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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
Parkhagens förskola består av fyra avdelningar, varav två syskonavdelningar; Myran och Humlan, 
och två småbarnsavdelningar; Myggan och Nyckelpigan. Under kommande läsår ska de två 
syskonavdelningarna slås samman. Parkhagens förskola har cirka 75 barn och 13 pedagoger.  

1.1.2 Beskrivning av hur ni organiserar arbetet  
Under öppning och stängning samarbetar syskonavdelningarna, respektive 
småbarnsavdelningarna, med varandra. Måndag-torsdag stänger syskonavdelningen förskolan. Då 
lämnas barn som är fyllda två år över till syskonavdelningen. Yngre barn lämnas inte över. 

Det pedagogiska arbetet organiseras olika på de fyra avdelningarna. Det finns det en lokal 
arbetsplan som är kopplad till läroplanen (Lpfö98) där avdelningarna har egna prioriterade mål att 
arbeta utifrån under läsåret. 

Pedagogerna har ansvarsbarn vars utveckling de följer genom dokumentation, portfolio och 
fortlöpande utvecklingssamtal med föräldrar. Mycket av dokumentationen sker i digital form, med 
foton och koppling till läroplanen. 

Parkhagens förskola har ingen arbetslagsledare därför är de löpande ansvarsområdena uppdelade 
mellan personalen; såsom post, fakturor, inköpsgrupp, hälsoombud, barnplaceringar, kostgrupp 
med mera.  

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
All förskole- och fritidspersonal i Limmared/Länghems rektorsområde var på studiebesök i 
Jönköping och Gränna för att besöka förskolor.  

Personalen på Parkhagen har under hösten utbildats i teckenkommunikation vid sammanlagt tio 
tillfällen. 

Småbarnsavdelningarna har fått en behövlig upprustning av sin utemiljö tack vare 
föräldraföreningens engagemang. Barnen har därmed fått en mer inspirerande utevistelse.  

En natur- och teknikinriktad utbildning på Navet har påbörjats under vårterminen 2011 och 
avslutas vårterminen 2012.  

Respektive arbetslag har under året fått fortlöpande handledning. Det har bidragit till ett bättre 
arbetsklimat mellan kollegorna. Personalen har sett dessa tillfällen som mycket meningsfulla och 
hoppas få fortsatt handledning under 2011/2012.  

En personal har påbörjat en utbildning på barnhabiliteringen i Borås som är inriktad på småbarn 
med autism.  
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2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

 

Vi personal som arbetar på Parkhagen har fyllt i en BRUK enkät enskilt. Efteråt diskuterade vi i 
arbetslaget de olika punkterna i enkäten. Grupper med personal från varje avdelning redovisade 
avdelningarnas olika resultat och sammanställde enkäten. 
 
Den centrala föräldraenkäten kommer att delas ut till alla vårdnadshavare på Parkhagen under 
våren 2011.  

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

• Småbarnsavdelningarna har fått ny lekplats, bl.a. två små gungor, klätterställning och en 
lastbil. 

• En ny TV har köpts in.  
• Syskonavdelningarna har fått ett utekök. Tanken är att fler köksredskap ska inhandlas, 

kastruller m.m. 
• Pågående renovering av avdelning Myggan. 

Effekt: Barnen sysselsätter sig själva och uttrycker sin kreativitet i större utsträckning. Mer 
harmonisk miljö att vistas i. 

 
• Syskonavdelningarna samarbetar med varandra vid olika tillfällen exempelvis när de går 

till Glimringe för att sjunga och vid femårsverksamheten på vårterminen. 
Effekt: barnen lär känna barn på den andra avdelningen vilket leder till att man bygger upp en 
känsla av att vara en del i den stora gruppen. Positivt även inför förskoleklasstarten. 
 
 

• Delvis rullande schema på personal för att delta på brukarrådsmöten.  
• Personal och brukarråd samarbetar för att ordna midsommarfest och luciafirande. 

Effekt: Föräldrar blir mer delaktiga i vad vi gör på Parkhagen och hur våra tankar med 
verksamheten är. 
 

