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1 Verksamhetsbeskrivning  

Förskolan är belägen i Grimsås samhälle och präglas där av landsorten med tillverknings industrin 
Nexans som är största arbetsplats. Upptagningsområdet omfattar även landsbygden runt orten. 
Samhället har mycket inflyttningar då det finns relativt billigt boende på orten samt att det finns 
närhet till Hestra och Gnosjö området.   
 

1.1.1 
 
Rönnhagens förkola består av tre avdelningar, en yngre barns avdelning med barn 1-3 år och två 
äldre barns avdelningar med barn 3-6 år. På Nyckelpigan arbetar det tre förskollärare. Två arbetar 
100 % och en arbetar 87, 5 %. 
På Myran arbetar två förskollärare en arbetar 100 %, en arbetar 60% och 40% på Villerkulla. En 
barnskötare som arbetar 100%. På avdelning Humlan arbetar två förskollärare 100% en av de täcker 
upp 20 % på Villerkulla. En barnskötare 75 %. En av barnskötarna på Humlan har läst till 
förskollärare en dag i veckan under hösten 2010. Under våren läser två förskollärare 
förskolelärarlyftet. 

 

1.1.1 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
Gemensamma öppningar och stängningar eftersom vi fördelar pedagogerna när vi behövs som 
bäst. Avdelning Myran och Humlan turas om att öppna kl. 06.00 och de andra två avdelningarna 
öppnar 6.30 eller 7.00 efter behov. Humlan och Myran samarbetar fram till 8.15 och slår ihop 
avdelningar kl 14.30 varje dag. Mellan kl. 17.00-18.30 har en avdelning öppet vid behov, övriga två 
avdelningar slutar 16.00 eller 17.00. Vi har samarbete över avdelningarna på fredagar. En 
avdelning är öppen efter 14.30 och då stänger vi kl. 17.00. 
Vi samarbetar mellan avdelningarna vid planeringar, sjukdomar, kompetensutveckling och 
ledigheter. 

 

1.1.2 Detta minns vi särskilt under året 

Brukarrådsmöten, ett möte i Grimsås och ett i Ljungsarp. 

Föräldramöte. Specialpedagogen pratade om sin yrkesroll och om barnsspråkutveckling. Rektorn 

gick igenom den nya läroplanen. Därefter information på varje avdelning. 

Besök av ”Europatåget”, 20 personer från olika europeiska länder kom och tittade på verksamhet. 

En förskollärare informerade besökarna på engelska. 

Vi har haft praoelever från grundskola och VFU studenter från Borås högskola. 

-Nallefest på Rönnhagen. Alla barnen tog med sig ett gosedjur. Vi hade lite aktiviteter på 

förmiddagen. 

Teatrar och musik föreställningar för barnen. 



 

4 

Gå- lunka- löp för alla 5- åringar i Länghem. 

Lucia firande för alla föräldrar på morgonen. 

Julfest utomhus och tomtesmyg. 

Drama för 6- åringarna med en drama pedagog. 

Besök på navet för alla 6- åringar. Tema, draken Berta. 

Avslutning för 6- åringarna. Minigolf vid korpstugan. 

Gemensam utflykt till korpstugan med alla barnen.  

Midsommarfest tillsammans med föräldrar och barn 

Torsdagsgrupperna i skapande, språk-  matematik och rörelse, har varit mycket bra och 
utvecklande. 

Vi lånar böcker av bokbussen en gång i månaden. 

Vi har haft brandövning. 

Älgjakt 

Vi följer barnen till simskolan under tre veckor i juni 

Inomhusmiljön ändras allt efter att barngruppen ändrar sig. 

Sått och planterat bönor, potatis, ärtor, melon, krasse m.m. Var trivs växterna bäst, inne eller ute, i 
mörker eller ljus. Barnen mäter och skriver i sin bok hur mycket plantorna har växt. 

 

 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

Utifrån utvecklingsplanerna för förskolan har vi utvärderat genom: 

• Portfolio 

• Personalmöten, arbetslags möten i tvärgrupper på höstterminen. 

• Utvecklingssamtal och diskussioner med föräldrarna 

 



 

5 

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

På Humlan och Myran har vi delat in barnen i olika grupper på torsdagar inom språk- matematik, 
skapande och rörelse. Barnen har fått inflytande genom att de själva får välja vilken grupp de vill 
vara med i. Vi har väckt barnens nyfikenhet genom att vi har arbetat inom dessa ämnesområden 
och barnen har fått prova olika material, tekniker och aktiviteter. 
 
