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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
Vi har två stora avdelningar, en 1-3år med sex personal och en 3-6år med åtta personal. 

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet 
Vi arbetar två ansvariga pedagoger i varje åldersgrupp. Tre förmiddagar i veckan arbetar vi i våra 
åldersgrupper.  Tydligare struktur på innemiljön. 

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
Förändringen till storarbetslag har varit positiv. Bra med åldersindelade grupper. Barnen har fått 
större ytor med fler kompisrelationer. 

Luciafirandet ute på gården. 

Förskolans dag och övriga gemensamma traditioner. 

Teckenkursen som många av personalen gått. 

 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

 

Beskriv kortfattat hur ni genomför ert kvalitetsarbete. 

Vilka underlag och rutiner används för att ta fram kvalitetsredovisningen 
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3 Förutsättningar 

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

Antalet inskrivna barn 68 62 66 62 

Antalet barn med annat modersmål än 
svenska 

    

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

    

Antalet förskoleavdelningar 4 4 4 2* 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 
vecka 

479 433 449 1053* 

Genomsnittligt barnantal per grupp 17 15,5 16,5 31* 

Avstämningsdatum:15/10 

Kommentar/analys: 

*En omorganisation skedd i augusti då vi bildade två hemvister Lillängen och Storängen med mer 
åldershomogena grupper. 

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

Antalet årsarbetare  11,97 12,75 13,98 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 
på förskolan 

 5,18 5,18 5,36 

Andel årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning i förskolan 

 83 83 86 % 

Antal förskollärare med 
specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 p 

 0 0 0 

 

3.3 Ekonomiska resurser 
 2007 2008 2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 
lokalkostnader) 

 68,92 70,96 67,99 
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3.4 Materiella resurser 
Resultat (starka och svaga sidor): Vi ser att barnen är väl förtrogna med hur de får och kan 
använda våra rum och det material som finns tillgängligt, de uppmuntras också i att utveckla sina 
idéer genom en dialog med kamrater och personal. Barnen har möjlighet att utifrån sina olika 
intressen välja rum och material att arbeta med t.ex. skapande rum, bygglek, dramarekvisita m.m. 
Lokalerna är disponerade så att olika aktiviteter kan pågå samtidigt utan att barnen stör varandra.  

Analys: Vi har en tillåtande miljö där vi försöker ta till vara på barnens idéer och tillsammans 
utveckla och driva idéerna framåt i ett vidare perspektiv. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Ge oss själva tid för reflektion och planering som skall leda till 
bättre måluppfyllelse. 

4 Arbetet i verksamheten 

4.1 Normer och värden 
 

4.1.1 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: 

Vara goda förebilder, uppmuntra när barnen visar respekt och empati för varandra. 
Skapa en tillåtande och anpassad miljö. 
Erbjuda meningsfulla aktiviteter där barnen känner att de är delaktiga på deras villkor. 
Resultat: 

Vi ser att vårt ständigt pågående arbete där vi skapar situationer som stärker och utvecklar barnens 
tankar och handling i samspelet med varandra och vuxna, har gett ett gott resultat. 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): Vid behov har vi följt vår handlingsplan och tycker att det har fungerat 
tillfredställande.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: Här hos oss skapar vi en tolerans för varandras olikheter och ser 
det som en tillgång i gruppen.  

Vi fortsätter att var goda förebilder och skapar situationer som stärker och utvecklar barnens 
tankar och handlingar.  
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4.1.2  Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
Mål: Noll tolerans mot kränkningar och mobbning 

Resultat: Vi arbetar dagligen med värdegrunden i rutinsituationer, samlingar och i vardagliga 
möten. Vara närvarande och delaktiga i barnens lek och göra tydliga markeringar när vi hör eller 
ser något olämpligt. Personalen är välförtrogen med likabehandlingsplanens innehåll. 

Analys: Vi tror att genom att visa, prata, diskutera och agera dagligen när det gäller värdegrunden 
så känner barnen att vi ser, hör och bryr oss om vad som händer och sker. Barnen gör som vi. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

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.  
Vi ser till att all berörd personal och vårdnadshavare är involverade i en eventuell händelse och 
kan då vara mer uppmärksamma på vad som händer i vardagen. 
 
Planen skall utvärderas årligen, resultatet skall ingå i nästa års plan.  
 

4.2 Utveckling och lärande 

4.2.1 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: 

Vi skapar en anpassad, tillåtande och inspirerande miljö som präglas av barnens intressen och idéer. 
Ger barnen respons och utmanar deras tankar. Ge dem nya utmaningar och material.  

