Reggio Emilia) 

Genom det dagliga arbetet ger vi barnen möjlighet till att utveckla sina olika sinnen.  
 
Resultat: 

Vi har haft meningsfulla skogsdagar, där vi tillsammans med barnen upplevt och upptäckt med 
alla våra sinnen på ett nyfiket sätt.  

Vi har sett naturen som en lärande miljö där barnens språk berikats i samspelet med andra. 

Lyft fram barnens kreativa uttryckssätt, genom att skapa, konstruera, måla, rita. 

Synliggjort vårt arbete med språket  genom att t.ex. sätta upp aktuellt material, barnens resultat 
med tillhörande text och allmän information om vårt arbete.  

Vi leker mycket med bokstäver och deras språkljud, samtalar, läser och berättar sagor.  

I vardagliga situationer låter vi barnen använda sig av matematik . 

Efter personalens fortbildning på Navet har vi arbetat en hel del med NO experiment. 

Vi har varit på olika lekplatser i samhället och utforskat vår närmiljö genom promenader till och 
från olika platser. 

Vi har möblerat om efter hand när behov har funnits och barnens intresse ändrats t.ex. djurrum, 
frisör, bygghörna mm 

 

 

Resultatet av föräldraenkäten vt 2011: 

0% 50% 100%

Stämmer helt
och hål let

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer inte
alls

Vet ej

Personalen tror på mitt barns förmåga

Björkhagen

F_BJÖRK_LINGONET

F_BJÖRK_BLÅBÄRET
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Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Vi ser att barnen har utvecklat ett intresse för bokstäver och siffror, de ser siffror och bokstäver i 
vardagen. 

En förutsättning för att nå målen är att skapa lugna miljöer för barnen. Det har varit svårare med 
högt barnantal. Vi har lyckats bäst i de situationer där vi skapar smågrupper.  

I utemiljö på gården och med skogsdagarna har barnen lekt mer idérikt och använt sin fantasi. Vi 
har försökt att barnen ska ta hänsyn och känna respekt för allt levande och lära sig vara rädda om 
naturen. I skogen kan de använda alla sina sinnen när de lyssnar, smakar, känner, ser och luktar 
naturens olika fenomen. ”Kroppens sinnen tar med sig minnen från olika miljöer” 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Utveckla matematik, teknik och naturvetenskap utifrån ”nya läroplanens” syften. 

Bli bättre på att dokumentera lärsituationer i vardagen. 

Arbeta för att kunna ge barnen fortsatta möjligheter att välja vilka sätt de vill uttrycka sig på, ge 
dem språkliga utmaningar, förändra miljön så den inspirerar och lockar till nya upptäckter.  

 
 

4.3 Delaktighet och inflytande 
 
Utdrag ur Lpfö 98 
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De 
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 
 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

• verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskola 
och 

• verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. 

 
 
 

Bildningsplanens mål:  
 
 
                                                                      
 
                                                 

Delaktighet, inflytande och ansvar 
 
Alla elever känner sig viktiga och 
betydelsefulla. 
 
Alla elever har inflytande över sitt 
lärande och sin skolmiljö.  
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4.3.1 Våra egna mål 10/11: 
Mål 
Alla känner sig delaktiga och betydelsefulla 
 
 
Resultat 

Aktivitetsgupperna (Lingonet) – här har barnen själva fått välja vilken aktivitet de vill delta i. 
Skapande, matematik och språk 

Material finns tillgängligt så att barnen kan välja aktivitet efter intresse. 

Samlingsgrupperna (Blåbäret) – här har vi arbetat i grupper tre dagar i veckan och då har barnen 
arbetat med språk, bygg och konstruktion och skapande. Här har vi haft åldersblandade grupper 
som bestämts av personalen. Barnen har varit med och bestämt namnen på grupperna. 

 

 

Analys  

Vi pedagoger har blivit mer medvetna om vikten av att barnen utifrån sina egna intressen får vara i 
smågrupper (aktivitetsgrupper) Genom detta utvecklas barns lärande. 

Vi upplever att arbetet i smågrupper där barnen själva är med och väljer aktivitet har fungerat 
väldigt bra. Det blir lugnare och alla barn blir sedda. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

Tillsammans med barnen fortsätta utveckla och utforma grupperna och dess innehåll. Fånga det 
som är intressant för stunden och låta barnen vara med och bestämma och framföra sina åsikter.  
 
Vi pedagoger kan uppmärksamma varje barn och få dem att känna sig betydelsefulla och se sin 
egen utveckling genom arbetet med portfolio. 
 
Viktigt att arbetslaget  hjälps åt att se varje barn varje dag – samtala, lyssna, röra, uppmuntra osv. 
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4.4 Samverkan 
Utdrag ur Lpfö 98 
Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och 
förtroendefullt samarbete med hemmen. 
Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans 
personal och barnens familjer. 

• Utbyta kunskaper och erfarenheter med personal i förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med 
dem samt 

• Tillsammans med personal i förskoleklassen, skolan och fritdshemmet uppmärksamma varje barns behov 
av stöd och stimulans. 