• Alla avdelningar dokumenterar gruppen mer och försöker göra dokumentationen mer 
synlig för föräldrar. Dokumentation av det enskilda barnet har minskat. 

Effekt: Föräldrarna blir mer insatta i vad som händer i verksamheten och kan i sin tur prata mer 
med barnen om det. 
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4 Förutsättningar 

4.1 Barn  

 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet inskrivna barn 57 64 75 63 

Antalet barn med annat modersmål än 
svenska 

15 19 16 23 

Antalet barn med annat modersmål än 
svenska som får modersmålstöd i förskolan 

0 0 0 2 

Antalet förskoleavdelningar 4 4 4 4 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 
vecka 

385 435 464 408 

Genomsnittligt barnantal per grupp 14 16 19 15,75 

Avstämningsdatum:15/10 

Kommentar/analys: 

Efter avstämningsdatumet har barnantalet ökat.  

Antalet barn med annat modersmål än svenska har ökat markant sedan förra året. Det kräver att 
personalen lägger mycket tid på språk och kommunikationsträning. 

Kommunikationen mellan modersmålslärare och ordinarie förskollärare behöver bli bättre.   

4.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet årsarbetare   11,91 11,91 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 
på förskolan 

5,21 5,98 5,98 5,29 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i förskolan 

73% 67% 63% 63% 

Antal förskollärare med 
specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 p 

1 1 1 1 
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4.3 Ekonomiska resurser 

 
 2007 2008 2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 
lokalkostnader) 

65,99 66,17 65,23 66,19 

 

 
 

4.4 Materiella resurser 

 
Respektive arbetslag genomför en självvärdering som bygger på BRUK enligt följande: Först 
genomförs en individuell bedömning som utgör underlaget till arbetslagets gemensamma 
bedömning. För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK E 1.1, E 2.1 

 
 
I vilken utsträckning  alla elever har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel , skolbibliotek 
läromedel , och annan ändamålsenlig utrustning. 

Resultat: 
      
 
 
 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): 
Starka sidor:  
Småbarnsgården har fått nya leksaker, klätterställning, små gungor och en lastbil. Sandlådorna har 
fyllts på och sanden har kultiverats. Småbarnsgungorna har bytts ut då de gamla var rostiga.  
Plattgången är omlagd på småbarnsgården så att det stora steget försvunnit. 
En grind har monterats mellan stora och lilla gården. Skapar möjlighet till större yta att leka på för 
barnen. 

Värdera enligt följande skala: 
1. Egenskapen kännetecknar inte alls vår verksamhet 
2. Inledande diskussioner om hur vi ska nå detta har inletts 
3. Vi, personalen har enats om hur vi ska nå detta 
4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 
5. Verksamheten kännetecknas till stor del av detta 
6. Denna egenskap kännetecknar vår verksamhet 
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Gången på syskongården där det tidigare var håligheter har asfalterats.  
Griffeltavla till syskons utegård. 
Myggans lokaler är renoverade. Väggar, fönster och dörrar har målats samt golvet har bytts ut. 
En kompost har ställts upp på syskongården. Vi slänger trädgårdsavfall och fruktskal. 
Svaga sidor: 
Hålet i vedförrådets galler är fortfarande kvar.  
Trappan till scenen är sönder och det finns risk för att barnen skadas. 
Analys: 
Med brukarrådets stöd har Parkhagens utemiljö delvis rustats upp och vi avser fortsätta detta 
förbättringsarbete.  
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Parkhagen renoveras en bit i taget allt eftersom ekonomin tillåter. Miljön på Parkhagen ändras allt 
eftersom verksamheten utvecklas.  

 
 

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever/barn blir sedda och respekterade.(redovisas årligen) 

Alla elever/barn känner trygghet, tillit och trivsel.(redovisas årligen) 

5.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
 

Att alla barn ska visa respekt för varandra. 
Att alla barn ska känna sig som en del av den stora gruppen.  
Alla barn ska trivas på Parkhagen 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: 

• Vi pedagoger ska befinna oss på barnens nivå och vara närvarande i leken och stötta dem i 
eventuella konflikter. 

