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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

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: 

HT 2012: Vi har ljusa och stora lokaler. De består av tre större rum och tre mindre.  Av de tre stora 

rummen är två inredda med bord och stolar och ett rum är ett lekrum med en hel vägg som är 

spegelbeklädd. I början av läsåret hängde vi upp ett framför spegeln. Detta har hängt uppe större 

delen av tiden, men tagits undan då vi så önskat. Smårummen används till arbete med mindre 

grupper, enskilda samtal, temarum osv. Smårummen används också flitigt i den lärande leken, då 

barnen delar upp sig i små grupper efter aktiviteter. 

I förskoleklassen finns tre Trageton datorer samt tre bärbara datorer med installerade program som 

främjar läs och skriv inlärningen. 

Vi har även en projektor, en cleverboard och en dokumentkamera kopplad till en dator i 

klassrummet. Limmaredskolans skolgård är stor och fin och ligger i nära anslutning till ett litet 

skogsområde. 

VT 2013: 

I januari 2013 flyttade en avdelning med barn födda 07 (Fjäril grön) in i delar av våra lokaler pga. 

ökat barnantal på Parkhagens förskola. Detta innebär att vi under VT endast har haft ett av de 

större rummen kvar som vårt klassrum. Som kompensation har vi fått använda fritids lokaler då vi 

haft delade grupper. Eftersom vi fick lämna det rummet där projektor, en cleverboard och en 

dokumentkamera finns kopplad till en dator har vi inte kunnat arbeta med dessa hjälpmedel under 

vårterminen. För att kompensera detta köpte vi in två läsplattor (Ipad). Trageton datorerna samt de 
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bärbara datorerna har vi haft tillgång till även under vårterminen.  

Analys: Vi tycker att draperiet framför spegelväggen i lekrummet fungerat bra. Vi upplever att 

lärarledda aktiviteter blivit lugnare och mer fokuserade.  

Vårterminen har fungerat förhållandevis bra, trots att vi förlorade stora delar av våra lokaler.  

Men det har dock inte fungerat optimalt, då lokalerna ligger på olika plan i huset.  

Vi hade god tillgång till tekniska hjälpmedel (datorer, cleverboard, projektor dokumentkamera) 

och använde oss av dessa en hel del under HT. Men eftersom vi inte hade tillgång till dessa under 

VT har vi inte kunnat använda dem då. Läsplattorna som köptes in har fungerat bra men vi har 

ändå saknat cleverboarden då flera funktioner endast fungerar där. Tyvärr har det varit ganska 

mycket strul med de bärbara datorerna, då flera program har krånglat.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

I augusti kommer avdelningen ”Fjäril grön” att få tillgång till andra lokaler vilket innebär  att vi 

kommer att få tillbaka de lokaler vi lånat ut under vårterminen. Detta ser vi som en förutsättning 

för att verksamheten ska fungera nästa läsår eftersom det är fler barn i nästa års förskoleklass. 

Vi vill öka användandet av våra tekniska hjälpmedel (datorer, cleverboard, projektor 

dokumentkamera) genom att avsätta tid till att lära oss mer om hur vi använder dem och anpassa 

programmen till eleverna. Vi hoppas också att de det blir färre tekniska problem med 

programvarorna så att vi kan använda våra hjälpmedel på ett bättre sätt under kommande läsår.  

3 Arbetet i förskoleklassverksamheten 

3.1 Normer och värden 

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

”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 

vilja och lust att lära” (Lgr11 s. 10) 

”Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde”(Lgr11 s. 12) 

Mål: 

Alla elever känner sig trygga. 

Alla elever trivs. 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Vi arbetar kontinuerligt med samarbetsövningar. Under höstterminen arbetar vi extra mycket med 

att skapa bra gruppkänsla och för att få ihop barngruppen. Under 8 veckor i början av 

höstterminen hade vi besök av en dramapedagog en gång i veckan. Därefter har vi fortsatt med 

dramalekar. Vi har också haft avslappning och massage. 