                                                                 
 
 

Bildningplanens mål: 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samverkan 
All verksamhet utgår från ett 
helhetsperspektiv där all samverkan 
utgår från elevens bästa.  
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4.4.1 Våra egna mål 10/11: 
Alla (barn/föräldrar/personal)  känner sig delaktiga i Björkhagens verksamhet.  
 
 
Resultat: 

Det var stor uppslutning på föräldramötet. Power-point presentationen ”En dag på Björkhagen” 
som visades var uppskattad av föräldrarna.   

Månadsbrev med information om vad som händer i verksamheten, ges ut varje månad antingen 
genom mail eller papperskopia.  

Vi dokumenterar vår verksamhet och synliggör den för både barn och föräldrar t ex genom digital 
fotoram, portfolio, kort info vad vi gjort under dagen mm.  

 Vi har en pärm med information för föräldrarna som de kan låna hem och läsa. 

Samverkan har skett med förskoleklassen och våra blivande sexåringar, under tio veckor då Lena 
Klaiber har haft drama på skolan.  

Vi har ett föräldraråd där föräldrarna genom sina representanter har en möjlighet att påverka 
verksamheten.  

Alla föräldrar har erbjudits utvecklingssamtal. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi tror att det är viktigt att föräldramötet hålls på förskolan för att få stor uppslutning. Året 
dessförinnan hade vi gemensamt föräldramöte med Rönnhagen i Grimsås och då var 
deltagarantalet mycket lågt.  

Månadsbrev och dokumentationerna ger föräldrarna en god inblick i verksamheten. 

Samverkan med förskoleklassen har fungerat bra då barnen blir bekanta med skolmiljön. 

Föräldrarådet finns men engagemanget är inte så stort. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi vill inkludera barnen mer i dokumentationsarbetet. Följa upp arbetet tillsammans med barnen. 
 
Vi vill klargöra för föräldrarna vad ett föräldraråd kan göra för att få ett större engagemang. 
 
Vi vill att både personal och föräldrar ska bli mer delaktiga i Björkhagens verksamhet för att öka 
förtroendet, glädjen och gemenskapen. Där av planera och genomföra en ”Höstfest” för personal 
och barnens familjer.  
 
Ett föräldramöte ska också genomföras senare under hösten. 
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4.4.2 Redovisning av övriga resultat från attitydundersökningen och 
enkäter angående samverkan. 

Resultat:  

0% 50% 100%

Stämmer helt
och hållet

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer inte
alls

Vet ej

Dialogen mellan förälder och personal är bra

Björkhagen

F_BJÖRK_LINGONET

F_BJÖRK_BLÅBÄRET

 

 

Analys: 

Tillfredställande att dialogen uppfattas positivt från föräldrarnas sida. Det är mycket viktigt att 
samverkan mellan hem och förskola fungerar bra. Det är en förutsättning för en trygg, lärorik och 
rolig förskola. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Den dagliga kontakten med föräldrar anser vi viktig och därför fortsätter vi att ”möta” vid lämning 
och hämtning. Att tydligt visa dokumentation om verksamhetens innehåll för föräldrarna. 
Vi använder anslagstavlan i tamburen för att ge information om bl.a. vikarier. 

 
                                                                   

4.5 Redovisning av arbetet för barn i behov av särskilt stöd. 
Hur har arbetet med elever i särskilt behov av stöd fungerat under läsåret? 

Talpedagog Inga Larsson har varit hos oss för att arbeta med barn i behov en gång per vecka. 

Specialpedagog Lena Martinsson har varit inkopplad och funnits tillgänglig för både personal, barn 
och föräldrar. 
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Analys: 
 
Det finns ett stort behov av både specialpedagog och talpedagog i barngrupperna. Detta har varit 
en stor tillgång för oss pedagoger och vi ser att de verkligen behövs i förskolan då vi detta läsår har 
haft barn i behov av tal och språksvårigheter.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
 
Viktigt med fortsatt samarbete med specialpedagog och talpedagog. Ett stöd både för oss 
pedagoger och för de barn som är i särskilt behov av stöd..  
 
 

 

5 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

Pim 
Navet 
Föreläsning om Bornholmsmodellen 
Sagovandring utomhus i Ulricehamn 
Personec 
IN-print 
Ateljeristakurs  
Studiebesök på Hulta ängar 
Jobbskuggning på Hulta ängar 
 
 
 

6 Helhetsbedömning 

Samarbetet mellan avdelningarna har ökat och man tar mer tillvara och stöttar upp på varandras 
avdelningar vid planeringar och andra behov. 

Framför allt under våren har det varit väldigt mycket barn inskrivna i verksamheten och detta har 
gjort att det varit svårt att få ut all planeringstid. Försöka hitta ett fungerande system där vi får tid 
för planering och reflektion, enskilt och i grupp.  

Vi har ändå lyckats genomföra många roliga och utvecklande aktiviteter för våra barn. Personalen 
känner trivsel och har roligt tillsammans. 

Vi upplever att barnen haft det bra under året och att det har upplevts positivt med övergångarna 
från Blåbäret till Lingonet och från Lingonet till Förskoleklassen. 
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