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1 Uppföljning, utvärdering och utveckling (kap.2.6 Lpfö 98 

reviderad 2010) 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras 

lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande 

över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, 

frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras 

samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre 

arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga 

och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga 

utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och 

föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. 

Riktlinjer 

Förskollärare ska ansvara för 

 

• att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och 

analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter 

att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner, 

• att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras 

med varandra i det pedagogiska arbetet, 

• att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter 

och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas, 
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• att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande 

kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling 

och lärande som förskolan bidrar med, 

• att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar 

verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom 

samtliga målområden kritiskt granskas, och 

• att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet 

används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och 

lärande. 

Arbetslaget ska 
 
• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och 

lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner, 

• använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna 

för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade 

kunnande inom olika målområden, 

• dokumentera, följa upp och analysera  

– kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid 

vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,  

– hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de 

förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med, 

• dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla  

– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har 

möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och  

– föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras 

perspektiv tas till vara. 

 

2 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Forumet för reflektion inom arbetslaget har delats på två olika tillfällen. Lilla Björn och Rosa 

gruppen har reflektion var för sig. Personalstyrkan har utökats med en heltidstjänst. Grupperna 

delas i större utsträckning där hänsyn till barnens egna behov och intressen, kan tillgodoses i hög 

grad.  
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3 Förutsättningar 

3.1 Barn  

 
Avstämningsdatum 15/10 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet inskrivna barn 15 18 22 25 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska 

0 1 1 1 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska som får modersmålstöd i förskolan 

0 0 0 1 

Antalet förskoleavdelningar 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 

430 491 599 818,25 

Genomsnittligt barnantal per grupp 15 18 22 25 

Avstämningsdatum:15/10 

Kommentar/analys: 

Barnantalet har ökat sedan i oktober -12 ,  27 barn var inskrivna i maj -13. Antal tillsynstimmar har 

också ökat sedan oktober. På en  

 

3.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet årsarbetare 2,30 2,53 2,84 3,17 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 

på förskolan 

6,52 7,11 7,75 7,89 

Andel årsarbetare med behörighet som 

förskollärare 

30 % 30 % 60 % 53 % 

Antal förskollärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

0 0 0 0 

Kommentar/analys: 

Här redovisas endast personal inom förskolan. Björnen har en integrerad fritidshemsverksamhet 

också.  
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3.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 

lokalkostnader) 

40,91 49,01 50,92 45,45 

 
Resultat: 

Kostnaden per tillsynstimma har minskat sedan 2011. 

Kommentar /analys:  

Barnantalet i grupperna har ökat. Kraven på personalen har ökat och de känner sig ofta 

otillräckliga. På en liten förskola med bara en avdelning är man också mer sårbar. Det är svårt att 

med befintlig personal täcka dagen med långa öppettider. Det innebär ensamarbete tidiga morgnar 

och sena eftermiddagar. Det kan emellanåt kännas otryckt för pedagogerna. Föräldrar i vårt 

rektorsområde påpekar det stora barnantalet på förskolorna och ifrågasätter om vi har tillräckligt 

med personal.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi behöver öka personaltätheten på förskolorna.  

 

3.4 Materiella resurser 

 
Sammanfattande resultat : 

Lokalerna är inte ändamålsenliga för förskoleverksamhet. 

Förskolan är inrymd i skolans lokaler. Lokalerna är tungarbetade och personalkrävande, 

verksamheten är inrymd i skolans gamla slöjdsal. Pedagogerna har inrett rummet så att det bildas 

mindre utrymmen. Tamburen och ett lekrum finns på nedre plan, en trappa upp finns hemvisten. 

Förskolan kan också utnyttja ett litet f.d. materialrum som finns en bit bort i korridoren 

Utemiljön finns på motsatt sida av entrén och är inte så lättillgänglig för förskolan. Beslut har tagits 

angående skolstrukturen i kommunen. Det innebär att förskola antingen får helt nya lokaler eller 

att nuvarande lokaler anpassas till förskoleverksamhet. 

Analys: 

Lokalernas beskaffenhet styr miljöns utformning. Personalen har utnyttja lokalerna på ett bra sätt. 

De är lyhörda för barnens behov och anpassar efter barnens intresse.  Problemet med lokalerna är 

att de är belägna på olika plan med stentrappor emellan. Trots att man skärmat av i rummen, störs 

barnen av varandras lekar, detta påverkar framför allt barn som har koncentrationssvårigheter. 

