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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, 

• 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, 
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• 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. 

Förändrat innemiljön efter barnens intresse och byggt olika rum i rummet där vi blandat 

material som väcker barnens intresse och fantasi. 

 Använt väggarna för att synliggöra bokstäver, siffror och rimord tillsammans med bilder 

för att väcka barnens intresse för språk och matematik. 

Besökt gymnastiksal, skog och lekplats för att öka barnens kännedom av närområdet. 

Barnen har byggt och startat upp en kompost. 

Alla i arbetslaget har läst ”Modiga prinsessor och Ömsinta killar” av Britta Olofsson. 

Arbetslaget har reflekterat och diskuterat boken. 

Förskolorna i området har iordningställt No-lådor som finns till allas förfogande. 

Pedagogisk handledning av specialpedagog en gång per månad. 

Vi fortsätter med arbetsätt som är inspirerat av Reggio Emilia filosofin. 
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3 Förutsättningar 

 

3.1 Barn  

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

Antalet inskrivna barn 19 15 17 15 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska 

  1 1 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska som får modersmålstöd i förskolan 

  0 0 

Antalet förskoleavdelningar 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 
  274,87 466,07 

Genomsnittligt barnantal per grupp   17 15 

Avstämningsdatum:15/10 

Kommentar/analys: 

Antalet inskrivna barn har minskat marginellt, medan antalet tillsynstimmar har ökat markant. 

 

3.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare 3,42 3,01 2,21 3,01 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 

på förskolan 

5,56 8,04 6,30 4,98 

Andel årsarbetare med behörighet som 

förskollärare 

  5/6  

Antal förskollärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

  0,1 0,1 

Kommentar/analys: 

Då antalet tillsynstimmar har ökat kraftigt har även antalet årsarbetare ökat, trots att antalet barn 

har minskat.  
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3.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 

lokalkostnader) 

 72,43 69,47 64,82 

 
Resultat: 

Kostnaden har minskat något sedan föregående år. 

Kommentar /analys: 

Kostnaden per tillsynstimma har minskat, främst beroende på att antalet tillsynstimmar har ökat 

mycket. Öppettiderna är oförändrade och antalet barn har minskat något. Det finns ett samarbete 

mellan Ljungbackens förskola och fritidshem för att lösa tider vid öppning och stängning av 

verksamheten. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta och utveckla samarbetet av tjänster mellan förskola och fritids. 

 

 

3.4 Materiella resurser 

 
      

 

 

 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 (starka och svaga sidor): 

Kompletterat med fler låga stolar. 
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Ljuddämpande mattor på väggarna.  

Nytt lekredskap på gården. 

Grindar står ofta öppna. Grind till stora gungorna fattas fortfarande. 

Analys: 

Ljuddämpande plattor har tagit bort efterklang och gett ett behagligare ljud. Plattorna används till 

anslagstavlor där vi kan synliggöra vår verksamhet genom att sätta upp foton och teckningar som 

vi sedan kan diskutera runt . Det blir diskussioner barn-barn, pedagog- barn ,  förälder-barn  och 

förälder- vuxen. 

Det nya lekredskapet tränar motorik, fantasi och samarbete. 

Utemiljön är bra men vi ser öppna grindar som en riskfaktor.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skylt om att grinden ska vara stängd. 

Göra en ny påminnelse om att grind vid gungorna ska sättas upp. 

4 Arbetet i verksamheten 

 

4.1 Normer och värden 

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

Vårt/våra mål för barnens trivsel och trygghet läsåret 2012/13: 

Att barnen trivs och känner trygghet på förskolan. 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målen. 

Alla i arbetslaget ska vara närvarande och bekräftande för barnen.  

Vi erbjuder en trivsam och trygg miljö. 

Genom att skriva trivselregler tillsammans med barnen, som vi sedan använder i det dagliga 

arbetet. 

Att alla i arbetslaget för en kontinuerlig diskussion om sin värdegrund och är goda förebilder. 

