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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Fortsatt arbete med Lgr 2011, progression i varje ämne. Fortbildning. Handledning av 

specialpedagog. 

2 Förutsättningar 

2.1 Materiella resurser 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

Förskoleklassens 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): Förskoleklassen delar lokaler med skola, 

förskola och fritids. Lokalerna ligger i flera plan. Förskoleklassens ”hemvist” utgörs av ett rum och 

ett mindre angränsade rum som används till bygglek. Det större rummet består av en köksdel, en 

läsvrå, en affär och en avgränsad spel- och pyssel hörna. I hemvisten finns tillgång till böcker, spel, 

byggmaterial, rit- och pyssel och en Trageton dator. 

Skolgården består av både asfalt och gräsytor. På gården finns fotbollsplan, rink, kulle, gungor och 

sandlådor. Uteleksaker finns som cyklar och sandlådeleksaker. I anslutning till skolgården finns 

bilväg och en sjö, skolgränsen markeras med avspärrningsband. 

 

Analys: Inför läsåret gjordes en ommöblering i de båda rummen, spel, pussel och pysselmaterial 

har flyttats in i det större rummet och byggmaterialet placerades i det mindre rummet. Då 
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aktiviteterna varit mer avgränsade från varandra har lek/aktivitet blivit mer ostörd för varandra. 

Byggmaterialet har använts i mycket liten utsträckning, rummet har mer använts till roll-lek. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Då kommande förskoleklass har fler elever behöver rummen möbleras om. Affären flyttas ut till 

byggrummet för att göra fler arbetsplatser. 

Byggmaterial flyttas in i det större rummet. 

Trageton-datorn behöver bytas ut då den har gått sönder. 

 

3 Arbetet i förskoleklassverksamheten 

 

3.1 Normer och värden 

 

3.1.1 Våra prioriterade mål inom normer och värden (Lgr11 2.1)  

 

Respektera andra människors egenvärde. Öka förståelsen om att vi är olika, har olika behov och 

förutsättningar. 

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

Värdegrundsarbete att öka förståelsen om att vi är olika och har olika behov. Samverka med 1-3 i 

värdegrundsarbetet genom klassråd och stormöten.  

Resultat: Eleverna är medvetna om att vi är olika, tycker olika och har olika behov. Det ”egna” 

behovet styr i första hand. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse 

Förståelsen har ökat genom att tex när elever har visat acceptans då någon elev inte har förstått 

instruktion och gjort eller sagt något annat. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta vidare med att Respektera andra människors egenvärde. 
 

 

3.2 Kunskaper - Utveckling och lärande 

3.2.1 Våra prioriterade mål för 12-13(Lgr 11 2.2) 
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Öva sambandet mellan ljud och bokstav. 

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

Kontinuerligt utvärdera och följa upp med eleverna såväl enskilt som i grupp. 

Tydliggöra och synliggöra målen mer för att öka elevernas förståelse. 

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

mål för sig: 

Alla elever möts och får den hjälp de behöver utefter sin nivå. De utmanas och stöttas efter behov. 

Högläsning och reflektion. Samtal i storgrupp. Presentation av arbetsområden. 

Resultat:  

Genom Bornholmstest, samtal och observationer har vi arbetat utifrån elevens behov. Inför ett tema 

har vi presenterat och gått igenom syftet med arbetet och eleverna vet varför och vad som skall 

göras. Vid högläsning reflekterat och diskuterat om bokens innehåll. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse:  

(Bedöm hur väl förskoleklassens arbete med kunskaper – utveckling och lärande ger resultat)  

Eleverna har möts och kunnats utmanas på sin nivå.  

Genom att eleverna har varit förtrogna med arbetsområdets syfte har de varit uppmärksamma på 

händelser som rört temat både hemma och i skolan och delgett oss andra.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Inhämta kunskap om varje elev för att kunna möta och tillgodose varje elevs behov. Genom samtal, 

observationer, Bornholmstest. 

Utifrån elevernas behov/intresse anpassa och planera undervisningen. 

Kontinuerligt utvärdera, analysera och dokumentera. 

Presentera arbetsområdets syfte och mål. 

 

 

3.3 Elevernas ansvar, delaktighet och inflytande 

 

3.3.1 Våra prioriterade mål för 12-13 (Lgr11 2.3) 

Tar ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö. 

 

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

mål för sig: 
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Genom samtal och diskussioner tillsammans med eleverna gå igenom de regler som ska gälla och 

varför. 

Resultat: 

Vid undanplockning har eleverna uppmanat varandra att hjälpa till och de har hjälpts åt 

tillsammans.  

