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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
En nystartad förskolan med två hemvister, ett torg och fyra olika aktivitetsrum. Dessutom en 
utegård med möjlighet till olika aktiviteter. 

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
Arbetet med barnen sker i åldersindelade smågrupper. Vi roterar runt och byts år att vara i de olika 
rummen. 

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
Flytten och i hopslagningen av de olika förskolorna minns vi som väldigt positivt. 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

 Till viss del har vi använt oss av BRUK- material. Därefter har vi delat upp arbetet emellan oss och 
arbetat i grupper. 

 

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

Eftersom förskolan är nystartad har inga särskilda åtgärder genomfört 
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4 Förutsättningar 

4.1 Barn  
Avstämningsdatum 1/5-11 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet inskrivna barn    65 

Antalet barn med annat modersmål än 
svenska 

   15 

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

   5 

Antalet förskoleavdelningar    2 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 
vecka 

   897 

Genomsnittligt barnantal per grupp    32,5 

Avstämningsdatum:110501 Förskolan är ny 

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

Antalet årsarbetare    12,30 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 
på förskolan 

   5,28 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i förskolan 

   69 % 

Antal förskollärare med 
specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 p 

   0 

Kommentar/analys: 

 

4.3 Ekonomiska resurser 
 2007 2008 2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 
lokalkostnader) 
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4.4 Materiella resurser 
Resultat (starka och svaga sidor): starka sidor- ändamålsenliga och fräscha lokalen. Mycket, bra  
och föränderligt material. Bra utemiljö, nära till skogen. 

Analys: materialen är utvecklande, roliga och bidrar till att vi uppnår våra mål. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi vill forsätta att utveckla och förändra såväl vår inomhus som vår utomhus miljö. 

 

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 
 

5.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Vi har noll tolerans mot kränkningar och mobbning 

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

Vi är goda förebilder när barnen ser att vi uttrycker våra individuella åsikter och lyssnar på och 
respekterar varandra. 
Vi skall diskutera mycket m barnen i alla situationer i vardagen. 
Lekar , berättelser o olika material ger tillfälle till bra tankar o övningar. 
Vara flexibla i vårt arbetssätt och utgå från barngruppens sammansättning. 
 

Resultat: Arbetet går framåt, grupperna har blivit mer samspelta men några incidenter har hänt. 
De äldre barnen klarar mer och mer att ta ansvar för sina handlingar och förstå sitt eget beteende.  

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): Genom flytten till Skattkammaren har det bildats nya grupper. Det har inneburit lite 
oro i grupperna i början, man det har sedan utvecklats bra. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: Personalen ska vara goda förebilder och fortsätta arbetet med 
respekt och empati för andra. Vi ska uppmärksamma och stötta barnen vid konflikter som uppstår. 
Vi ska ofta arbeta med mindre barngrupper och träna samspel och respekt i olika aktiviteter.  
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5.1.2  Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

 
Resultat: Genom flytten till Skattkammaren har det bildats nya grupper. Det har inneburit lite oro i 
grupperna i början, man det har sedan utvecklats till det bättre. Vissa barn har gjort framsteg 
medan andra behöver mer träning. Gruppåverkan. 

Analys: Genom flytten till Skattkammaren har det bildats nya grupper. Det är bra att dela barnen i 
mindre, fungerande grupper. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  Personalen ska vara goda förebilder och fortsätta arbetet med 
respekt och empati för andra. Vi ska uppmärksamma och stötta barnen vid konflikter som uppstår. 
Vi ska ofta arbeta med mindre barngrupper och träna samspel och respekt i olika aktiviteter.  

En kartläggning var eventuella kränkningar kan förekomma görs tillsammans med barnen  
Åtgärderna för det förebyggande arbetet skall vara tydliga och utvärderingsbara. 
Likabehandlingsplanen skall vara känd av all personal på förskolorna, även servicesektionens 
personal.  
 
Planen skall utvärderas årligen, resultatet skall ingå i nästa års plan.  

 
 

5.2 Utveckling och lärande 

5.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Vi skall ha fokus på lärande 

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

Tillsammans med barnen utforma miljön så den blir inspirerande och lärorik. 
Utgå från barnens intressen och utforska omvärlden tillsammans. 
Arbeta i smågrupper. 
Leken ligger till grund för allt lärande. 
 

Resultat: 

Vi har en föränderlig miljö som styrs av barnens intressen och behov. 

Vi tillvaratar vardags- och rutinsituationer för att stimulera lärandet. Detta för att göra lärandet 
begripligt och naturligt för barnen. 