Tillsammans med barnen har vi skapat gemensamma klassrumsregler som vi tydliggjort med 

bilder som vi hängt upp i klassrummet. Vi pratar ofta om våra regler och hur man ska vara för att 

vara en bra kompis. Vi har också arbetat utefter en bok: ”Snick och Snack – vännerna i 

Kungaskogen” vars tema är vänskap, samarbete och allas lika värde. 

Vi arbetade med temat ”Jag och familjen” i början av läsåret då vi på ett naturligt och positivt sätt 

uppmärksammade varandras likheter och olikheter. 

Vi vill att barnen ska känna att de kan lita på oss och att vi finns där för dem. Det gör vi genom att 

vara goda förebilder, inspirerar dem och visar respekt och omsorg. 

Vid ett flertal tillfällen under läsåret har vi haft temadagar då vi arbetat i åldersblandade grupper 
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F-3. Vi har haft kompisring kontinuerligt dock inte varje vecka. Vi har haft idrott i blandade 

grupper år F-1. 

Resultat: 

Alla barn i klassen har vid utvecklings samtalen tillsammans med sina föräldrar uppgett att de 

trivs i förskoleklassen och känner sig trygga. Ingen känner sig kränkt eller mobbad. 

 

Vi upplever att det är bra stämning i klassen och barnen trivs tillsammans. Vi upplever också att 

barnen för det mesta respekterar varandras egenvärde, men det har periodvis varit svårt för flera 

av barnen att lyssna på varandra och oss vuxna. Det har även varit en hel del konflikter och 

smågnabb i gruppen, framförallt mellan killarna. Temadagarna med åldersblandade grupper F-3 

har upplevts mycket positivt från såväl barn och personal. De äldre barnen har varit goda 

förebilder och förskoleklassbarnen har känt trygghet i sina grupper.  

 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Barnen känner trygghet och trivs hos oss då vi haft fasta rutiner, tydliga regler och varit goda 

förebilder samt visat dem respekt och omsorg. 

 

Vi är lyhörda och löser konflikter direkt då de uppstått. Barnen är medvetna om vad som är rätt 

och fel. 

 

Då det periodvis var en hel del konflikter och smågnabb i gruppen hade vi vid ett flertal tillfällen 

samtal i smågrupper där vi lyft problemet och försökt hitta en lösning. Dessa samtal hade vi 

kontinuerligt och vi gjorde även anteckningar och överenskommelser som sedan utvärderades vid 

nästa samtal. Vi hade även samtal med berörda föräldrar. Vi upplever att situationen blivit bättre, 

men att det fortfarande finns en hel del kvar att arbeta med. 

 
Samarbetet med elever och lärare i arbetslaget F-3 har gjort att barnen känner trygghet och 

samhörighet även med elever utanför sin egen klass. Detta avspeglar sig även på raster och på 

fritids då vi ser att barnen gärna leker tillsammans. 

 
 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi har informerat mottagande lärare om situationen i klassen och de kommer att fortsätta det 

påbörjade arbetet.  

 

Vi fortsätter på liknande sätt med nästa års barngrupp och anpassar verksamheten utefter 

barngruppen om vi ser ett behov av det.  

 

Vi fortsätter med temadagar F-3. 

 
 

3.2 Kunskaper - Utveckling och lärande 

3.2.1 Våra prioriterade mål för 12-13(Lgr 11 2.2) 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola  

 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 

 kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i 

vardagslivet.       
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 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hällbar 

utveckling. 

 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan, miljön och samhället.                                                        (Lgr 11 s. 13-14) 

Mål i svenska: 

Eleverna klarar minst 20 rätt på Bornholmstestet under våren. 

Eleverna kan minst 8 bokstäver och dess ljud. 

Mål i matematik: 

Eleverna klarar målen i Eldorados lärarbok förskoleklass. 