Nyckelpigans inomhusmiljö har förändrats. Vi har satt upp speglar i ett hörn och på golvet. Även 
små runda speglar som hänger på avdelningen. Rullstolshjul som hänger i taket med olika 
dekorationer och ett hjul som barnen kan snurra på. Barnens nyfikenhet och fantasi har väckts 
genom att barnen hela tiden upptäcker nya detaljer som hänger i hjulet och hur det rör sig. Både 
språk och matematik ämnena har utvecklats på avdelningen.  
 
 
Vi återanvänder material och har t.ex. gjort bokstäver och siffror av matfolie. 

4 Förutsättningar 

 
 

 

4.1 Barn /personal 
 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Antalet inskrivna barn 44 60 45 44 50 
Antalet förskoleavdelningar 3 3 3 3 3 
Antalet tillsynstimmar i genomsnitt per barngrupp 414 550 361 351 436,07 
Antalet inskrivna barn per årsarbetare på förskolan 5,30 6,45 5,50 5,22 6,22 

 

 

4.2 Ekonomiska resurser 
Kostnad per tillsynstimma(exkl. 
lokalkostnader) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma   70,05 78,82 70,92 
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4.3 Materiella resurser 
 

Resultat: 
Vi har fått nya högtalare. 
Filmduk har köpts in. 
Ute belysning har satts upp i november månad. 
Vi fick ny låda till ute leksakerna men den gick sönder samma dag. 
 
 
 
Analys: 
Telefonerna fungerar inte. Det händer en till två gånger i veckan att de krånglar.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
 
Vi ifrån förskolan får fortsätta att skicka mail till IT när telefonerna inte fungerar och hoppas att 
åtgärder görs. 
Nya lådor till sandleksakerna måste införskaffas. 
Vi behöver få Office 2007 till förskolan för att vi bla. Ska kunna använda våra ny inköpta kameror. 

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 
Utdrag ur Lpfö 98 
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt 
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. 
 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

• Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, 
där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet och 

• Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 
kompromissa och respektera varandra. 

 

                                                                  
 
 
 
 
Bildningsplanens mål:  
 
  
 
 

Normer och värden 
 
Alla blir sedda och 
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5.1.1 Våra egna mål för 10/11: 
Alla känner trygghet, tillit och trivsel.  

Resultat: 

Vi har gjort trivselregler på Humlan och Myran. Vi har gjort rum i rummen. Vi pratar dagligen om 
hur vi ska vara mot varandra t.ex. genom samarbetsövningar.  

Analys och bedömning av måluppfyllelse 

Vi arbetar mycket med, hur vi ska vara mot varandra men respekten finns inte alltid mot oss 
pedagoger och mot barnen. Vi ser tyvärr att vissa av barnen leker våldsamma lekar som ibland 
urartar både verbalt och i handlingar. Vi tror att mycket beror på att barnen har haft orolig vår med 
mycket personal/ olika vikarier som har blivit för att vi bla. har gått utbildningar på navet, 
förskollärarlyftet, semestrar osv.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Ta oss tid till att reflektera både i det enskilda arbetslaget och över hela förskolan. Diskutera vårt 
förhållningssätt, kunskapssyn och barnsyn. 

    

 
 
 
 

5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
 
Rönnhagens egen del av likabehandlingsplanen skall anslås i tamburen och finnas på vår hemsida.  
Förnyad utvärdering av likabehandlingsplanen sker årligen i april/ maj. 
 

Resultat: Rönnhagens egna del kap 8 har utvärderats i april. Översyn har skett.  

Analys: 

Likabehandlingsplanen har ännu inte behövts tillämpas.   

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Förnyad utvärdering av likabehandlingsplanen sker årligen i april/ maj. 
Revidering av barnens trivsel regler sker i augusti tillsammans med barnen. 
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5.1.3 Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående 
normer och värden. 