• Genom att visa varandra respekt och tala vänligt till varandra. 

• I olika lekar och vardagliga rutiner öva på sociala regler. 

• Att vi pedagoger ser och pratar med alla barn varje dag. 

 

Resultat: 

1. Vi ser resultat genom att observera barnen i olika situationer t.ex. genom leken.  
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2. Personalen visar varandra respekt och det avspeglas hos barnen.  

3. Barnen får en trygg och säker miljö. 

4. Barnen får en större självkänsla och ökar sin förståelse för andra människor. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): 

1. Barnen leker mer tillsammans än tidigare. På småbarnsavdelningen har personalen mer 
uppsikt över barnen eftersom utegården är mindre. Syskonavdelningens personal måste 
vara mer rörlig på gården då den är så stor. Ibland kan det vara svårt att uppfylla målet 
att vara närvarande i leken.  

2. Personalen har genom handledning och diskussioner fått större förståelse för varandra.  
3. Vi, personal och barn, arbetar för att nå målet varje dag i olika situationer.  
4. Det är ett mål som personal alltid kan fortsätta utveckla, men vi har kommit långt i vår 

strävan.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

För fortsatt utveckling vill vi ha mer tid till pedagogiska frågor och begrepp, få mer material 
introducerat samt få tid att sitta i tvärgrupper för diskussioner. På arbetsplatsträffar kan 
rektor/personal ta med artiklar eller rapporter som alla kan läsa och sedan diskutera på kvällstiden. 
Praktisk information ges på onsdagsmöten istället. 

Diskussioner har påbörjats för syskonavdelningen inför storarbetslag till hösten 2011. 

 

5.1.2  Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

(Fungerar planen som ett verktyg för att förebygga och förhindra 
diskriminering eller annan kränkande behandling?) 

 
Resultat: 

Likabehandlingsplanen finns på varje avdelning men fungerar inte som ett levande dokument. 
Kartläggning av riskområden har gjort och fem sådana finns. 

Analys: 

Åtgärder finns i planen men personalen har inte hittat rutiner för att följa dem. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att uppdatera riskområden och hitta rutiner för att åtgärderna i Likabehandlingsplanen följs. Vi 
behöver en fördjupad genomgång av Likabehandlingsplanen. 

5.1.3 Värdera enligt BRUKskalan  
( se sid.2) 
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Självvärdering enligt BRUK. För en mer omfattande bedömning hänvisas 
till BRUK A 1.3 A 1.9 

1 2 3 4 5 6 

Vi i förskolan arbetar för att skapa en trygg social miljö som är fri från alla 
former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  

     X 

Vi i förskolan förankrar genom vårt förhållningssätt och arbetssätt 
grundläggande normer och värden hos barnen  

     X 

Vi i förskolan respekterar andras egenvärde     X  

 

Resultat (starka och svaga sidor) 

Alla avdelningar arbetar medvetet med detta. Vi har påbörjat arbetet med att förbättra samspelet 
mellan personalen. Pedagogiska samtal kan alltid bli bättre och vårt gemensamma förhållningssätt 
kan utvecklas.  

Analys: 

Personalen har fått handledning vilket har lett till många samtal och bättre dialog mellan 
personalen som blivit mer medveten om dialogens betydelse. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

I storarbetslaget kommer de två pedagogerna som ansvarar för sin åldersgrupp att samtala mer om 
varje enskilt barn och verksamheten. De pedagogiska diskussionerna kommer därför att förbättras 
avsevärt. Småbarnsavdelningarna fortsätter med sina kvällsplaneringar då de har avsatt tid för 
diskussioner kring förhållningssätt och arbetssätt. 