Lokalerna är undermåliga för förskoleverksamhet men verksamheten är bra tack vare en 

engagerad personalgrupp  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

I avvaktan på beslut om lokalerna fortätter verksamheten som tidigare det vill säga, 

personalen fortsätter med att ständigt utvärdera och utveckla inomhus och utomhusmiljön så att 

den passar alla barns intresse och behov.  

En lokalplan tas fram. 
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Kommentar/analys: 

Vårdnadshavarna  är inte helt nöjda varken  med förskolans inne eller utemiljö. Lokalerna är inte 

ändamålsenliga och utegården är inte lättilgänglig då den ligger på motsatt sida av entrén.  

Pedagogerna och vårdnadshavarnas synpunkter stämmer väl överens.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

En lokalplan för ny förskola har tagits fram.  

4 Arbetet i verksamheten 

4.1 Normer och värden 

4.1.1 Våra prioriterade mål inom normer och värden (Lpfö 2.1) : 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar. 

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra 

Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i 

vardagen.  

Förståelsen för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 
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Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Varje mål redovisas för sig: 

 

Vi skall ha en trygg och tillåtande miljö där allas olikheter samsas med varandra.  

Alla ska få ett respektfullt bemötande. 

Barnen visar hänsyn till och skapar förståelse för människors olika behov.  

Vi arbetar för att barnen ska skapa sig förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt viljan att hjälpa andra.  

Barngruppen har delats i två mindre grupper. Fokus ska ligga på gruppmedlemmarnas sociala 

samvaro.  

Pedagogerna ska bekräfta barnens tankar och åsikter utifrån både kroppsspråk och verbalt språk. 

Barnen ska ha stora möjligheter att uttrycka sig i grupperna genom sång, verbalt och även drama i 

viss utsträckning.  

 

Resultat: 

Barnen lär sig att dela med sig och visa medkänsla 

Barnen tar ansvar för sina handlingar 

Barnen visar att de är rädda om varandra, vår natur och miljö 

Barnen vågar uttrycka sig, prata med och inför andra och vågar visa sina känslor. 

Både äldre och yngre upplevs vara trygga i gruppen eftersom alla barn gärna vill prata och berätta 

i storgrupp. Även de tystaste barnen tar och ges talutrymme av gruppen. Barnen börjar få 

förståelse för andras argument. Några ställer frågor medan andra håller fast vid sina teorier och 

åsikter. Barnen berättar genom teckningar om vad de varit med om och vill att vi ska skriva upp 

det de säger. Barn med annat modersmål benämner diverse ting på modersmålet och svenska. 

Barnen använder sig till stor del av sitt kroppsspråk och en väl utvecklad mimik för att förstärka 

det verbala språket. Några fåtal barn använder sig av egenkomponerade sånger för att förmedla 

känslor eller händelser. 

De yngre barnens lek handlade mycket om parallellek vilken förändrades med tiden och senare 

under hösten lekte barnen i större utsträckning med varandra. Barnen tillrättavisar andra som inte 

följer gemensamt förhållningssätt. En del visar ”förlåt” genom sitt kroppsspråk. Några barn drar ut 

stolen för andra, för att visa var de ska sitta. Detta ser vi som ett tecken på medkänsla. Det har visat 

att barnen har blivit bättre på att vänta på sin tur och har utvecklat ett positivt socialt beteende mot 

varandra. Barnen har blivit mer verbala än tidigare och de yngre använder kroppsspråk mestadels i 

sin kommunikation.  

 

Måluppfyllelse: 

Det medvetna arbetet med normer och värden ger resultat.  Förskolan är på god väg. 

 

Analys  

Arbetet med normer och värden är ständigt närvarande i det pedagogiska arbetet. Pedagogerna 

upplever att de är på god väg att nå målet men behöver utveckla vissa delar.  Många barn på en 

liten yta medför att arbetet med normer och värden blir extra påtagligt. Barnen måste visa stor 

hänsyn till varandras pågående lekar i rummet. Många barn är omtänksamma om varandra vilket 

visar sig genom kramar och uppskattande ord. De är hjälpsamma och tar hand om varandra i viss 

utsträckning. Barnen håller reda på varandra i lekarna och påkallar de vuxnas uppmärksamhet då 
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de ser att någon gjort något opassande.  Barnen börjar få förståelse för andras argument. Några 

ställer frågor medan andra håller fast vid sina teorier och åsikter. Några barn har en tendens att få 

andra att lyssna på deras åsikter medan andra blir lyssnade på i mindre utsträckning. 