 

 

Resultat: 
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 Vi för ständigt en diskussion tillsammans med barnen om hänsynstagande och att visa respekt 

och förstå andra människor oavsett kön, social och etnisk bakgrund. Alla i arbetslaget för en 

kontinuerlig diskussion om sin egen värdegrund och är goda förebilder och behandlar alla 

lika. Arbete i små grupper där vi låter alla barn komma till tals och känna att de duger. 

        Vi skriver trivselregler tillsammans med barnen som vi använder i vårt dagliga arbete. 

        Ommöblering av miljön dec. -12. Vi gjorde rum i rummet och tillförde mer lekmaterial 

        för olika intressen i samma lekhörna. 

        En ny läshörna.  

Vi har börjat med en annan form av inskolning – föräldraaktiv inskolning, som innebär att det är en 

kort inskolning ca 5 dagar och föräldern är delaktiga nästan hela tiden.  
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Kommentarer: 

Trevlig personal 

. Mitt barn trivs på förskolan och utmanas i sitt lärande! Genom dokumentation ser jag som förälder vad mitt 

barn lär sig i förskolan 

 

Tycker att personalen är bra, trevliga och snälla mot barnen, men är alldeles för enformiga. Känns som det 

skulle behövas en förändring så att det "händer" mer roliga och lärorika saker för barnen. Nu är det väldigt 

enformigt. Vill att barnen ska vara ute mer. Helt krasst tror jag att det skulle behöva kom in en ung tjej/kille 

med nytt driftigt tänk för att bryta den enformiga dagen för barnen.  

 

Mitt barn trivs på förskolan och lär sig mycke.  Genom dokumentation på väggarna ser jag vad barnen gjort. 

 

15 timmars barn tycker jag föräldrar och pesonal skulle gemensamt bestämma hur många timmar/dagar 

barnet ska lämnas (t.ex 5 tim 3 dagar i veckan)och inte ha det som nu. 3 tim 5 dagar i veckan 

 

 

 

Måluppfyllelse: 

        Vi har en god måluppfyllelse.  

 

 

Analys  

Vi ser att barnen visar hjälpsamhet genom att de hjälper varandra vid av/ påklädning, hämtar 

bestick, mjölk åt varandra i matsalen. De större barnen hjälper de mindre barnen att ta ned/ 

lägga upp saker från hyllor.  

Barnen visar empati om någon är ledsen eller slagit sig, kan de inte själva ge den hjälp som 

behövs hämtar de någon vuxen som kan hjälpa till.  

Våra samtal runt trivselregler och förhållningssätt gör att barnen är mer rädda om våra 

leksaker och material. Arbeta mera med olika teman. 

I den nya miljön dec.-12 ser vi en ökad träning av socialt samspel och kommunikation. 

Genom föräldraaktiv inskolning visar han/hon barnet att genom sitt deltagande och sina 

signaler att förskolan är en trygg och bra plats. 

Aktiviteter för ökat trivsel som Nallefest, Lucia, Tomtepromenad och Julfest möts av barnen 

med glädje och förväntan och väcker diskussion både före och efter aktiviteten. Det stärker 

barngruppen och ger bra relationer. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Köpa in och arbeta med ”Kompisböckerna”.   

Att vi regelbundet arbetar med värdegrundsfrågor. 

 

Utvärdera arbetet kontinuerligt under året. 

 

Att vi arbetar med olika teman utifrån barnens intressen, som vi sedan kan utveckla vidare. 

 

 

 

4.2 Utveckling och lärande 

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

Vårt/våra mål för……. läsåret 2012/13(Skriv varje mål för sig!) 

Väcka barnens intresse för vattnets kretslopp och kompostens kretslopp. 

 Barnen ska få ökad förståelse för sin delaktighet i kretsloppet.  

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet 

Låta barnen vara med och starta upp en kompost.  

Lägga fruktskal i komposten, maskarna bearbetar komposten till ny jord. 

Leta fakta i böcker och på internet använda oss av No- lådorna. 

Låta barnen vara delaktiga i sortering av sopor och i kompostering. 

Utgå utifrån barnens intressen och ålder. 

Besök i skogen/vid sjön. 