5.2 Utveckling och lärande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

5.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
 

1. Vi ska väcka barnens nyfikenhet och deras lust att lära. 

2. Barnen ska få möjlighet att leka i lugn och ro.  

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: 

1. Genom att klassificera och sortera leksaker väcker vi barnens intresse och lust att lära utifrån 
deras ålder och förutsättningar. Vi är närvarande i barnens lek och genom att ha ett lyssnande 
förhållningssätt utvecklar vi barnens nyfikenhet.  

2. Vi delar upp barnen i mindre grupper. Vi tänker på var vi förhåller oss i miljön, till exempel är 
några ute och några är inne.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Den pedagogiska miljön på avdelningen skall ha lugnande och positiv verkan samt innehålla 
stimulerande material som är utmanande och som skapar nyfikenhet hos barnen. Vi bör bli mer 
medvetna om hur vi förbättrar barnens lekstunder så att de blir längre och mer sammanhängande. 

Resultat: (Hur blev det?) 

Vi har arbetat aktivt för att minska avbrotten i barnens lek, till exempel genom att låta barnen ta 
frukt när det passar in i deras aktivitet. När leksakerna är i rätt rum bidrar det till att barnens lek 
förbättras. 

Vi har också försökt ha mer flexibla avbrott i leken och flyttat våra rutiner för att barnen i största 
mån ska kunna leka med mer naturliga avbrott. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): 

1. Vi kan se att barnen leker längre och mer lustfyllt när leksakerna är sorterade och 
klassificerade. Vi kan se en skillnad när vi lyckas med att vara totalt närvarande i leken 
mot när vi inte är det. Barnens nyfikenhet väcks när vi är delaktiga och närvarande. 

2. Barn kan ha svårt att finna lugn och ro i de stora barngrupper som vi har på Parkhagen, 
även om vi delar upp dem. Dock fungerar det bättre i mindre gruppkonstellationer. Vi 
upplever att barn samspelar bättre med varandra i stora grupper ute, på grund av större 
yta och ljudnivå. Vi ser ett samband mellan hög ljudnivå och stress. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi upplever att målen under punkten alltid är aktuella, levande och pågående. Vi känner att vi ska 
vidareutveckla våra mål under rubriken ”Utveckling och lärande” genom att inför nästa 
utvecklingsplan prioritera nya mål ur läroplanen.  

 

 

 

 

5.2.2 Självvärdering enligt BRUK.  
(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 2. 1-10) 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2) 1 2 3 4 5 6 
Vi i förskolan stödjer och stimulerar barns strävan att genom egen aktivitet och 
eget utforskande öka förståelsen av sig själva och omvärlden liksom deras tilltro till 
sin egen förmåga att lära  

    X  

Vi i förskolan utgår från att barns lärande är oupplösligt förenat med dess sociala, 
fysiska och emotionella utveckling och arbetet präglas av insikten att barn lär hela 

     X 
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tiden, med alla sina sinnen och i samspel med omgivningen  

Den dagliga verksamheten är anpassad till barnens naturliga dagsrytm och till 
deras behov av en god omvårdnad, omsorg och en god pedagogisk verksamhet  

     X 

Vi i förskolan använder oss av kunskap om lekens grundläggande betydelse för 
barns utveckling och lärande 

     X 

Vi i förskolan arbetar såväl med det enskilda barnet som med hela barngruppen 
och ser ett samband mellan det enskilda barnets utveckling och samspelet i 
barngruppen 

    X  

Vi i förskolan uppmuntrar barns förståelse och intresse för matematiska och 
naturvetenskapliga begrepp och samband, naturens kretslopp och människans 
inverkan på miljön 

     X 

Vi i förskolan stärker och stimulerar barnens alla språk och stimulerar deras 
språkutveckling 

    X  

 

Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor) 

Starka sidor: Vi är bra på att arbeta med barnens utveckling och vi har blivit bättre på att anpassa 
verksamheten efter barnens behov. 