Problemlösning s.8 

Sortera och klassificera s.11 

Mönster s.11 

Geometri s.12 

Tal och räkning s.13 

Mätning s.14 

 

Mål i naturvetenskap: 

Eleverna visar förståelse och nyfikenhet för vart saker tar vägen. Tex vatten, sopor, köksavfall, 

plast, papper, glas mm. 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet:  

Vi jobbar utefter ”Bornholmsmodellen”, ett arbetssätt som syftar till att öka barnens språkliga 

medvetenhet och förebygga läs och skrivsvårigheter. I början av terminen kartläggs barnen med ett 

språktest för att vi ska kunna se vad de kan och kunna lägga upp arbetet därefter. Fortlöpande 

arbetar vi sedan med språklekar och övningar och ytterligare kartläggningar under hela läsåret. I 

slutet av förskoleklassåret genomför vi samma språktest som på höstterminen för att kunna se det 

enskilda barnets utveckling. 

För att väcka barnens nyfikenhet för läs och skriftspråket arbetar vi varje vecka på ett enkelt sätt 

med bokstäverna i alfabetet så att barnen ska bekanta sig med dem.  

Vi har varje vecka arbetat med grundläggande begrepp inom matematiken.  

Vi har även arbetat utefter boken ”Förstå och använda tal” av McIntosh. 

För att öka antalsuppfattningen och sifferkännedomen har vi också arbetat med siffrorna 1-9. Såväl 

praktiskt som i en ”sifferbok”.  

Vi har arbetat med boken Prima matematik förskoleklass. 

Vi har arbetat med ett tema kring vår jord och återvinning då vi tittat på filmer, sorterat sopor, gått 

till återvinningscentralen, mm. Vi startade också upp en maskkompost som vi följde under 

november till april. 
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Resultat:  

Svenska: Resultat av Bornholmstestet totalt antal poäng ht respektive vt.  

               Barn resultat ht 12 resultat vt 13 

1 0 0 

2 18 34 

3 13 32 

4 29 34 

5 23 28 

6 23 33 

7 10 28 

8 2 16 

9 34 35 

10 11 25 

11 19 33 

12 22 34 

 

11/12 elever kan minst 8 bokstäver och dess ljud. 

Matematik: 10/12 elever klarar samtliga våra uppsatta mål i matematik. 

Naturvetenskap: Vi upplever att eleverna visar förståelse och nyfikenhet för vart saker tar vägen. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

”Bornholmsmodellen” och arbetet med bokstäverna är ett väl fungerande arbetssätt och vi ser att 

eleverna utvecklat sin språkliga medvetenhet samt sin bokstavskännedom under året. En elev har 

dock noll poäng på testet såväl på HT som på VT, vilket vi tror beror på bristande kunskaper i 

svenska språket. En elev har inte nått upp till 20 poäng på VT test, vilket vi satt som mål. I detta fall 

beror det troligen på någon form av låsning i ”provsituationen”, eftersom vi upplever att han kan 

mer i andra situationer än han visat på testet.  

 

Vi tycker att matematikundervisningen gett goda resultat. I år har eleverna haft en mattebok och vi 

blev rekommenderade att använda ”Prima matematik” beroende på att eleverna i de högre 

klasserna använder detta läromedel. Det fanns dock ingen lärarhandledning till detta material och i 

samråd med specialpedagog har vi istället använt oss av lärarhandledningen till Eldorados 

mattebok. Vi upplever att vår struktur och röda tråd i matematikundervisningen blivit betydligt 

bättre, men känner ändå att vi vill utveckla den vidare.  

Vi har påbörjat arbetet med skapa ett material för kartläggning inom matematiken men behöver 

arbeta vidare.  

Barnen var intresserade och tyckte att temat om återvinning var både roligt och lärorikt . Flera av 

barnen sa också att de berättat om det för sina föräldrar och börjat sortera sina sopor även hemma.  

I slutet av terminen hade vi frågesport med frågor kring sopsortering och återvinning och vi 

märkte då att de hade stora kunskaper i ämnet. 