0 % 50% 100%

Stämmer  hel t
och hå l let

Stämmer
gans ka  bra

Stämmer
gans ka  då l i gt

Stämmer  i nte
a l l s

Vet ej

Mitt barn känner sig trygg i förskolan

Rönnh agen

F_RÖNNH_MYRAN

F_RÖNNH_HUMLAN

F_RÖNNH_NYCKELPIGA

   

0% 50% 100%

Stämmer helt
och hållet

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer inte
alls

Vet ej

Mitt barn trivs i förskolan

Rönnhagen

F_RÖNNH_MYRAN

F_RÖNNH_HUMLAN

F_RÖNNH_NYCKELPIGA

                                                                                            

Analys: 

Vi ser att alla barn är trygga och trivas bra på förskolan. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi kommer att fortsätta arbeta med vårt förhållningssätt mot barnen.    

5.2 Utveckling och lärande. 
 

Utdrag ur Lpfö 98 
Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och läande 
bildar en helhet. 
Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling 
och lärande. 
 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

• samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma 
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och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

 
 

 

 
Bildningsplanens mål:  
 
                                                       

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Våra egna mål 10/11: 
Alla barn får den hjälp de behöver.  

 

Resultat: 

Barnen sitter mycket vid datorn. Hjälper varandra och ber om hjälp av pedagogerna. Barnen har 
blivit mer intresserade av bokstäver och siffror.  

Eftersom materialet är synliggjort och lättillgängligt har barnen blivit mer självständiga och tar 
egna initiativ. Har införskaffat en tragetondator till Myran. 

 

 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
 
Barnen pratar och diskuterar mycket med varandra och lär av varandra (den proximala utvecklings 
zonen) och vi pedagoger är närvarande. Vi ställer utmanande genuina frågor och väntar in barnens 
svar. 
Humlan har under våren haft olika kunskapsspel som barnen använt vid datorn.  Pedagogerna 
upplever att barnen har lärt sig att vänta på sin tur och lär av varandra. 

Vi har inte utvecklat vår gård med matematik. Detta beror på att intresset och tiden försvann.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

Utveckling och lärande 
Alla elever får den hjälp de 
behöver 
 
Alla elever möts på rätt nivå 
och efter sina förutsättningar. 
 
Eleverna upplever att 
bedömning och betygsättning 
är likvärdig. 
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Vi har tagit in bilder och text från programmet IN- Print och kommer att fortsätta med detta.  

Utveckla kunskaperna vid datorn genom pedagogisk kunskapsspel och olika skrivprogram.  

Ett nytt försök med ute gården och  att försöka få in matematik, natur och teknik på ett roligt och 
utvecklande sätt.  

 

 

5.3 Delaktighet och inflytande 
 
Utdrag ur Lpfö 98 
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De 
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 
 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

• verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskola 
och 

• verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. 

 
 
 

Bildningsplanens mål:  
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

5.3.1 Våra egna mål 10/11: 
Alla känner sig viktiga och betydelsefulla. 
 
 

Delaktighet, inflytande och ansvar 
 
Alla elever känner sig viktiga och 
betydelsefulla. 
 
Alla elever har inflytande över sitt 
lärande och sin skolmiljö.  
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Resultat: 

Vi pedagoger har märkt att barnen på förskolan diskuterar mer med varandra och med oss vuxna. 
De ifrågasätter, reflekterar och upptäcker nya saker hela tiden. 

Barnen leker bättre med varandra nu när vi har mer samarbete mellan avdelningarna.  

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Inne på Nyckelpigan har pedagogerna reflekterat över att barnen har utvecklats på ett mycket 
positivt sätt och att de känner sig betydelsefulla. Detta tror vi beror på att vi har haft en mindre 
barngrupp Barnen får mycket kunskap i olika ämnesområden eftersom vi pedagoger har olika 
intressen inom vissa områden. Detta gäller på hela förskolan.   

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att vi tar tillvara på pedagogernas olika ämneskunskaper och intressen. 
Att barnen skall få vara med och bestämma vad som skall köpas in till avdelningen t ex leksaker. 
Barnen skall bli delaktiga i planeringen av innemiljön. 
Alla barn ska ha inflytande i sitt lärande i projektarbeten. 
Att vara en närvarande, nyfiken och en lyssnande pedagog.  
 
 
 
 

5.4 Samverkan 
Utdrag ur Lpfö 98 
Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och 
förtroendefullt samarbete med hemmen. 
Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Alla som arbetar i förskolan skall: 

• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans 
personal och barnens familjer. 

• Utbyta kunskaper och erfarenheter med personal i förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med 
dem samt 

• Tillsammans med personal i förskoleklassen, skolan och fritdshemmet uppmärksamma varje barns behov 
av stöd och stimulans. 