Svaga sidor: Vi behöver bli bättre på att utöka och förbättra samarbetet med modersmålslärare. Vi 
skulle vilja, men kan inte alltid pga. barnantalet, finnas närmare barnen i leken och ta till oss av 
barnens intressen och för att öka deras eget utforskande. 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Vi har kommit en bit på vägen med detta arbete men håller på att hitta ett fungerande sätt att 
arbeta med stora barngrupper. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Med storarbetslag på syskonsidan hoppas vi att arbetet ska utvecklas och att varje pedagog ska få 
mer tid till varje barn och på så vis fånga upp deras önskemål och intressen. Förändringen syftar 
också till att barnen ska få fler kompisar, arbetsbelastningen blir mer jämnt fördelad, lokalerna 
nyttjas mer jämnt och kollegorna kan bolla idéer och ge varandra feedback.  

 
 

 

 

5.3 Delaktighet, ansvar och inflytande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
Alla elever/barn känner sig viktiga och betydelsefulla.(redovisas årligen) 
Alla elever/barn har inflytande över sitt lärande och sin förskolemiljö. .(redovisas 2010) 
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Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11:  
 

Barnen ska få möjlighet att påverka sin situation. 
Öka samspelet mellan barn och vuxna  

Åtgärder/insatser för att nå målen (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: Barnen får möjlighet att välja aktivitet allt efter ålder och mognad. En del säger med 
ord och andra med kroppsspråk. Samspel mellan barn och vuxna ökas genom samtal och att vi 
lyssnar på varandra. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi ska ta tillvara barnens idéer och intressen. 

Vi vuxna ska organisera oss så att vi finns nära barnen för att stötta och utmana dem i leken. 

Resultat: 

Vi får en mer lärorik och kreativ miljö som stimulerar och utvecklar barnen. Vi förändrar miljön 
efter barnens intressen. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse ( Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?) 

Vi har kommit en bra på bit på vägen mot målet. Vi förändrar miljön allt eftersom och behöver 
därför förråd där vi kan förvara möbler och leksaker för att kunna byta ut vid behov. Genom att 
göra detta tar vi tillvara på barnens intressen.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vår önskan för fortsatt utveckling är att alla på Parkhagen ska sträva mot målet att barnets behov 
ska gå i första hand och där igenom öka samspelet mellan barn och vuxna.  

Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK  A1.4, A 1.7 

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid. 2) 1 2 3 4 5 6 

Vi i förskolan gör barnen delaktiga så att de kan påverka verksamhetens innehåll 
och utformning 

    x  

Det dagliga arbetet präglas av demokratiska arbetsformer och förhållningssätt      x  

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): 

Vi skapar miljöer utefter barnens lek, observationer och samtal. Genom att vi skapa miljöerna efter 
barnens intresse så blir barnen delaktiga i verksamheten.  
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Analys:  

Under höstens uppstart var vi på studiebesök på Visingsö rektorsenhet och Råslätts förskola i 
Jönköpings kommun,  för att få inspiration och idéer för fortsatt utveckling samt kunna använda 
och ta tillvara på det som redan finns.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

För fortsatt utveckling diskuterar syskonavdelningen hur de bättre ska ta tillvara lokalerna genom 
att arbeta som storarbetslag. Vi vill även fortsätta arbeta med att utveckla utevistelsen samt andra 
utemiljöer.  

 
 

5.4 Samverkan 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens/barnets bästa. 
(redovisas 2011) 

5.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
• Föräldrarna ska känna sig trygga och veta att deras barn har det bra. 

• Föräldrarna ska få en inblick i vår pedagogiska verksamhet. 

• Föräldrarna ska få möjlighet att påverka sitt barns utveckling på förskolan. 

• Öka samverkan mellan förskola-fritidshem-förskoleklass 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Vi ska dokumentera och åskådliggöra det som sker på förskolan. 

Hitta rutiner för ett professionellt sätt att lämna information vidare mellan personalen t.ex. skriva 
rapportbok. 

Diskutera på Parkhagen vilken typ av samarbete vi vill ha med fritidshem för att senare utveckla 
detta. 

Vi följer överskolningsplanen som finns för blivande förskoleklassbarn. 

 

Resultat: 

1. Personalen upplever att föräldrarna känner trygghet i att lämna sina barn på förskolan. (Tidigare 
års enkäter visar att föräldrarna har varit nöjda.) 

