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Förutsättningar 

Elever 

Elever       

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

      

       

       

Personal 

Personal     

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever 

exkl. fskl 

    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever i 

förskoleklass 

    

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

samtliga ämnen och 

årskurser 

    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

    

     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

  

Bild     

Biologi     

Engelska     

Fysik     

Naturorienterande ämnen     

Hem - och 
konsumentkunskap 

    

Samhällsorienterande 
ämnen 

    

Idrott och hälsa     

Kemi     

Matematik     

Musik     

Slöjd     

Svenska     

Svenska som andraspråk     

Teknik     

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     



Rönnhagens förskola, Kvalitetsanalys 14/15 4(14) 

Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass     

Åk 1-6     

åk 7-9     

Grundsärskolan     

Gymnasium     

Undervisningskostnad/undervisningstimma     

Teknisk gruppstorlek     

Förskolan 

Förskolan 8,2    

Antal inskrivna 

barn/årsarbetare i 

förskolan (planerad) 

    

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

4,0    

Antalet tillsynstimmar 

/barn och vecka 

31,3    

Kostnad per 

tillsynstimma 

47,82    

     

Fritidshem 

Fritidshem     

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Under vårterminen utökades förskolan Rönnhagen med en avdelning. En utmaning för pedagogerna med ny organisation som 

kan ha påverkat arbetet. Fokus hamnar lätt på organisation istället för pedagogisk utveckling. Det är svårt att se varför det 

faktiska antalet barn är så mycket lägre än vad antalet inskrivna per årsarbetare är. Lite av förklaringen ligger i att vi fått utöka 

tid för barn i behov av extra stöd vilket räknats in i detn totala bemanningen. 

Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i förskolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i förskolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lika. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Alla 

barn ska trivas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

  

Vi kan se att barnen trivs i verksamheten, vi-känsla har utvecklats i barngrupperna. 

Alla barn har efter ålder och förmåga visat empati och hänsyn för varandra. 

Barnen har hjälpt varandra i olika situationer under dagen. 

  

Prognos måluppfyllelse: 

God. 

Kommentar: 

Vi ser att vårt arbetssätt har gett ett gott resultat. 

Vi har bemött barnen positivt vilket avspeglat sig på barnen. Vi har sett varje barn och uppmärksammat dem. 

Vi har uppmuntrat barnen att hjälpa/stödja varandra i olika situationer. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med normer. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar till barn i förskolan 

som uppger att "Mitt barn trivs i förskolan". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lika 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som enligt pedagogerna 
trivs på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lika. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som visar vilja att hjälpa 
sina medmänniskor. 

80 % 95 % 84,21 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mål i år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

25 % av barnen är under 2 år. 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla sin förståelse för att alla människor har lika värde. Alla barn ska känna sig trygga. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Prognos måluppfyllelse: 

  

Kommentar: 

De barnen som skolades in i januari har intre riktigt kommit in i förskolans rutiner. Några av de barn som bytt avdelning från 

Nyckelpigan till Humlan har haft svårt att finna sin plats i verksamheten. 

Vi kan se att arbetet med rutiner och trivselregler har fallit väl ut. Vi och barnen har dagligen samtalat om hur vi är mot 

varandra. Vi har även varit goda förebilder för barnen. 

Kompisböckerna har varit ett bra värdegrundsmaterial som vi arbetat med under längre tid. Arbetet har skett i mindre 

åldersblandade grupper vilket medfört att barnen aktivt medverkat i aktiviteter och samtal kring böcker. 

Vi har tillsammans arbetat och reflekterat kring likabehandlingsplanen. Planen är nu mer tydlig utifrån 

diskrimineringsgrunderna. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar till barn i förskolan 
som uppger att "Mitt barn är tryggt i 

förskolan". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som enligt pedagogerna 
känner sig trygga på förskolan. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mått. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

I januari omfördelning av barngrupperna 
samt att Humlan startades upp. 

  

 Andelen föräldrar till barn i förskolan 
som känner förtroende för personalen. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mått. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar i förskolan som uppger 
att "Dialogen mellan föräldrar och personal 

är bra 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Positivt bemötande med information kring 
verksamhet och barn. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Barnen har ställt frågor samt visat intresse för natur, växter, djur, väder och olika årstider. 

Naturmaterial har tagits in och använts i verksamheten. Barnen har undersökt och reflekterat kring material, växter och djur. 

De större barnen har arbetat med No-lådan luft, vilket skapat ett stort intresse för att undersöka luft. 