Erbjuda en vattenaktivitet en gång i veckan. 

Använda vatten i vår utemiljö. Vatten från kranen, regn och vattenpölar. 

 

 

 

Resultat:  

 Barnen har startat upp en kompost, de började med att ta reda på vad en kompost är, vad som 

finns i en kompost och vad komposten används till.  Jord och sand hämtades från gården, 

sågspån från en hög där man kapat ved, löv och visset gräs från gården. Utav detta byggdes en 

kompost som vi har inne på förskolan. Barnen diskuterade vilka djur som skulle bo i 
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komposten. Efter att tittat i böcker och sökt fakta på datorn enades barnen om att mask och 

gråsuggor skulle passa. Vi plockade mask i grannens köksland och gråsuggor hittade vi i vår 

kompost på gården.  

 

Måluppfyllelse: 

         Vi har en god måluppfyllelse. 

 

 

 

Analys  

Barnen har upplevt glädje, varit aktiva och kommit med många egna tankar och idéer under 

arbetets gång.  

Barnen har fått inblick i kompostens kretslopp, de får uppleva hela processen från matrester 

till jord.  Barnen är noga med att lägga skal och fruktrester i kompostspannen så att maskarna 

kan göra ny jord av det. Barnen har i sitt arbete med komposten fått en förståelse för hur de 

själva kan påverka kretsloppet och värna för vår miljö. 

Det har varit en diskussion om vilka djur som bor i komposten, genom att googlat och läst i 

litteratur om de djur som barnen gav som förslag kunde barnen välja de djur som passade i 

komposten 

 

 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

      Använda oss av No- lådorna. 

     Arbeta vidare med komposten och hur kan vi använda jorden från komposten. 

      Trots att vi har en hög måluppfyllelse i fråga om utveckling och lärande finns det ytterligare   

      behov av mera pedagogiska diskussioner. 

 

 

0% 50% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Förskolans innemiljö är bra 

Ljungbacken 

föräldrar 
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Vårt/våra mål för……. läsåret 2012/13      
Väcka barnens intresse för matematik och språk. 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målen: 

Använda rim, ramsor och sånger. 

Läsa böcker. 

Låta barnen skriva siffror/ bokstäver på datorn. 

Ha bokstäver och siffror väl synliga på väggen. 

Lek med kort/lappar med barnens namn, siffror och färger. 

 

 

Resultat: 

Barnens intresse för språk/ matematik, rim och sång har ökat när vi synliggjort bokstäver, siffror 

och rimord på väggarna.  

Språk och matematik hör ihop, barnen har tillgång till en tragetondator som används flitigt och 

from november även en ipad, är barnen skriver bokstäver, sitt och andra barns namn. 

Användandet av namnlappar i vårt dagliga arbete har gjort att barnen känner igen sitt och andra 

barns namn, de har lärt sig ”sin” bokstav. Barnen har fått förståelse för att olika bokstäver bildar 

ord. 

I nov. flyttades tragetondatorn till matrummet. Den står nu i en lugnare miljö vilket gör att fler 

barn använder den och inspireras av varandra. Vi försöker ändra innemiljön efter barnens intressen 

och tankar. 

Barnen ges möjligheter att reflektera över likheter, skillnader, längd, form, avstånd, vikt och volym 

i det vardagliga arbetet genom att vi erbjuder inspirerande material och miljö. 

Måluppfyllelse: 

Vi har en god måluppfyllelse. 

 

 

Analys: 

 Vi upplever att barnens intresse för språk/matematik ökat . Barnen står vid bokstavsväggen och 

diskuterar vilka bokstäver som finns i det egna namnet och i kompisarnas namn. Barnen frågar 

efter hjälp att skriva ord o. namn. De skriver av text, låtsasskriver och skriver sina namn både med 

penna o papper, på dator o ipad. Vi ser att de flesta barnen känner igen sitt namn och flera av de 

andra barnens namn. Barnens intresse för språk/ matematik har ökat genom att vi synliggjort 

bokstäver, siffror och rimord på väggarna. Rim, ramsor, sånger och sagor är viktiga redskap i 

vardagen för barnen 
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Vi märker att barnens intresse för matematik har ökat.  Barnen ifrågasätter skillnader/ likheter, 

former, färg och storlekar i den vardagliga leken. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

 

Vårt mål för …….. läsåret 2012/13: 

Öka barnens kunskap om närmiljön 

Åtgärder/ insatser för att nå målen 

Besök i skogen, lekplatsen 

Ta vara på vad som mera finns i vår närmiljö. 