 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter vårt arbete kring språket med nästa års barngrupp och anpassar verksamheten utefter 

barngruppen om vi ser ett behov av det.  

 

Vi byter mattebok till Eldorado nästa läsår för att få en större helhet med den lärarhandledning vi 

använt oss av. Vi fortsätter arbetet med att skapa ett material för kartläggning inom matematiken.  
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3.3 Elevernas ansvar, delaktighet och inflytande 

 

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

”Skolan mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö”  

(Lgr11 s. 15) 

Mål: 

Eleverna tar ansvar för sina arbetsuppgifter. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Tillsammans med barnen har vi skapat gemensamma klassrumsregler som vi tydliggjort med 

bilder som vi hängt upp i klassrummet. Vi samtalar kontinuerligt om vikten av att ge sig själv och 

sina klasskamrater arbetsro och ett gott klimat i klassrummet. 

Vi har ofta arbetat i mindre grupper och fått lägga mycket tid på vilka gruppindelningar som 

fungerat bäst.   

Från och med vårterminen har barnen arbetat med personliga ”arbetsscheman” ett par gånger i 

veckan. 

Resultat: 

Vi upplever att det är ett gott klimat i klassrummet och att barnen för det mesta tar ansvar för sina 

arbetsuppgifter.  

Periodvis har det varit svårt för flera av barnen att lyssna på varandra och oss vuxna, vilket gjort 

att det varit svårt att få arbetsro, särskilt i helklass. Vi upplever att situationen blivit bättre under 

läsåret, men det finns fortfarande en hel del kvar att arbeta med. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Barnen känner trygghet och vet vad som gäller då vi haft fasta rutiner, tydliga regler och varit goda 

förebilder, vilket har lett till ett gott klimat i klassen. 

Många elever i gruppen har svårigheter att fokusera och varva ner. Detta leder till att det ofta blev 

ganska oroligt och eleverna lätt ”hängde på” varandra. Vi har därför oftast arbetat i små grupper 

och lagt mycket tid på att hitta gruppindelningar som fungerar.  

 

Genom arbetet med arbetsscheman har eleverna fått ta ett stort personligt ansvar för sina uppgifter 

då de fått välja i vilken ordning de ska utföra sina uppgifter. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi har informerat mottagande lärare om situationen i klassen och de kommer att fortsätta det 

påbörjade arbetet.  

Vi fortsätter på liknande sätt med nästa års barngrupp och anpassar verksamheten utefter 

barngruppen om vi ser ett behov av det.  
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3.4 Skola och hem  

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

”Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla skolan innehåll och verksamhet” (Lgr11 s.16) 

Mål: 

Alla vårdnadshavare känner att de får tillräcklig information om verksamheten.  

 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

I slutet av vårterminen har vi ”inskrivning” för de nya eleverna. Föräldrar och barn inbjuds till 

skolan för en informationsträff. 

Inför skolstarten har vi ett inskolningssamtal med eleverna och deras föräldrar för att lära känna 

dem och få värdefull information om barnet från föräldrarna.  

Vi har ett föräldramöte i början av höstterminen då vi informerar om vår verksamhet. 

På vårterminen har vi utvecklingssamtal med alla elever och deras föräldrar då vi pratar om 

barnets utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. 

Vi uppmuntrar föräldrarna att besöka oss under läsåret. 

De flesta vårdnadshavare har haft tillgång till ”familjewebben” på Infomentor där vi lagt ut 

information fortlöpande under läsåret. De som inte haft tillgång till infomentor har fått 

informationen i pappersform. 

Resultat: 

Vårdnadshavarna har vid utvecklingssamtalen uppgett att de tycker att de får tillräcklig 

information om vår verksamhet.   

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har bra kontakt med vårdnadshavarna och informationskanalen ”Infomentor” har fungerat bra. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter på liknande sätt med nästa års barngrupp. 