Vi har börjat  prata med barnen om att vara aktsamma om vår miljö och att visa empati för djur och natur. 

Dokumentation har skett vid vissa tillfällen. Att barnen får ta del av denna ger ett ökat intresse. 

  

Prognos måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Kommentar: 

Arbetet har gett ett gott resultat. 

Vi har varit nära och medforskande, genom samtal har barnen utvecklat sin förståelse för olika naturupplevelser. 

No-lådan har använts under en kort och intensiv period. Den fångade barnens intresse och väckte många funderingar hos 

barnen. 

Vi har pratat om aktsamhet mot djur och natur i konkreta situationer. 

Dokumentationen har synliggjort aktiviteter i verksamheten. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Besöka närmiljön. 

Arbeta vidare med allemansrätten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt pedagogerna 
ställer medvetna frågor runt natur och miljö. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har väckt barnens intresse för växter, djur 
och årstider. Tagit tillvara på barns nyfikenhet 

och frågor. 

Övriga kommentarer: 

I måttet har vi tagit med de barn som har 

språket och kan ställa frågor. De yngsta 

har räknats bort. 

Verksamhetens resultatmål: 
Pedagogerna ska få uppleva och få kunskap om IKT. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Vi har utvecklat våra kunskaper i Ikt. 

Under hösten arbetade vi med olika uppdrag på våra lärplattor. Vid uppföljningen fick vi flera tips kring olika pedagogiska 

appar. Upplägget med UP-pedagogers stöd har varit bra och inspirerande. 

  

Prognos måluppfyllelse: 

Mycket god. 



Rönnhagens förskola, Kvalitetsanalys 14/15 8(14) 

Kommentar: 

Vi anser att det behövs mycket tid för att lära sig de olika verktygen. 

Vi har olika kunskapsnivåer och intressen. 

På Myran har vi använt lärplattan och smartboarden mer i den pedagogiska verksamheten både i samlingsaktiviteter och i den 

fria leken. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Följa områdets utvecklingsplan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som upplever att de 
fått större kunskap och utvecklats inom IKT. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Nytt mått. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vi har olika kunskaper i personalgruppen. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla pedagoger skall ha kunskap om kommunens elevhälsoplan 2014-2018 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Vi känner till att elevhälsoplanen finns samt fått information kring planen. 

Prognos måluppfyllelse: 

God. 

Kommentar: 

Vi väntar på mer information kring planen och dess innehåll. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Läsa den fastställda planen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som känner till 
kommunens elevhälsoplan 2014-2018 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mått. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vi känner till att det finns ett utkast på 

planen. 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Barnen har utvecklat sin förståelse genom att uppleva rum, form, läge och riktning i den dagliga verksamheten. Personalen har 

benämnt prepositioner och matematiska begrepp. 

Barnen har konstruerat med olika material och därigenom lärt sig att benämna olika prepositioner. 

De äldre barnen har arbetat med formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel. Nyfikenhet och intresse för de olika formerna 

har skapats. 

De yngre barnen har arbetat med rumsuppfattning. 
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Prognos måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Kommentar: 

Arbetet har gett ett gott resultat. 

Verksamheten har erbjudit barnen möjlighet att utvecklas inom ämnet. Vi anser att det är viktigt att vi pratar med barnen och 

benämner begreppen rätt. 

I projektet med former har barnen upplevt och undersökt skillnader och likheter. Vi kan se att de olika arbetssätten har bidragit 

till att barnen blivit intresserade, de undersöker och letar själva efter former i omgivningen. 

Barnen har lärt sig hitta i miljön. Vad de olika rummen används till och var material hör hemma. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla arbetet. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som utvecklat sin 
förståelse för matematiska begrepp. 

100 % 85 % 117,65 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mått. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Efter barns förmåga och ålder. 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Barnen har visat nyfikenhet och intresse för matematik. De har räknat antal, i ordningsföljd samt sorterat och kategoriserat i 

olika situationer under dagen. 

De äldre barnen har även arbetat med talbegrepp i olika former. 

Vi har benämt de olika begreppen när vi samtalat med barnen. 

I miljön finns stimulerande material som barnen undersökt i fria leken. 

Vi har arbetat aktivt med matematik genom sång, ramsor, lekar, lärplatta och litteratur. 

  

Prognos måluppfyllelse: 

God. 

Kommentar: 

Arbetet har gett ett gott resultat. 