 

 

Resultat: 

Besök i skog eller lekplats en gång i veckan.  

Från och med december varvades besök i skog med gymnastikhall. 

 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse har varit god. 

 

Analys: 

Barnen har varit positiva till våra utflykter, samtidigt som det blir ett naturligt sätt att öva 

grovmotorik. 

Barnen har övat sig i trafikvett som att gå på rätt sida av vägen, använda gångbana, se och lyssna 

innan man går över vägen (även om det finns övergångsställe). 
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Kommentar: 

Barnen borde vara mer ute 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Utnyttja skolans gård under lov och eftermiddagar. 

 

 

4.3 Barns inflytande 

 

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

 

Vårt/våra mål för……. läsåret 2012/13(Skriv varje mål för sig!) 

Öka barnens möjligheter att påverka sina aktiviteter på förskola. 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målen. 

Låta alla barn komma till tals och få möjlighet att ge förslag på aktiviteter. 

Vi ska erbjuda alla barn samma material och aktiviteter, de får själva välja inriktning i leken. 

Vi i personalen skall alltid reflektera kring genusperspektivet. 

 

      
Resultat: 

      Barnen har blivit mer delaktiga genom att vi lyssnar på barnen, uppmuntrar och tar till 

vara på barnens vilja att ta ansvar för sig själva och samvaro i barngruppen. 

0% 50% 100% 

Stämmer helt och … 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Förskolans utemiljö är bra 

Ljungbacken 

föräldrar 
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Rum/ miljöer har skapats tillsammans med barnen och där barnen inspireras och får utlopp för 

sina idéer. 

 Genom att vara närvarande pedagoger och lyssna av barnen låter vi barnen få möjligheter att 

påverka sin situation på förskolan, låta barnen ta ansvar och sätta ord på sina egna tankar och 

för sina egna handlingar. 

 Att pojkar och flickor ges lika stort utrymme i verksamheten. 

 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse har varit god. 

Analys  

             Vi upplever att barnen vågar komma med egna idéer och åsikter. Barnen hittar på egna 

lekar och sysselsättningar som de genomför. Vi ser att barnen lyssnar på varandras idéer och villiga 

att vara med och genomföra/ pröva dessa. Att vi lyssnar på barnens idéer stärker deras självkänsla, 

det jag säger är viktigt, andra lyssnar på mej. Barnen har blivit mer självständiga och vågar ta för 

sig mera. Barnen vågar agera/ uppträda inför gruppen. När någon uppträder visar de andra barnen 

respekt genom att lyssna 

 

 

 
 

 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

Varje barn väljer vilken frukt de vill ha vid fruktstunden. 

Dela barnen i mindre grupper så att alla barnen kommer till tals. 

Fortsätta att utveckla förskolans innemiljö efter barnens intressen. 

       

 
 

 

0% 50% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Personalen tror på mitt barns förmåga 

Ljungbacken 

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

4.4.1 Resurser: 

                             Specialpedagog med inriktning ”Tal och Kommunikation” 40% 

Specialpedagogisk handledning 10% 

 

4.4.2 Organisering av stödet och lärandet: 

                       I samråd med förskolechef fördelas specialpedagogens uppdrag på de fyra 

förskolorna i rektorsområdet. Stödet utgör handledning till pedagoger, medverkan vid 

föräldrasamtal, direkt arbete med enskilt barn eller barn i grupp med inriktning tal 

och språk. 

 

4.4.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

                       Det finns kunskap och en god vilja till att utvecklas vidare vad gäller barn i behov av 

särskilt stöd.  