Vid inskolningssamtalet inför skolstarten får vårdnadshavarna en genomgång av infomentor samt 

sina inloggningsuppgifter.  

3.5 Övergång och samverkan  

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

”Läraren ska utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem”  

(Lgr11 s.16) 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Personalen i arbetslag F-3 har konferens en gång per vecka. 

En gång i månaden har vi kvällskonferens tillsammans med fritidspersonalen. 

Vi har ”skymningsmöte” med all personal i F-3 och fritids en gång per termin. 
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Förskoleklassens och fritidshemmets personal har en tät samverkan eftersom de båda 

personalgrupperna arbetar i varandras verksamheter. 

Vid ett flertal tillfällen under läsåret har vi haft temadagar då vi arbetat i åldersblandade grupper 

F-3.  

 

Resultat: 

Vi har ett gott samarbete i arbetslaget. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Våra konferenser är värdefulla, då det ges tid och tillfälle till diskussion och reflektion över 

verksamheten och eleverna vilket annars kan vara svårt att hitta tid till. 

Temadagarna med åldersblandade grupper F-3 har upplevts mycket positivt från såväl barn och 

personal. De äldre barnen har varit goda förebilder och förskoleklassbarnen har känt trygghet i sina 

grupper.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter som tidigare. 

 

3.5.2 Samarbete med förskola, fritidshem och skola 

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

”Läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och berörda 

skolformer, och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd” 

 (Lgr 11 s. 16) 

Mål: 

Pedagogerna i de olika verksamheterna upplever att samarbetet kring övergången fungerar bra. 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Vi följer vår utarbetade lokala arbetsplan för stadieövergång förskola-förskoleklass-fritidshem. 

Resultat: 

Pedagogerna är nöjda med samarbetet inför övergången till förskoleklass. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vårt förberedande arbete leder till trygghet, igenkänning och tillfälle för informationsutbyte inför 

starten i förskoleklass. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter som tidigare. 

Arbetsplanen revideras vid konferensen i november. 

 

3.6 Skolan och omvärlden 

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

”Skolan mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och 

kulturliv” (Lgr11 s.17) 
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Mål: 

Att alla elever har inblick i Limmared och dess arbets-, förenings- och kulturliv. 

De känner till tex. Ardagh, Primo, glasets hus , brandkåren, värdshuset, Ica, Limmareds IF, kyrkan  

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

I början av höstterminen arbetade vi med temat: ”Jag, familjen och samhället” då barnen fick en 

inblick i vad som finns i Limmared och dess närhet. Vi gjorde studiebesök på Brandstationen, 

Primo, Glasets hus och Ardagh. I samband med detta pratade vi också om olika yrken. 

I samband med ”sexårsboken” besökte vi biblioteket i Tranemo. 

I samarbete med hembygdsföreningen besökte vi ”Kruta-Johans stuga” där vi fick baka tunnbröd 

på gammaldags sätt. 

 

Resultat: 

Barnen har fått en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har lyckats bra med vårt arbete och barnen har varit intresserade och nyfikna både på 

studiebesöken och i arbetet i klassrummet. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter på liknande sätt nästa läsår och anpassar utefter gruppen om vi ser ett behov av det. 

 

 

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? 

En av eleverna är inskriven i särskolan och vi har därför haft extra resurs i gruppen. 

Vid fem arbetspass har vi dessutom haft extra hjälp från fritidspersonal, vilket bidragit 

till att vi kunnat dela barnen i smågrupper och anpassa verksamheten efter det 

enskilda barnets behov. Tid har även avsatts för enskild undervisning för några elever 

som haft behov av detta. 

Vi har arbetat förebyggande med eleverna i förskoleklassen. Alla elever har blivit 

screenade. Extra stöd från specialpedagog och talpedagog har satts in då behov 

funnits. Några elever har fått anpassade övningar i datorn .  

 

 

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

särskilt stöd ger resultat. 
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