Barnen är på olika utvecklingsnivåer pga ålder. 

Stimulerande material finns på förskolan. Vi personal har synliggjort matematik både konkret och muntligt. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla arbetet med mer stimulerande material. 

Utveckla miljön. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder matematik 
i vardagen. 

85 % 85 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mått. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer:  

Efter ålder och förmåga. 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Barnen har utvecklat sitt ordförråd, de har nu ett mer nyanserat talspråk. 

I den dagliga verksamheten har vi samtalat pedagog/barn och barn/barn. Vi har inspirerat språket med sång, rim och ramsor 

samt litteratur och lärplattan. 

Vi har stimulerat miljön med bokstäver, ord, bilder, spel och pussel 

Modersmålsstöd i grupp har skett på: Albanska, Ungerska, Tyska och Spanska. 

Vi har lånat litteratur på bokbussen en gång i månaden. 

De yngre barnen har börjat lära sig teckenkommunikation. 

  

Prognos måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Kommentar: 

Arbetet har gett ett gott resultat. 

Vi anser att det är en bra service att kunna låna på bokbussen, de anskaffar gärna både barn och vuxenlitteratur som vi 

efterfrågar. Genom att ha mer varierad litteratur får vi igång fler samtal och diskussioner kring böcker och dess innehåll. 

Barnen har visat ett stort intresse för sång, rim och ramsor vid olika tillfällen. Vi ser även att barnen vid dessa tillfällen lyssnar 

aktivt och blir inspirerade. 

De äldre barnen har arbetat med appen bokstavspussel, genom det har de fått möjlighet att leka med bokstäver/ord tillsammans 

med bilder. 

Modersmålsstöd fungerar bra. Även andra barn i gruppen blir nyfikna och får en förståelse för att det finns andra språk. Det 

saknas stöd i två språk för närvarande. 

Barnen har visat intresse för teckenkommunikation, de visar tecken och tittar i teckenkommunikationspärmen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla arbetet. 

Arbeta med teckenalmanacka. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som enligt pedagogerna 
använder ett aktivt och nyanserat språk. 

100 % 90 % 111,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Övriga kommentarer: 

Språkutveckling efter ålder och mognad. 

De yngsta barnen använder sig av 

kroppsspråket och joller.  

Verksamhetens resultatmål: 
Alla hem ska få tillgång till bokpåsar för att stimulera barnens läsutveckling. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Det finns möjlighet för alla föräldrar och barn att låna hem bokpåsar. 

Bokpåsarna innehåller litteratur och frågor kring litteraturen. 

Böckerna är anpassade för alla åldrar. 

Vi har olika bokpåsar dels med enbart svensk litteratur och dels med svensk litteratur plus ett annat språk för flerspråkiga. 

  

Prognos måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Kommentar: 

Det är ofta samma familjer som lånar bokpåsar. 

Bra att det även finns litteratur för flerspråkiga familjer. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi måste arbeta vidare med att försöka nå fler familjer. Presentera bokpåsarnas innehåll i samlingen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som upplever att de 

fått tillgång till bokpåsar på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Nytt mått. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Bokpåsarna sitter väl synliga för alla 

föräldrar. 

Verksamhetens resultatmål: 
I kontakten med förskolan skall all föräldrar få känna att vi tar oss tid och lyssnar på deras åsikter och frågor. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Vi har samtalat med föräldrarna vid lämning och hämtning. 

Prognos måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Kommentar: 

Ibland kan det vara svårare med samtal beroende på vilken tid det är på dagen och vilket antal barn och hur många personal 

det finns tillgängligt. 

I de fall vi inte kan ta oss tid till samtal återkopplar vi vid annat tillfälle så snart vi kan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åikter och därmed få möjlighet att påverka sin 

situation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Barnen har utvecklat sin förmåga att uttrycka sig med känslor, ord och kroppsspråk. Genom det har de påverkat sin situation 

och fått inflytande i verksamheten. 

  

Prognos måluppfyllelse: 

Mycket god. 

Kommentar: 

Arbetet har gett ett gott resultat. 

Vi anser att det är viktigt att känna trygghet för att våga uttrycka sina tankar och åsikter. 

Barnen har haft inflytande med det som är möjligt att genomföra på förskolan. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska uppmuntra/utmana barnen till att ta egna initiativ. 

Lyssna på barnen och ta tillvara på deras tankar och åsikter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som påverkar sin situation 
enligt pedagogerna. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Barnen ger uttryck för sin vilja, påverkar 

inom verksamhetens ramar. 