 

4.4.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av miljön för 

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

                       Anpassning av det pedagogiska arbetssättet/förhållningssättet har gjorts på samtliga 

förskolor utefter barns behov. 
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4.4.5 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 

behöver? 

                       Samtliga barn med i behov av särskilt stöd har uppmärksammats och genom 

pedagogiska diskussioner/reflektion har verksamheten mer eller mindre anpassats 

efter hur behoven hos barnen sett ut. 

Barn i behov av särskilt stöd har fått stöd i form av riktade insatser vad gäller tal och 

kommunikation med specialpedagog. På en förskola har det blivit en 

personalförstärkning.  

 

4.4.6 I vilken utsträckning upprättas handlingsplan för barn i behov av 

särskilt stöd? 

                       Insatserna har planerats utifrån gruppens behov då barn i behov av särskilt stöd ingår. 

Handlingsplan har upprättats på en förskola. 

  

 

 

Sammanfattande resultat: 

Förskolornas kunskap om att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd är god. 

En utveckling har skedd vad gäller pedagogernas förmåga att systematiskt arbeta med varje barns 

utveckling och lärande genom att de kontinuerligt och systematiskt dokumenterar och följer upp 

och analysera barnets utveckling.  

Under läsåret har det utarbetats en kontinuitet i den pedagogiska handledningen på förskolorna. 

Handledningen har legat på pedagogernas reflektionstid och/eller på gemensam konf. på kvällstid. 

 

      

(Bedöm hur väl förskolans arbete för barn i behov av särskilt stöd ger resultat)  

 

Analys: 

Pedagogernas förmåga att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd är god.  

Pedagogerna besitter kunskap och utvecklingsbenägenhet som har visar sig i arbetet med barnen. 

En utveckling har skedd vad gäller pedagogernas tro på sig själva. Det frågas allt mindre efter 

externa åtgärder till barn i behov av särskilt stöd. Denna utveckling kan häröras till de pedagogiska 

diskussioner som förs vid t ex handledning. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsatt kontinuerlig handledning med fokus på att förebygga svårigheter. 

Tillgång till Specialpedagog 

Fortsatt planering av verksamheten utefter de behov barngruppen kräver 

 

       

 

 

5 Resultat attitydundersökning 

 

Kommentar 

Tambursituationen kan stundtals vara rörig. 

 

Analys  

Vi är medvetna om att det ibland kan vara många barn i tamburen, många barn som vill vara med 

och vinka. 

      
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vara uppmärksam på om något barn vill säga ” hej då” i lugn och ro. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag känner förtroende för personalen 

Ljungbacken 

föräldrar 
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Kommentar: 

 Ingen kommentar 

 

Analys  

 Diagrammet ovan visar att någon förälder önskar bättre dialog mellan personal-förälder. 

      
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att personalen blir ännu bättre på att ge och ta information. 

 

6 Förskolechefens helhetsbedömning 

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

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen 

(utvärdera måluppfyllelsen genom att bedöma hur förskolan arbetar i relation till läroplanens 

mål och intentioner och i förhållande till givna förutsättningar): 

Ljungbackens förskola uppnår läroplanens mål väl. Samarbetet mellan fritids och förskola fungerar 

bra. Det finns en flexibilitet och en samsyn kring var resurser behövs bäst. 

Samverkan mellan förskola och förskoleklass fungerar bra, det finns en daglig kontakt och 

verksamheterna befinner sig i samma byggnad. Bra föräldrakontakt med dagliga samtal t.ex. i 

tamburen. 

0% 50% 100% 

Stämmer helt och … 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Dialogen mellan förälder och personal 
är bra 

Ljungbacken 

föräldrar 
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Utvecklingen måste ha sin utgångspunkt i verksamheten, utveckla kunskap utifrån vardagens 

sysslor och låta förskolan vara en plats för utveckling och att utveckling sker i samband med andra 

barn och vuxna. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Det finns önskemål om fler pedagogiska diskussioner, vilket känns viktigt att tillgodose. 

Fortsatt fördjupat arbete kring NO-utvecklingen. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


