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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, 

• 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. 

Boken Barn och naturvetenskap1 har gett oss ökade insikter om att vi arbetar mycket med 

No/teknik i verksamheten.  Vi har även pratat om vad barnen undersöker i olika aktiviteter. 

Under året har vi haft ”vatten” som övergripande tema, det har gett oss möjligheter att utveckla 

våra No kunskaper. Vi har använt No lådorna som vi gemensamt tagit fram i området. Dessa lådor 

har underlättat vårt arbete genom att vi fått bra sammansatt materiel samlat på ett ställe. Lådorna 

har väckt barns nyfikenhet och har bidragit till ett lustfyllt lärande. 

Utemiljön som skapades på familjekvällen har bidragit till ett lustfyllt lärande. 

Under året har vi tagit fram en ny likabehandlingsplan. Vi har arbetat med mallen planförskola, det 

har gjort att vi djupare har gått in i de olika delmomenten och mer aktivt förankrat planen i 

verksamheten. 

Allergiplanen har reviderats och blivit tydligare. Den finns nu mer synlig i verksamheten.  

Boken Vad berättas om mig?2 har gett oss en tankeställare kring hur vi fotograferar och hur vi 

använder foton i verksamheten. Den ger oss också tankar om hur vi ger föräldrar information om 

barnens dag. 

Boken Modiga prinsessor och ömsinta killar3 har gett oss ökade insikter om att vi redan arbetar 

med genus. Vi kan vidareutveckla arbetet med genus genom att läsa mer litteratur. 

Vi har haft handledning med specialpedagog. 

Svarsfrekvens på föräldraenkäten 49 %. I år har undersökningen krånglat av olika orsaker, vilket 

medfört att sammanställningen av enkäten skickats ut sent till personalen.  

                                                                 
1 Barn och naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära, Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, Christina 

Wehner-Godée,2008. 
2 Vad berättas om mig? Bente Svenning, 2009. 
3 Modiga prinsessor och ömsinta killar, Britta Olofsson, 2007. 



 

2.1 Barn  

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

Antalet inskrivna barn 37 50 32 30 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska 

  11 7 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska som får modersmålstöd i förskolan 

  0 7 

Antalet förskoleavdelningar   2 2 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 
  427,5 386,84 

Genomsnittligt barnantal per grupp   16 15 

Avstämningsdatum:15/10 

Kommentar/analys: 

Skillnaden på antal inskrivna barn, jämfört med förra året, är marginell. Dock har antalet 

tillsynstimmar minskat. 

 

2.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare 8,43 8,04 6,30 4,80 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 

på förskolan 

5,22 6,22 5,08 6,25 

Andel årsarbetare med behörighet som 

förskollärare 

  4/7  

Antal förskollärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

  0,1 0,1 

Kommentar/analys: 

Antalet årsarbetare har minskat och antalet barn är relativt oförändrat, vilket innebär att antalet 

inskrivna per årsarbetare ökar. 

 



 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 

lokalkostnader) 

 70,91 67,08 69,34 

 
Resultat: 

Resultatet ligger i paritet med tidigare år. 

Kommentar /analys: 

Antalet barn minskar i Grimsås medan öppettiderna är desamma. Det finns ett minsta antal 

årsarbetare som krävs för att driva de öppettider som är beslutade. Detta innebär att Rönnhagen 

riskerar att bli dyrare de kommande åren. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Inför nästa läsår har vi strävat efter ett utbyte med Villerkullas fritidshem, i Grimsås. För att i 

framtiden kunna driva både fritids och förskola kommer ett antal tjänster att behöva delas mellan 

verksamheterna. 

 

2.4 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): 

Vi anser att luften i lokalerna är undermålig, det luktar illa. Enligt undersökning från Sp 120328 är 

det fuktig luft som tränger upp underifrån, enligt Sp har vi dåligt luftintag.  

Kommunen har genomfört en Screen Air-analys den 120915, det visade på vissa avvikande resultat 

i luftkvalitén. Vissa åtgärder har vidtagits. 



 

 

Analys: 

Viss förbättring av luftkvaliteten har skett i entréerna.  

Vi har en stor och härlig gård och stora rymliga lokaler. Vi har all möjlighet till en varierad 

pedagogisk verksamhet. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi hoppas på bättre ventilation i hela huset. 