 

Pedagogerna har planerat aktiviteterna med barnen utifrån deras ålder vilket resulterat i att barnen 

har utvecklat ett positivt socialt beteende mot varandra i stor utsträckning.  

 

Gruppen i helhet behöver stärkas. Barnens olika kvaliteter behöver lyftas fram och synliggöras för 

att förstärka mångfalden i gruppen.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Fortsätta att dela grupperna under förmiddagarna. Eventuellt dela in i fler grupper för att 

minimera det stora åldersspann som nu förekommit i båda grupperna.  

 Sträva efter att få längre tid med de olika grupperna under förmiddagarna.  

 Strävansmålet ”utvecklar sin förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andras situation samt 

att vilja hjälpa andra” behöver utvecklas.  

4.2 Utveckling och lärande 

4.2.1 Våra mål inom utveckling och lärande (Lpfö 2.2): 

Barnen visar nyfikenhet och vill undersöka och utforska för att få svar på sina frågor. 

 

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

 

Utvecklar sitt intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner 

 

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar 

 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp. 

 

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Varje mål redovisas för sig: 

Pedagogerna är lyhörda och lyssnar på barnens tankar och idéer. Det är en tillåtande miljö, i vilken 

barnen ges stort utrymme för egna reflektioner.  

Vi skall ha fokus på lärande.  

Fortsätta låta leken ta det utrymme som krävs för att barnens kamratrelationer ska kunna 

utvecklas. 
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Förändra miljön tillsammans med barnen där barngruppen ges stort inflytande i hur miljön 

planeras. 

Barnens intressen skall synas i utformningen 

Barnlitteratur som handlar om olika familjekonstellationer, genusperspektiv och könsmönster ska 

användas i större utsträckning.  

Pedagogerna arbetar med pekböcker, pussel, spel och tidningar där text och bild harmoniserar. 

Bilderböcker, konst, läsplattor, datorer, kamera, dokumentation, samtal om bilder och 

bildskapande. 

Barnen får väga mäta och jämföra volym, undersöka olika ämnens egenskaper.  

Barnen får arbeta med de olika kretsloppen så som, vattnets, kolets, kvävets och syrets kretslopp, 

kompostering, sortering av sopor, allemansrätten. 

Förskolan erbjuder olika material för experiment, bygg och konstruktion 

 

Resultat: 

Barnen är nyfikna och inspireras av miljön och varandra. 

Barnen väljer fritt aktivitet efter intresse och mognad.  

Barnen talar och samtalar. 

Barnen berättar, återberättar och leker med orden.  

Några av barnen har förståelse för andras argument kan bemöta dessa samt ställa frågor.  

Barnen använder sig av skriftspråk som krumelurer, klotter och symboler.  

Barnen förstår samband mellan skriftspråk och talade ord.  

Barnen använder olika strategier och olika material för att undersöka och lösa problemställningar i 

leken och i vardagen. 

Barnen har förståelse för matematiska begrepp och relationer.  

Barnen urskiljer likheter och olikheter.  

Barnen känner till årstidsväxlingarna. 

Barnen har kännedom om de vanligaste arterna av växter och djur. 

Barnen jämför, klassificerar och ställer frågor. 

Barnen urskiljer och ser samband med förändringar i naturen.  

Barnen utforskar och experimenterar tillsammans med andra. 

 

Måluppfyllelse: 

Förskolan är på god väg att nå målen. 

 

Analys  

Barnens egna intressen har i stor mån fått styra riktningen i de pågående projekten för att skapa 

gynnsamma förutsättningar för lärandet. Barnen ges förutsättningar och uppmuntras i viss mån till 

att lösa konflikter på egen hand.  Barnen samtalar, argumenterar och uttrycker sina tankar i relativt 

stor utsträckning under dagens alla tidpunkter. I barngruppen förekommer en hel del berättande, 

återberättande och lek med ord. De yngre har arbetat med ett material kallat ”Babblarna” vilket 

fokuserar på just språk. 