2. Dokumentation finns uppsatt på avdelningarna där föräldrarna har möjlighet att få en inblick i 
den pedagogiska verksamheten. Varje barn har en egen portfolio som föräldrar har möjlighet att 
låna med hem och när barnen slutar på förskolan får de med sig portfolion hem. 
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3. Personalen har hittat ett arbetssätt där vi muntligen delger varandra information om barnets dag, 
så att informationen når fram till föräldrarna. Brukarrådet, rektor och några ur personalgruppen 
samlas vid några tillfällen under läsåret för att samtala om verksamheten. Då diskuteras 
synpunkter och information om verksamheten. En till två gånger om året erbjuds 
utvecklingssamtal. 

4. Idag sker informationsbyte mellan förskolans personal som har femåringarna och 
förskoleklasspersonalen för att informera om det nya barnet som ska börja. Barngruppen träffar 
förskoleklassens personal och barn vid några tillfällen under våren. Personalen från skolan besöker 
förskolan vid ett tillfälle. Samtal mellan personal i förskoleklass och förskolan om de överlämnade 
barnen sker på hösten. Samarbete med fritidshem saknas. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?) 

Vi anser att vi de tre första punkterna fungerar bra, men naturligtvis måste personalen vara öppen 
och lyhörd. 

Samarbetet mellan förskola och förskoleklass fungerar också bra. 

Inskolningen till fritidsverksamheten sker nu med hjälp av vårdnadshavare.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi vill fortsätta att ha en positiv relation med föräldrarna. 
Dokumentationen kommer att fortsätta men vi kommer att fokusera på att tydliggöra 
verksamheten mer än det enskilda barnet. 
Enligt läroplanen ska det finnas former för samverkan mellan förskola och fritidshem likväl som 
mellan förskola och förskoleklass. Vi önskar att fritidshemmets personal kommer och besöker 
förskolan eller möter upp vid besök i förskoleklass. 

5.4.2 Självvärdering enligt BRUK.  
(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 4.1-3)) 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2)        1 2 3 4 5 6 

Vi i förskolan samverkan med hemmen bygger på en nära och 
förtroendefull kontakt mellan föräldrar och personal och personalen 
tar ansvar för att en sådan relation kommer till stånd och utvecklas  

    X  

Föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga och påverka      X  

Vi i förskolan samarbetar med förskoleklassen och fritidshemmet för 
att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv 

    X  
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5.5 Redovisning av arbetet för barn i behov av särskilt stöd. 

5.5.1 Resurser: 
Specialpedagog, talpedagog, två resurspersoner på avdelningarna. 

5.5.2 Organisering av stödet och lärandet: 
• Specialpedagogen finns tillgänglig vid behov.  
• Talpedagogen kommer en gång i veckan och hjälper de barn som är i behov/har ett 

åtgärdsprogram.  
• Modersmålslärare kommer och undervisar de barn som har annat modersmål, efter 

föräldrars önskemål.  
Effekt: Det är en trygghet för personal och föräldrar att stödet finns nära. 

5.5.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 
En personal går en utbildning tillsammans med förälder på barnhabiliteringen i Borås, 
intensivinlärning för små barn med autism. Utbildningen sker regelbundet under två år.  

All ordinarie personal har gått en kurs i ”Tecken som stöd”. 

5.5.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av miljön för 
barn med olika förutsättningar( t.ex funktionshinder)? 

På småbarns utegård är plattgången omlagd och upphöjd för att förhindra fall. 
Räcke vid syskons utgång är inte på plats ännu. 

5.5.5 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 
behöver? 

Tack vare resurspersonerna kan mer tid ägnas åt de barn som är i behov av extra stöd. 