3 Arbetet i verksamheten 

 

3.1 Normer och värden 

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

 

Alla känner trygghet, tillit och trivsel. 

 

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

 

Arbeta för en trygg miljö inne och utomhus. Organisation och struktur på material. 

Varje avdelning gör nya trivselregler utefter barnens ålder och mognad. Vi köper 

in boksamlingen ”Tio små kompisböcker” den handlar om vår värdegrund och ska 

användas i samtal med barnen. 

Genom ett gemensamt förhållningssätt mot varandra skapar vi social trygghet.  

Pedagogerna skall ha regelbundna reflektionssamtal där vi ska diskutera barn och 

vuxnas förhållningssätt. 

 

 

Resultat: 

Arbetslaget har upprättat en ny likabehandlingsplan. 

Pedagogerna upplever att barnen känt sig tryggare i förskolans innemiljö än i utemiljön.  



 

I restaurangen har vi skapat trygghet och trivsel för barnen, genom att ha rutiner för kösystem, 

bestämda grupper vid borden, samt vårdat bordsskick.  

Vi har talat om för de yngsta barnen vilken vuxen som tar emot ute på gården. Ute har det alltid 

varit 2 – 3 pedagoger, vi har tänkt på placeringen så vi har uppsikt över hela utegården. 

Varje avdelning har gjort trivselregler tillsammans med barnen. Trivselreglerna har haft fokus på 

hur vi ska vara mot varandra, vår värdegrund.  

Vi har köpt in böckerna: 10 små kompisböcker/planscher4.  Myran började använda dessa böcker i 

oktober, sedan köpte vi in en extra omgång böcker med tillhörande mjukisdjur till Nyckelpigan, de 

började använda dem i januari. 

Pedagogerna har haft reflektionstid på APT och på kompetensutvecklingsdagar. Vi har bl.a. 

diskuterat från böckerna: Vad berättas om mig?  Modiga prinsessor och ömsinta killar. 

Pedagogerna har inte haft regelbundna reflektionssamtal på dagtid till att diskutera barn och 

vuxnas förhållningsätt. 

 

 

100 % av föräldrar anser att deras barn trivs i förskolan. 

 

 

100 % av föräldrarna anser att deras barn känner sig trygga i förskolan. 

 

 

                                                                 
4 10 små kompisböcker, Linda Palm, Lisa Sollenberg, 2011. 
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Måluppfyllelse: 

Vi anser att vi har en god måluppfyllelse. 

 

Analys  

Vi har gått igenom och diskuterat likabehandlingsplanen i arbetslaget med förskolechef och 

tillsammans med föräldrarna i samrådet.  

Pedagogens närhet och förskolans rutiner har bidragit till att barnen blivit trygga och kunnat visa 

tillit till andra människor. När pedagogen har varit nära, har barnen vågat sig på nya utmaningar 

såsom att leka med flera barn samtidigt.   

Barnen har blivit mer självständiga och tagit mer ansvar i restaurangen efter att de lärt sig de nya 

rutinerna. Pedagogernas gemensamma förhållningssätt till barnen har bidragit till struktur, lugn 

och trivsel vid måltiderna. 

Trygghet utomhus har medfört att barnet vågat gå omkring utan att hålla någon i handen, bara att 

gå bredvid. Barnet har även vågat möta stora barn som springer, cyklar och ropar till varandra.   

Trivselreglerna har gjorts tillsammans med barnen, och sitter väl synligt uppsatta på respektive 

avdelning. Vid konflikter har vi hänvisat till reglerna som varit en gemensam norm för hur vi ska 

vara mot varandra för att vara ”bra” kompisar.   

Böckerna Tio små kompisböcker har bidragit med konkret material och flera tillfällen för samtal 

med barnen i grupp. Samtalen har bl.a. handlat om att visa känslor, att säga förlåt, att visa glädje. 

De tillhörande planscherna har inspirerat till massage, sånger, trygga lådan och flera andra 

aktiviteter. Barnen har varit positiva till arbetet med böckerna, och det märks att de är mer 

medvetna om sina känslouttryck.  

Vi tycker att det är viktigt att reflektera tillsammans hela arbetslaget. Enligt Lpfö 98/10 skall 

pedagogerna ha tät reflektionstid, men vi anser att möjligheten att gå ifrån barngruppen inte finns. 