Verksamhetens resultatmål: 
Föräldrar ska få delaktighet i verksamheten och kunna utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Föräldrarna har fått möjlighet till delaktighet vid dagliga samtal, inskolning, utvecklingssamtal, föräldrasamråd och 

föräldramöte. 

Föräldrarna har haft inflytande. De har gett förslag kring utveckling som vi tagit tillvara på. 

  

Prognos måluppfyllelse: 

God. 

Kommentar: 

Det har inte varit så stor uppslutning vid föräldrasamrådet det har även varit svårt att rekrytera nya representanter. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i förskolan som 
uppger att "Dialogen mellan föräldrar och 

personal är bra". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Positivt bemötande och en god dialog 

kring verksamhet och barn. 

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

100 % nöjda föräldrar när det gäller trygghet och trivsel. Vi kan trots det se att den avdelning som startade jan -15 inte riktigt 

har nått ända fram. Här fortsätter vi att fokusera på närhet och rutiner. 

Utvecklingen av no har fungerat bra och här har barnens intresse för frågorna vaknat. Resultatet blev 90% vilket vi är nöjda 

med. Fortsätter att utmana och skapa intresse för dessa frågor. 

Arbetet med IKT i förskolan behöver vi jobba mera med. Vi har kommit lite längre än förra året och är alltså på rätt väg men här 

behöver vi jobba mera. Resultat 90%. 

Både vad gäller tal/språk och matematik har vi nått ett mycket gott resultat. Över förväntat. 100%. Här kommer vi trots det att 

fortsätta den inslagna vägen och jobba vidare. 

Det riktade arbetet med att öka pedagogerna kunskap i likabehandlingsarbetet har varit positivt och skapat större medvetenhet. 

  

. 

  

Sammanfattande analys 

Arbetet med normer och värden är ständigt pågående på förskolan. Pedagoger ser detta som en bas i verksamheten vilket kan 

avläsas i resultatet. Årets fokus på förbättrat arbete runt likabehandling och värdegrund kan också ses som en förklaring till det 

goda resultatet. Den avdelning som startade sin verksamhet under våren känner att de inte nått lika långt ännu, vilket kan bero 

på såväl att alla barn i gruppen är små och nyinskolade samt att vi under våren haft det rörigt på förskolan med 

renoveringsarbete. 

Stödet från utvecklingspedagogerna som arbetat med likabehandlingsplanen har varit positivt. 

Arbetet med språk, matematik och  No har kommit en bra bit på väg men det är samtidigt områden som vi kan fortsätta att 

utvecka. Här har valet av olika arbetssätt varit gynnande samtidigt som pedagogerna blivit mera medvetna om betydelsen av 

hur vi samtalar med barnen runt dessa ämnen. Samverkan med bibliotekket och bokbussen är positivt på Rönnhagen och ger 

möjligheter till ett brett bokutbud som även gynnar hemmen. 

Två pedagoger har gått utbildning i teckenkomunikation vilket också kan ses som positivt i sammanhanget. 

Lärplattan har kommit till användning i framför allt språkutvecklingsarbetet. 

Att använda IKT i förskolan som redskap för både pedagoger och barn har tagit ett steg på vägen. Här behöver framför allt 

pedagogerna mera tid på sig för att bli trygga i användandet och våga lämna över mera till barnen. Utvecklningspedagogernas 

stöd har varit till god hjälp och kommer att finnas även nästa verksamhetsår. 

Den kvalitetshöjande insatsen för mera reflektionstid för pedagogerna har inte gett önskat resultat på Rönnhagen. planen att jag 

som förskolechef skulle finnas med i detta utvecklingsarbete har inte kunnat genomföras som det var tänkt då jag även fick 
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ansvar för skolorna under hösten.Vi tar nya tag nästa verksamhetsår. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1.Utveckla arbetet med IKT i förskolan och jobba vidare med den pedagogiska dokumentationen. Två utvecklingspedagoger 

fortsätter att ha detta som fokus under nästa läsår. 

2.Matematik i förskolan. Vi fortsätter det goda arbete som påbörjats och här kommer även två utvecklingspedagoger att stötta 

arbetet. 

3. No kommer att utvecklas vidare och förhoppningsvis leda till ökad förståelse hos barnen i frågor runt miljö. 

3. Fortsätta det goda arbetet med främjande arbete utifrån likabehandling och värdegrund för att skapa trygghet och trivsel. 

  

  