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

(Bedöm hur väl förskoleklassens arbete med elevernas ansvar, delaktighet och inflytande ger 

resultat)  

Arbetet har gett resultat genom att eleverna hjälps åt och ser när någon behöver hjälp. De har 

uppmärksammat att det går fortare om man hjälps åt och även plockar undan något som någon 

annan glömt. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta med Respektera egendom.  
 

3.4 Skola och hem  

3.4.1 Våra prioriterade mål för 12-13 (Lgr11 2.4): 

Skolan och vårdnadshavare ska tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för varje elev. 

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

mål för sig: 

Inför skolstarten i Förskoleklass bjuds vårdnadshavare och elev in till skolan på ”Öppet Hus” för 

information och frågestund. 

Uppmanar vårdnadshavare att komma på besök under läsåret. 

Bjuder in till utvecklingssamtal minst 1 gång/termin och föräldramöte 1 gång/läsår. 

Genom InfoMentor informerar vårdnadshavare vad som händer/är aktuellt i skolan. 

Kontaktar vårdnadshavare vid behov. 

Resultat: 

Det har varit stor uppslutning vid utvecklingssamtal och föräldramöte. Flera föräldrar har varit på 

besök i skolan. 

De flesta vårdnadshavarna har hämtat information via InfoMentor övriga har fått information i 

pappersform. 

Vid behov har skolan eller vårdnadshavare hört av sig när det hänt något eller frågor uppkommit. 

 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 
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(Bedöm hur väl förskoleklassens arbete med att skapa de bästa förutsättningarna för elevens 

utveckling och lärande tillsammans med elevens vårdnadshavare, ger resultat)  

Samarbetet mellan skola och hem har varit öppet, tillåtande och lyhört. Detta har visat sig genom 

innehållet i samtalen med vårdnadshavarna. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Inför läsåret ordna informationsmöte för blivande elever och vårdnadshavare. Ge information om 

och demonstrera InfoMentor. 

 

3.5 Övergång och samverkan  

3.5.1 Våra prioriterade mål för 12-13 (Lgr11 2.5): 

 

Skapa en trygg övergång mellan förskola och förskoleklass. 

 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Följer ”Plan för övergång från förskola till förskoleklass/fritids”. 

Resultat: 

Vi har följt planen och alla blivande elever har varit med på träffarna. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

(Bedöm hur väl förskoleklassens arbete med övergång och samverkan ger resultat)  

Utifrån samtal med elever och vårdnadshavare har alla känt sig trygga i att börja i förskoleklass 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att följa vår plan för övergång och reviderar den vid behov. 

 

3.5.2 Samarbete med förskola, fritidshem och skola 

Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 12-13: 
 

Kontinuerlig samverka mellan de olika verksamheterna för att utbyta kunskaper och erfarenheter 

för att skapa en trygg och utvecklande miljö. 

 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Ansvarig pedagog för förskoleklassen deltar i konferenser med förskolan och skolan. 

Dagliga samtal med pedagoger i övriga verksamheter. 
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Resultat: 

Samverkan och utbyte har skett mellan verksamheterna i olika konstellationer .   

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

(Bedöm hur väl förskoleklassens samarbete med förskolan, fritidshemmet och skolan ger resultat)  

Blivande elever i Förskoleklass och övriga elever har blivit väl förtrogna med pedagoger och 

skolans miljö. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsatt samverkan mellan de olika verksamheterna och kontinuerlig dialog mellan pedagoger. 

 

3.6 Skolan och omvärlden 

3.6.1 Våra prioriterade mål för 12-13 (Lgr11 2.6): 

Motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Lyfta fram, stötta och uppmuntra de elever som har ett mindre utrymme i 

gruppen/undervisningen. 

Tillåtande klimat och uppmuntra till olika aktiviteter och lekar. 

Samtal och diskussioner. 

Resultat: 

Eleverna deltar i samtal och aktiviteter oavsett kön.  

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

(Bedöm hur väl förskoleklassens arbete med skolan och omvärlden ger resultat)  

Eleverna accepterar att alla kan vara med i olika aktiviteter och samtal.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta med att våga ta ställning vad ”jag” tycker/vill. 

 

 

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

3.7.1 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 

behöver? 

Följer planen för ”Arbetsgång för elevärenden”.  Genom bl.a. samtal, diskussioner och 

Bornholmstest används den informationen för att i gruppen arbeta med det behov som finns.  
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Gemensam planering i arbetslaget om särskilt stöd för elev. 

 

 

 

3.7.2 Bedömning av hur väl förskoleklassens arbete för barn i behov av 

särskilt stöd ger resultat. 

Elever har olika behov som accepteras av övriga. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