Vi började höstterminen med att ha reflektionsmöten på måndagar, men det blev inte som 

förväntat eftersom det var svårt att genomföra, endast två av fem personal kunde delta. Under 

vårterminen hade vi reflektionsmöten endast vid behov.  

 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Nya trivselregler skrivs tillsammans med barnen. 

Fortsatt arbete med Tio små kompisböcker, tillhörande planscher och mjukisdjur. 

Arbeta för en trygg miljö inne och utomhus. 

Genom ett gemensamt förhållningssätt mot varandra skapar vi social trygghet. 

 

 

 



 

3.2 Utveckling och lärande 

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

 

Väcka alla barns nyfikenhet, intresse och förståelse för No/teknik oberoende av 

kön.  

 

 

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

 

Vi arbetar temainriktat med vårt vattenprojekt. 

Utveckla barns lärande i inne och utemiljön utefter barns ålder och mognad. Använda oss 

av vår närmiljö, och även ta med naturmaterial in i verksamheten. 

Barnen har ”100 språk” och ska få en möjlighet att använda dessa i olika uttrycksformer. 

Vi använder No/teknik lådorna. 

Köpa in en maskkompost. 

Barnens intresse, nyfikenhet och vetgirighet ska leda projekten framåt 

 

 

Resultat: 

Vi har kombinerat No/teknik med vattenprojektet.  

Myran började höstterminen med att erbjuda barnen en No/teknik hörna. Vi lade fram 

litteratur/tidningar, bilder, förstoringsglas och burkar med naturmateriel. I november tillförde 

pedagogerna mer materiel på hyllan kring statisk elektricitet och magnetism. 

Nyckelpigan har gjort en naturtavla som följer årstiderna. 

Avdelningarna har tagit in snö och is i verksamheten under vinterhalvåret.  

Myran har använt sig av No/tekniklådorna, biologilådan och ljuslådan.  

Avdelningarna har gemensamt köpt in och startat upp en maskkompost i november.  

Pedagogerna har tillsammans med barnen drivit projekten framåt. 

 



 

 

83 % av föräldrarna anser att vår utemiljö är bra. 

 

 

86 % av föräldrarna anser att vår innemiljö är bra. 

 

 

Måluppfyllelse: 

Vi anser att måluppfyllelsen är god. 

 

 

Analys  

Vattenprojekt och No/teknik har naturligt vävts samman i den pedagogiska verksamheten. 

I tidningarna i No/teknik hörnan hittade barnen tips kring teknik, att bygga olika konstruktioner 

med ärtor och tandpetare. Barnen blev intresserade pojkarna byggde garage, torn, flygplan och 

flickorna byggde former och stjärnor. I konstruktionsbyggandet uttryckte sig pojkar och flickor 

olika, genom att de byggde olika former och figurer. 

Litteraturen i No/teknik hörnan inspirerade barnen till att utforska träd. Vi tog in rönnlöv och 

rönnbär och lade i en glasburk, barnen upptäckte processen i burken och det blev samtal om att 

växter behöver vatten, sol och jord. Ett enkelt och konkret sätt att se naturens kretslopp. 
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Materialet om magnetism och statisk elektricitet som står på Myrans No/teknik hylla har väckt 

barnens nyfikenhet och intresse. Det ser vi genom att de tar fram sakerna till bordet och utforskar 

det och diskuterar med varandra.   

No/tekniklådorna har varit en bra tillgång i arbetet.  Myran började med att använda biologilådan, 

vi tog med oss håvar och luppar och gick ner till en bäck. Där samlade vi in vatten och skum som vi 

tog med oss tillbaka till förskolan. I teknikrummet undersökte vi vattnet och skummet med 

mikroskåp, luppar, pipetter och provrör. Skummet fascinerade barnen mest, så vi gjorde eget skum 

av grädde, mjölk och diskmedel med barnen. 

Ljuslådans innehåll har inspirerat Myrans barn och pedagoger till nya upptäckter med ficklampor, 

speglar, prismor, reflexnallar mm. Barnen har varit på spännande reflexnallejakt med ficklampor 

både i planerad aktivitet och i den fria leken. Vi har lyst genom olika material och upptäckt olika 

mönster. I speglarna upptäckte barnen reflexer från olika ljuskällor. Pedagogerna upplever att både 

pojkar och flickor har blivit mer fascinerade av ljus, skuggor och reflexer och upptäcker dem både 

inne och utomhus vid olika aktiviteter.  