 

Resultat: 

Vi har positiva och nyfikna barn som visar intresse för att lära nytt 
Alla barnen har utvecklats efter sina egna förutsättningar. 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): Vi är uppmärksamma på det barnen visar intresse för och anpassar miljö och 
aktiviteter efter det.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta att vara lyhörda och uppmärksamma på barnens intressen och söka kunskap tillsammans.  
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4.3 Delaktighet, ansvar och inflytande 

4.3.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Barnen uttrycker sina tankar och åsikter och vågar stå för dem, för att kunna påverka sin situation 
på förskolan. 
Barnen tar ansvar för sina handlingar och förstår att man har både rättigheter och skyldigheter 
 
Åtgärder/insatser för att nå målen (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: 

Vi lyssnar på barnen och utformar verksamheten utefter deras intressen.  
Vi är bra förebilder. 
Alla tränar på att hjälpas åt, utifrån sin förmåga, att ta ansvar för verksamheten.  
Vi delar in barnen i åldershomogena grupper tre dagar i veckan där de har större möjlighet att 
påverka verksamheten. 
 

Resultat: 

De flesta vågar tala om vad de är intresserade av och vill göra. 
Barnen har ofta egna idéer till aktiviteter. 
 
Analys och bedömning av måluppfyllelse ( Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): Vi har en tillåtande miljö och tar tillvara på barnens idéer. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att utmana barnen i deras utveckling och lärande genom att lyssna på deras tankar och 
idéer och arbetar vidare med dem tillsammans med barnen.   

Fortsätter att ge barnen delaktighet och ansvar utefter sin egen förmåga. 

 

4.4 Samverkan 

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

 
Informera vårdnadshavarna om förskolans läroplan för att de skall kunna vara med och påverka, 
samt se förskolans roll i deras barns utveckling. 
Barnen skall få en smidig övergång till förskoleklassen 
 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Ha en rak dialog med vårdnadshavarna i den dagliga kontakten för att skapa ett förtroende. 
Information vid inskolning, utvecklingssamtal och föräldramöten. 
Månadsblad och gemensamma aktiviteter, ex. Lucia 
Vi har ett kalendarium för samarbetet vid överflyttning till förskoleklass. 
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Resultat: 

De flesta vårdnadshavarna har varit nöjda och vi har haft en öppen dialog vid den dagliga 
kontakten. 
Vi har använt oss av mycket dokumentation på våra väggar. 
Föräldrarna är nöjda med att information kring överflyttning till förskoleklass kommer tidigare. 
 

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

Vi har inte nått målet enligt föräldraenkäten. Vi tror att omorganisationen har påverkat.  

Pedagogerna ser en stor vinnig med omorganisationen, både ur barn-  och pedagogperspektiv. 
Lokalerna är bättre anpassade och utnyttjade.   

Åtgärder för fortsatt utveckling:  

 

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

4.5.1 Resurser: 
 Team från Habiliteringen(logoped, specialpedagog, psykolog, sjukgymnast) talpedagog, Bvc 

Två pedagoger som fungerar som resurs i gruppen. 

4.5.2 Organisering av stödet och lärandet: 
All personal har ansvar för att dessa barn får det stöd det behöver men vi har också speciella 
träningstillfällen för en del barn där speciella pedagoger har ansvaret. Vi tar hjälp av andra 
yrkeskategorier för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. 

Barn med lite tid och som behöver extra stöd har utökat sin tid på förskolan. 

 

4.5.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 
Vi har personal med utbildning i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation)och som arbetar heltid! 

Två av personalen arbetar i ett IBT- projekt (Intensivträning på beteendeterapeutisk grund för barn 
med autism.) 

Flera i personalen har gått en kurs i Specialpedagogik. 

De flesta av oss har lång erfarenhet och har mött många barn i behov av särskilt stöd. 

 

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

Ett arbetsrum där man kan sitta i lugn och ro med ett eller flera barn. 
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4.5.5 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 
behöver? 

 
resultat: 

Vi ser stora förändringar i språket och social kompetens hos dem barn som utökat sin tid hos oss. 

Tecken har blivit ett bra komplement för barn med språksvårigheter. 

 

Analys: 

Barn med diagnoser får mycket stöd av både oss på förskolan och utifrån. Vi känner att vi inte 
räcker till för alla barn med t.ex språksvårigheter, koncentrationssvårigheter, sociala svårigheter 
mm. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling. 

Att dela in dessa barn i mindre grupper. 
Vi fortsätter med teckenstöd och hoppas på fler utbildningstillfällen för all personal. 
IBT-kursen fortsätter. 
 

4.5.6 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  

5 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

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

I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

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 