                                                                 
 
 

Bildningplanens mål: 
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5.4.1 Våra egna mål 10/11: 
Alla vårdnadshavare ska känna sig informerade och delaktiga om verksamheten.  

 
Resultat: 

Som det är nu dokumenterar vi vad som hänt under veckan och sätter upp det i hallen. Detta 
sparas sedan i en dokumentationspärm tillsammans med andra fotografier från verksamheten.  

Vi har också bildskärmar som visar barnen i verksamheten. 

Vi avvaktar med den svarta väggen. 

Vi har fått in mail adresser från föräldrarna. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi upplever att en del av föräldrarna är mycket duktiga på att läsa veckobreven men vissa läser de 
inte alls. Om det beror på tidsbrist/ intresse eller innehållet i veckobreven vet vi inte 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi vill prova att skicka ut information och dokumentation till föräldrarna via mail men även 
fortsätta att sätta upp informationen i hallen.  Det vore önskvärt om vi kunde få respons/ 
kommentarer tillbaka från föräldrarna.   

 

5.4.2 Redovisning av övriga resultat från attitydundersökningen och 
enkäter angående samverkan. 

 

 

Samverkan 
All verksamhet utgår från ett 
helhetsperspektiv där all samverkan 
utgår från elevens bästa.  
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0% 50% 100%

Stämmer hel t
och hållet

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer inte
alls

Vet ej

Jag känner förtroende för personalen

Rönnhagen

F_RÖNNH_MYRAN

F_RÖNNH_HUMLAN

F_RÖNNH_NYCKELPIGA

 

 

0% 50% 100%

Stämmer helt
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Stämmer
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Stämmer
ganska dåligt

Stämmer inte
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Vet ej

Dialogen mellan förälder och personal är bra

Rönnhagen

F_RÖNNH_MYRAN

F_RÖNNH_HUMLAN

F_RÖNNH_NYCKELPIGA

 

Analys: 

Föräldrarna känner förtroende för oss personal. De flesta tycker att dialogen mellan förälder och 
personal är bra men några anser att den kan bli bättre. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi behöver tänka på vårt förhållningssätt mot föräldrar vid lämning och hämtning. Bland annat hur 
vi pratar med föräldrarna och om hur vi tar upp positiva och negativa aspekter som hänt under 
dagen. 
                                                                    

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

Hur har arbetet med elever i särskilt behov av stöd fungerat under läsåret? 

Vi har samarbete med talpedagogen och specialpedagogiska enheten i Halmstad. 

Specialpedagogen från vårt rektorsområde har handlett personalen och varit med och sett 
verksamheten 
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Tillsammans med special pedagogen och föräldrarna har vi upprättat åtgärdsprogram. 
Avdelningen använder ett bildschema över dagen.  

Vi har fortsatt arbetet med teckenkommunikation.  

 
Analys: 
 
Det har varit mycket positivt att vi har haft en specialpedagog som kommer hit till oss och 
handleder, uppmuntrar och bekräftar oss att det vi gör är bra. 
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
 
Fortsatt att ha kontinuerlig kontakt med specialpedagog.  

 
 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

 
Tre förskollärare har gått PIM. 

 
Tre förskollärare var på föreläsning i Jönköping om Bornholmsmodellen för förskolan,  
 
Fyra förskollärare var på föreläsning i Jönköping om Leka och lära matematik utomhus. 
 
Hela arbetslaget var på besök på Reggio Emilia förskola i Borås 
 
Två förskollärare var på jobbskuggning på Hulta ängar i Borås. 
 
Två förskollärare utbildades i In- print.  
 
All personal fick utbildning i personec. 
 
Två förskollärare har gått förskollärarlyftet 
 
4 kompetensutvecklingsdagar 
 
All personal har varit på utbildning vid tre olika tillfällen under våren på navet i NO och teknik. 
 
 

7 Helhetsbedömning 

 
Vi anser att vi har utfört vårt uppdrag från Lpfö98.  
Vi har fått mycket bra kompetensutveckling. 
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Vi har arbetat kontinuerligt med kvalitetsredovisningen under hela året.  
 
Vi samarbetar bra, är flexibla och hittar lösningar för att bedriva verksamheten. Positiv anda gör att 
vi ser möjligheter.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