Under hösten ”plockade” barnen maskar på gården. Barnen räknade och jämförde storlekarna på 

maskarna och frågade: var bor maskarna, vad äter maskarna? Vi pedagoger pratade med barnen 

om att maskarna äter fruktskal mm. Vi ordnade en komposthink som barnen tömmer tillsammans 

med kökspersonalen i kökskomposten varje dag. Den nyinköpta maskkomposten startades upp 

och tillsammans fyllde vi den med olika innehåll såsom fruktskal, cornflakes, jord och dylikt. 

Barnen har varit med och matat maskarna med fruktskal och bröd, samt studerat maskarnas arbete 

med att förvandla föda till jord. I mars tömde vi komposten, i jorden planterade vi blommor och 

sådde ärtor. Maskkomposten startades upp igen med samma innehåll som ovan. Pojkar och flickor 

har visat stort intresse för maskar och de har lärt sig mer om maskar och hur en maskkompost 

fungerar. 

Nyckelpigan har gjort en naturtavla med föränderligt materiel som barnen målat, ritat och klippt. 

Vi började med årstiden vinter och täckte marken med snö, därefter klippte barnen ut snögubbar. 

Därefter klippte barnen ut maskar och maskgångar som sattes upp på tavlan. Vi läste faktaböcker 

om daggmasken och snöflingan. När våren kom plockade vi ner snön och snögubbarna, barnen 

klippte ut tussilago och en stor sol som monterades på tavlan. Barnen har visat stort intresse för 

aktiviteten. 

Vatten i flytande och fast form har varit mycket spännande att utforska både inne och ute. 

Nyckelpigan har gjort istavlor och fyllt plastflaskor med vatten som placerats ute, det blev is. 

Barnen var väldigt engagerade och upptäckte att tavlorna och flaskornas innehåll smälte när solen 

lyste på dem. Myran har tagit in snö och målat med vattenfärg på den. Här upptäckte vi hur snö 

och färg uppför sig när de kombineras.  

Projekten har drivits framåt utifrån både barns och pedagogers intresse. Vår dokumentation i form 

av bilder och text i en PowerPoint presentation har bidragit till reflektion och återblickar för både 

pedagoger och barn. Barnen har varit delaktiga i vilken dokumentation som skall sättas upp i 

hallen. Dokumentationsväggen i No/teknikhörnan synliggör den röda tråden på Myran. 

 

 

 



 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta med projekt/tema. 

Fortsätter att utveckla arbetet kring pedagogisk dokumentation. 

Köpa in en Smartboard. 

Arbeta vidare med No/teknik, språk och matematik.  

Använda områdets gemensamma No lådor. 

Arbeta mer med genus. 

 

 

3.3 Barns inflytande 

 

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

 

Alla barn ska ha möjlighet att påverka sin vistelse på förskolan. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Pedagogerna lyssnar, observerar, dokumenterar och samtalar med barnen om vad de är 

intresserade av och vad de vill/kan påverka.  

Barns frågor och idéer skall tas tillvara. 

Inne och utemiljön ska vara föränderlig och tillåtande samt erbjuda varierat materiel. 

 

 

Resultat: 

Barnen har blivit mer delaktiga i urvalet kring vilka foton som skall finnas med i deras portfolio. 

Barnen är delaktiga när vi förändrar i innemiljön.  

Barnen har efter sin egen förmåga inflytande i den dagliga verksamheten. 

I början av höstterminen fick barnen själva välja plats i restaurangen. De ville gärna sitta 

tillsammans med barn från båda avdelningarna. 

I värdegrundsarbetet och samtal kring att hantera känslor kom önskemål från barnen om att ta 

fram boxningssäcken för att slå på den när man är arg. 

Nyckelpigans pedagoger har förändrat miljön i målarrummet utefter barnens intresse för nya 

aktiviteter. 

Myrans barn har haft ett stort intresse av att bygga kojor inomhus. 



 

 

 
 

100 % av föräldrarna anser att pedagogerna tror på deras barns förmåga. 

Måluppfyllelse: 

Vi anser att vi har en god måluppfyllelse.  

 

 

Analys  

Barnens inflytande i dokumentationen har ökat och det har medfört att barnen är mer intresserade 

av att själva ta fram sin portfolio och samtala kring innehållet. 