De äldre barnen har arbetat med skriftspråk i mycket stor utsträckning vilket resulterat i att några 

skriver brev på egen hand. Barnen har bekantat sig både med gemener och med versaler. Bilder på 

olika årstidsväxlingar har ständigt varit närvarande samt årstidernas namn på både svenska och 

polska. Namnlappar förekommer i båda grupperna.  
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Pedagogerna använder korrekta begrepp gällande matematiska termer så som hel, halv, ett par, två 

par, cirkel, kvadrat, rektangel och så vidare.  

 

Båda grupperna har arbetat med vatten i olika former. Olika experiment har genomförts och 

dokumenterats för att synliggöra barnens lärande och påvisa projektets ”röda tråd”.  

 

Ämnet No/teknik behöver fortfarande utvecklas. Dokumentationen som gjorts har till största delen 

handlat om experiment som rört respektive grupp men kanske bör fokus ändras för att urskilja 

varje barns enskilda lärande.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Vara lyhörd för barnens egna intressen 

 Uppmuntra skriftspråket i de olika grupperna.  

 Se över formerna för den pedagogiska dokumentationen och vad som sätts in i barnens 

portfoliopärmar.  

 

 

 
 

4.3 Barns inflytande 

 

4.3.1 Våra prioriterade mål inom barns inflytande (Lpfö 2.3) : 

 

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka 

sin situation, 

utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och 

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i 

olika former av samarbete och beslutsfattande 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Pojkars och flickors inflytande 

Träna med olika former av beslutsfattande 

Ha med barnen mer i den pedagogiska dokumentationen 

Arbetet med barns inflytande ska ständigt pågå i verksamheten. 

 

Resultat: 

Barnen vet att de kan påverka sin situation i förskolan.  

Barnen förstår att det är betydelsefullt att uttrycka sig på olika sätt genom att de får gehör för sina 

synpunkter och åsikter. 

Barnen förstår att det de gör och säger har betydelse för alla i omgivningen.   
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Barnen förstår att det finns olika sätt att fatta beslut. 

Barnen har förståelse för och kan följa majoritetsbeslut. 

Barnen kan leka i olika gruppkonstellationer och delta i olika former av samarbete.  

Barnen är delaktiga i att arbeta fram regler och följer dessa.   

 

Måluppfyllelse: 

Förskolan är på väg att nå målen. Pedagogerna strävar efter att vara goda lyssnare och uppmuntrar 

barnen till att ta egna initiativ.  

 

Analys  

Det är viktigt att pedagogerna möter barnen i deras intressen och även bekräftar de yngre barnen 

verbalt när de uttrycker viljan med kroppsspråket.  Planeringen av dagen är viktig, alla rutiner och 

hur personalens raster och planering ligger, får inte vara ett hinder för barnens inflytande. 

Pedagogerna skall uppmuntra barnen till att argumentera för sina åsikter och de måste få känna att 

de blir lyssnade på. Det är viktigt att pedagogerna tänker efter innan de ger barnet ett ”nej” på en 

fråga. Pedagogerna tar till vara och lyfter både flickors och pojkars intressen i lika stor 

utsträckning. Vid beslutsfattande har det främst förekommit majoritetsval men vi pedagoger 

behöver fundera på andra former av beslutsfattande för att barnens erfarenheter kring detta ska 

berikas 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vara lyhörda och lyssna på barnens egna tankar och funderingar. Det måste vara meningsfullt för 

barnet/barnen att framföra sina åsikter.  

Närvarande pedagoger, ute/inne, i alla aktiviteter 

Arbeta med olika former av beslutsfattande  
 

 

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

4.4.1 Resurser: 

Talpedagog och modersmålslärare. Talpedagogen har iordningställt språklådor som 

lånas ut till varje förskola under ett antal veckor.  
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4.4.2 Organisering av stödet och lärandet: 

Talpedagog och modersmålslärare har kommit en gång per vecka.  Talpedagogen har 

arbetat med barnen ca 20 minuter var och hemspråksläraren har stannat ca en timma.   

 

4.4.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

På förskolan finns två förskollärare och tre barnskötare. Talpedagogen har arbetat 

enskilt med barnen medan det vid modersmålslärarens besök oftast funnits med 

någon ur personalgruppen.  

 

4.4.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av miljön för 

barn med olika förutsättningar(t.ex. funktionshinder)? 

Bilder har förekommit i mycket stor utsträckning för att förstärka det verbala språket. 

Tecken har förekommit till viss del i de båda grupperna.  

 

4.4.5 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 

behöver? 