Vi arbetar till viss del i smågrupper. 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): 

Vi har delvis uppnått våra mål. Vi känner dock att vi behöver arbeta ihop oss efter flytten och hitta 
en bra arbetsform tillsammans.  Mycket av vår tid har gått ut på att hitta praktiska lösningar runt 
flytt och sammanslagning. 

Vi känner att arbetet i smågrupper är A och O. Barnen hittar lättare trygghet i en liten grupp och 
har lättare att tillägna sig kunskaper. Genom detta arbetssätt kan vi också lättare styra arbetet efter 
barnens behov. Detta och att vi har en föränderlig miljö simulerar barnen till lust och lärande. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi behöver fortsätta med att tillsammans hitta en bra arbetsform i våra nya arbetslag. Att vi arbetar 
mot samma mål. På så vis kan vi stimulera barnen i sin lust att lära och att utvecklas. 

 

5.3 Delaktighet, ansvar och inflytande 

5.3.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Alla barn skall få framföra sina åsikter om vad man vill, tycker, tänker och även lära sig acceptera och lyssna på 
andra.  
Barnen skall få en förståelse för hur deras beteende påverkar gruppen. 
 

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

Vi skall vara goda förebilder.  
Genom leken och den dagliga dialogen låter vi barnen ta ansvar för sina handlingar och våga tro på 
sig själva så att alla känner sig delaktiga.  
Verksamheten skall vara inspirerande och lärorik för alla. 
 

Resultat: : Vid sammanslagningen blev det turbulens  för barnen. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse ( Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? Samband?) : 
Nu har vi en bra gruppkänsla. De flesta barnen når målen i sin åldersgrupp. 
 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

Att vi ser till varje barns bästa så de känner sig delaktiga och betydelsefulla i gruppen. 
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5.4 Samverkan 
 

5.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
 
Skapa en öppen dialog gentemot föräldrar, förskoleklass/skola 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Daglig kontakt där föräldrarna känner att de kan komma med sina synpunkter.  
Information och dokumentation i text och bild. 
 

Resultat: Samarbetet med förskoleklassen fungerar bra, nu har vi också närheten till 
skolan.. 
Analys och bedömning av måluppfyllelse ( Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?) : Den utarbetade planen är till stor hjälp. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi arbetar för ett gott samarbete med förskoleklass och  
föräldrar tex mer spontana besök i skolan och att få föräldrarna mer delaktiga i vår 
verksamhet t: ex Brukarråd. 

 

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

5.5.1 Resurser:  

Talpedagog, hemspråkslärare. Vi kan få hjälp av specialpedagog och psykolog. 

5.5.2 Organisering av stödet och lärandet: 
Barnen får stöd i den egna gruppen, extra tid kan erbjudas för de barn har behov av 
det 

5.5.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 
Förskollärare och barnskötare. Flera av förskollärarna har läst specialpedagogik 7,5 hp 

5.5.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av miljön för 
barn med olika förutsättningar( t.ex funktionshinder)? 
Förskolan är nybyggd. Ljuddämpande material har använts i väggar och möbler. 
Förskolan är byggd  så den är tillgänglig för alla.  
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5.5.5 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 
behöver? 

 
resultat:   

Vi känner att barn som behöver extra stöd får hjälp av tex talpedagog, extra tid på förskolan. 

 

Analys:  

Med hjälp av extra stöd lyckas många nå målen. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling.  

Vi fortsätter att uppmärksamma barn som behöver extra hjälp och ser till att de får det stöd de 
behöver. Vi önskar att vi hade hjälp av en specialpedagog inom förskolan. 

 

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

Resultat: 

Åtgärdsprogram upprättas inte inom förskolan 

Analys: 

Då det inom förskolan inte finns mål att uppnå kan det inte skrivas åtgärdsprogram. Däremot 
måste vi finna former för dokumentation där vi sätter in extra stöd för de barn som är i behov av 
det 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Hitta former för dokumentation  

 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

 
Navets satsning på NO-teknik 
Implementering av Lpfö den reviderade 
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7 Helhetsbedömning 

I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

Resultat: 

Förskolan erbjuder en god pedagogisk verksamhet med hög kvalitet. 
Barnen är nyfikna, kreativa, intresserade och positiva till att lära sig nya saker. 
Personalen är engagerad och ser möjligheterna att ständigt utveckla verksamheten efter barnens 
intresse och verksamhetens förutsättningar 
 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsatt arbete med implementering av den reviderade läroplanen. 
Utveckla former för pedagogisk dokumentation 
 