Vi tar tillvara på varje tillfälle som barnen kan ha inflytande över. Barnens idéer leder till nya 

aktiviteter och en föränderlig miljö. 

Vår tanke från början var att barnen skulle få välja fri plats i restaurangen ” bord i två olika rum”, 

men det skapade otrygghet och konflikt för vissa barn. Det var svårt att välja plats, en del barn ville 

alltid sitta vid samma bord oavsett att det var fullt eller inte, vi fick styra upp vilket bord barnen 

skulle sitta vid. 

Det har varit en bra idé att ta fram och använda boxningssäcken vid olika tillfällen både i leken och 

när någon är arg.  

Nyckelpigans barn har själva valt att de vill rita, klippa och klistra i målarrummet. Har även blivit 

intresserade av att sy dukar och pärla halsband.  

Myrans barn har valt att använda madrasser till sina kojbyggen vilket de har fått göra i stor 

utsträckning. Det har resulterat i att det har varit många olika konstruktioner av kojor. Det har 

även utvecklats i att barnen har lekt många olika lekar tillsammans i samma rum.  

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta mer med barns inflytande i verksamheten. 

 

 

0% 50% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Personalen tror på mitt barns förmåga 

Rönnhagen 

Föräldrar 



 

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

3.4.1 Resurser: 

 

Specialpedagog med inriktning ”Tal och Kommunikation” 40% 

Specialpedagogisk handledning 10% 

 

 

3.4.2 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. 

 

3.4.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

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

                    

 

3.4.4 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. 

 

 

 

3.4.5 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.   

 

 

 



 

3.4.6 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 skett 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. 

 

 

Analys:  

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

Pedagogerna har kunskap och utvecklingsbenägenhet som har visat sig i arbetet med barnen. En 

utveckling har skett vad det 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. 

 

      

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. 

   

  

 

Vårt mål för barn i behov av särskilt stöd läsåret 2012/13: 

Alla barn ska få det stöd och den stimulans de behöver för sin utveckling och sitt lärande. 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. 

Planera verksamheten utefter vad barngruppen behöver, och använda oss av våra 

kompetenser. 



 

Pedagogerna ska ha god tillgänglighet till specialpedagog, tal och kommunikation för 

handledning. 

 

 

Sammanfattande resultat: 

Pedagogerna har haft kontinuerlig handledning med specialpedagog, tal och kommunikation. 

Handlingsplan för Myrans barngrupp har upprättats. 

  

 

Måluppfyllelse: 

Vi anser att vi har en god måluppfyllelse.  

 

 

Analys:  

Handledningen har varit positiv. 

Handlingsplanen har lett till ett lugnare klimat i gruppen. 

 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

Vi fortsätter att arbeta med barngruppen. 

 

4 Resultat attitydundersökning 

 

Vårt mål för attitydundersökning läsåret 2012/13: 

Alla föräldrar skall känna sig väl bemötta. 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Vi pratar med alla föräldrar när de lämnar och hämtar, när tid finns kan vi föra längre 

samtal. 

  

 

 



 

Resultat: 

 

Vi pedagoger anser att vi har ett gott bemötande. 

 

Vi samarbetar mycket över avdelningarna.  

 

Vi upplever att föräldrarna känner sig väl bemötta. 

 

 

 
 

100 % av föräldrarna anser att de känner förtroende för personalen. 

 

 

96 % av föräldrarna anser att dialogen mellan förälder och personal är bra. 

 

 

Analys  

Genom samarbete lär vi känna alla barns föräldrar. 

 

 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter med ett gott bemötande och en god dialog. 
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Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag känner förtroende för personalen 

Rönnhagen 

Föräldrar 
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Föräldrar 



 

 

5 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): 

Rönnhagen har en mycket god måluppfyllelse. De lokaler som frigjordes då tre avdelningar blev 

två för något år sedan utnyttjas flexibelt och verksamheten där påverkar verkar förskolan positivt. 

De genus- och NO-arbeten som påbörjades tidigare har utvecklats och förädlats. 

Samarbetet mellan avdelningarna är fortsatt mycket gott. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Det är viktigt att Rönnhagen fortsätter alla de goda projekt som finns i verksamheten. 

 

Antagligen kommer ett än närmare samarbete krävas med Villerkulla i framtiden. Detta för att 

kunna bedriva båda verksamheterna med lika god kvalitet som nu. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