Utifrån nuvarande resurser har stöd getts.  

 

4.4.6 I vilken utsträckning upprättas handlingsplan för barn i behov av 

särskilt stöd? 

Handlingsplan har skrivits där behov har funnits.   

 

Sammanfattande resultat: 

 

Talpedagogens och modersmålslärarens arbete har medfört förbättringar för barnen. 

Modersmålslärarens besök har medfört att barnet pratat mer, både på svenska och på sitt 

modersmål. Övriga barn har intresserat sig för olika ord på barnets modersmål. Språklådorna har 

varit innehållsrika och intressanta för alla barn.   

 

 



16 

Analys: 

Talpedagogens och modersmålsläraren arbete har varit mycket givande.  Det är viktigt att barnen 

får detta stöd så tidigt som möjligt.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Stöd i form av talpedagog och modersmålslärare sätts in så tidigt som möjligt.  

 Anmälan till förskolechef vid behov av särskilt stöd görs skyndsamt 

 

 

 

5 Resultat attitydundersökning 

 



17 

 

 
Sammanfattande resultat: 

Majoriteten av vårdnadshavarna anser att deras barn trivs och är trygga på förskolan 

 

Analys: 

Arbetslaget upplever att alla barn trivs på förskolan. Kanske beror svaret ”vet ej ” på att barn varit 

nyinskolade då enkäten skickades ut.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fler dokumentationer på väggarna där vårdnadshavarna har möjlighet att se sina barns vardag 

samtidigt som barnen ges möjlighet att minnas situationer på förskolan.  
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Sammanfattande resultat: 

Majoriteten av de som svarat på enkäten anser att påståendet stämmer ganska bra. Någon/några 

anser att påståendet är felaktigt.  

Analys: 

Vårdnadshavare kommer vid olika tidpunkter under dagen. Vid vissa tider har pedagogerna större 

möjlighet att möta barn och vårdnadshavare. Kanske kan resultatet även bero på att barnen är 

nyinskolade och vårdnadshavarna därigenom inte lärt känna pedagogerna.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Informera varje termin och vid varje inskolning om att vårdnadshavarna är välkomna att komma 

fram till oss pedagoger. Det är tyvärr inte alltid möjligt att ta emot varje enskild vårdnadshavare 

personligen då pedagogen kan hålla på med en aktivitet med övriga barn och undvika att bryta 

den.   
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Sammanfattande resultat: 

Majoriteten av de vårdnadshavare som besvarat enkäten anser att vi pedagoger tror på 

barnets/barnens förmågor.  

Analys: 

Ett fåtal anser att de inte kan kommentera påståendet.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Visa på varje enskilt barns lärande och förmågor genom dokumentationen, se tidigare åtgärder.  
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Sammanfattande resultat: 

Majoriteten av de som svarat på enkäten anser att påståendet stämmer ganska bra. Någon/några 

anser att påståendet är felaktigt.  

Analys: 

Vårdnadshavare kommer vid olika tidpunkter under dagen. Vid vissa tider har pedagogerna större 

möjlighet att möta barn och vårdnadshavare. Kanske kan resultatet även bero på att barnen är 

nyinskolade och vårdnadshavarna därigenom inte lärt känna pedagogerna.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Informera varje termin och vid varje inskolning om att vårdnadshavarna är välkomna att komma 

fram till oss pedagoger. Det är tyvärr inte alltid möjligt att ta emot varje enskild vårdnadshavare 

personligen då pedagogen kan hålla på med en aktivitet med övriga barn och undvika att bryta 

den.  Upplysa vårdnadshavarna att de har möjlighet att kräva fler utvecklingssamtal.  

 

6 Förskolechefens helhetsbedömning 

I vilken utsträckning har förskolan arbetat mot läroplanens mål att sträva mot: 

Förskolan arbetar i stor utsträckning mot läroplanens strävansmål 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen 

Pedagogerna har arbetat medvetet med målen i läroplanen. De har kommit igång med den 

pedagogiska planeringen. De använder Lotusdiagrammet där de planerar sina teman, följer upp 

och utvärderar varje tema och visar på vilka läroplansmål som de arbetar med. Det är noga med att 
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följa planeringen som gjorts. Det tar också med barnen i den pedagogiska dokumentationen där de 

får vara med och reflektera över arbetet de gjort. Portfolioarbetet har utvecklats under året.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta vidare med det pågående arbetet  

 