5.5.6 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 3.1-4 

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid.2) 1 2 3 4 5 6 

Det finns fungerande rutiner och det görs insatser för att barn i behov av särskilt stöd 
ska få det stöd de behöver  

    x  

Personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd får de resurser de behöver i 
form av handledning, konsultation, tid för reflektion etc.  

   x   

Vi i personalen samverkar med föräldrarna till barn i behov av särskilt stöd      x 

Vi i förskolan arbetar med individuella utvecklingsplaner som ett medel för att 
tillgodose barns behov av särskilt stöd  

      

 
Sammanfattande resultat ( starka och svaga sidor): 

Vi arbetar inte med IUP på förskolan. 
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Starka sidor: Många resurser finns tillgängliga. Fortsatt förstärkning i barngrupperna. 

Svaga sidor: Åtgärdsprogram följs inte upp som planerat. Specialpedagogen önskas mer 
regelbundet till Parkhagen, ex en gång i veckan. 

Analys: 

Eftersom behoven finns behöver vi stöd från specialpedagogen, tips på hur man kan arbeta med 
barngruppen. 

Åtgärder för fortsatt utveckling. 

Önskan om att specialpedagogen finns i verksamheten oftare. Resurspersonerna behövs 
fortsättningsvis. 
 

5.5.7 I vilken utsträckning upprättas åtgärdsprogram för barn i behov av 
särskilt stöd? 

Resultat: 
Åtgärdsprogram upprättas vid behov. 
Analys: 
Vi i personalen måste trycka på mer för att få hjälp med att upprätta åtgärdsprogrammet samt att 
man får tid till det.  
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Vi ska använda oss av åtgärdsprogram som hjälp för att arbeta med barn med särskilda behov. 
Varje pedagog som är ansvarsperson för barnet ska ansvara för att det upprättas och att 
personalgruppen arbetar tillsammans för att främja barnets utveckling. 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 
 

• Fortsatt handledning av Maria Flanigan. 
• NO-utbildning tillsammans med Navet i Borås. 
• ”Tecken som stöd” 
• Tre pedagoger läser förskolelyftet. 
• En pedagog läser en utbildning för barn med autism. 
• Studiebesök på två förskolor i Jönköpings kommun. 
• Föreläsning om den reviderade läroplanen, Lpfö 10, Ewa Wiklund-Dahl 
• Föreläsning om skollagen, Christina Robertsson. 
• Föreläsning om praktisk matematik 
• Studiebesök på nya förskolan i Tranemo. 
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7 Helhetsbedömning 
 
Det har varit ett intensivt läsår på förskolan där många bollar var och är i luften. Syskongrupperna 
planerar att slå ihop grupperna till ett storarbetslag i höst och har lagt mycket tid på att prata ihop 
sig om det.  

Den ena småbarnsavdelningen har fått ommålat i flera rum samt nya mattor. Att ha en 
ändamålsenlig arbetsmiljö skapar förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet. 

Hela personalgruppen har under höstterminen fått extern handledning som man varit väldigt nöjd 
med. Detta har bl. a. lett till en tydligare kommunikation pedagogerna emellan. 

Det har varit och är många barn som har plats och önskar plats på förskolan. Därför har vi fortsatt 
att begränsa tiden för allmän förskolebarnen till 8.30- 11.30, alla vardagar.  

Vi har haft begränsad tid till pedagogiska diskussioner på våra kvällskonferenser, under hösten, 
eftersom vi använde den tiden till en kurs i teckenkommunikation. Detta sätt att förstärka språket 
gynnar både barnen med sen språkutveckling och barnen med annat modersmål.  

Under kommande läsår planerar vi att vika mer kvällskonferenstid till pedagogiska diskussioner 
och parallellt med det implementering av den reviderade läroplanen för förskolan. 

Föräldraenkäten som skickades ut till alla föräldrar i förskolan under vårterminen fick mycket låg 
svarsfrekvens, endast 29 av 75 eller 39% svarade. Detta kommer vi att ta upp på föräldramötet och i 
Brukarrådet eftersom vi vill veta hur föräldrarna uppfattar vår verksamhet. Vi vill att föräldrarna 
ska se detta som en möjlighet till inflytande och vi vill gärna se vilka områden föräldrarna tycker 
att vi behöver utveckla.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


