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1 Verksamhetsbeskrivning  

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
 
Åsalyckans förskola/fritidshem 
Förskolan är belägen inne i Nittorps samhälle och präglas därav landsorten med tillverkningsindustri . 
Upptagningsområdet omfattar även landsbygden runt orten.  
En relativt stabil social struktur finns i detta samhälle med liten in - och utflyttning. 
Verksamheten är organiserad med en syskonavdelning/fritidshem. Asylsökande barn finns i verksamheten. 
Lokalerna hyrs av Tranemobostäder. 

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  
I vår förskolemiljö har vi låtit oss inspireras av Reggio Emilia filosofin. Vi har startat ett nytt tänk, vilket är en 
lång process, och det behöver ta tid. Men vi tycker att vi är en mycket god bit på väg. Dagligen lyssnar och ser vi 
av barnens behov hur vår innemiljö skall kunna se ut och förändras efter barnens tankar. Barnen är vår 
inspirationskälla. Det är miljön som skall förändras inte barnen! Vi utgår från barnens tankar när vi arbetar. Vi är 
lyhörda när vi har samlingar och det innebär att vi inte i förväg bestämt innehållet definitivt. Det måste finnas 
utrymme för barnens tankar och idéer. Barnen är forskare och vi medforskare, tillsammans upptäcker vi världen! 

1.1.3 Detta minns vi särskilt under året 
Under våren tycker vi att vi känt oss splittrade på grund av att några av oss haft delade arbetsplatser samtidigt vi 
på Åsalyckan haft som ”många bollar i luften”.  

Även detta år har präglats av I Can Do It! projektet. Tema under året har varit matematik/naturvetenskap samt 
utvärdering. Matematik har verkligen satt sina tydliga spår i vår barngrupp och verksamhet, matematik intresset 
har visat sig även hemma då föräldrar berättat att deras barn pratat matematik, kul tycker vi!  Vi har träffat 
ormar, sorterat, klassificerat, rensat fågelholkar, tagit in naturen, utflykter i närområdet, ja listan kan göras lång! 

Vi har fått ny medarbetare under året och två av våra medarbetare går i pension. 

 

2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 

Tillsammans i arbetslaget har vi bestämt våra övergripande mål och sedan brutit ned dem efter barnens behov, 
ålder, intresse osv.  

Vi har satt upp så kallad ”bevisfickor” där syftet är att alla på ett enkelt och lättförståligt sätt ska kunna skriva ner 
sina tankar och de resultat som vi fått fram under året. 

Under APT samt kompetensutvecklingsdagar har hela arbetslaget suttit tillsammans och skrivit, till vår hjälp har 
vi då haft en projektor så att alla samtidigt har kunnat vara delaktiga, ett mycket bra redskap att använda sig av. 
Vi har även delat upp oss i mindre grupper i arbetslaget och arbetat med kvalitetsredovisningen på vår 
planeringstid. 

  

 

 
 



 

3 Förutsättningar  

 

3.1 Barn /personal 
Förskola 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet inskrivna barn 18 22 24 17 16 

Antalet förskoleavdelningar 1 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar i genomsnitt per barngrupp 439 470 645 405,66 394 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare på förskolan 6,55 7,41 5,80 6,03 5,19 

 

 

Fritidshem 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Antalet inskrivna barn 8 16 14 16 13 
Antalet avdelningar 1 1 1 1 1 
Antalet tillsynstimmar i genomsnitt per barngrupp 119 187 159 189,4 135 
Antalet inskrivna barn per årsarbetare på 
fritidshemmet 

10,67 13,56 13,46 12,31 12,04 

 

 

 

 

3.2 Ekonomiska resurser 
 

Förskola 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 
lokalkostnader) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Kostnad per tillsynstimma   61,17 60,55 72,53 

 

 

3.3 Materiella resurser 
 
 
Resultat:  
Vi har fått två nya plattskärmar.  
Vi kontaktade förskolan i Timmele, men de tar inte emot studiebesök ht-10. Vi är välkomna att hälsa på och 
besöka gården. Vi har även fått låna en pärm från Solhagens förskola i Tranemo med bilder från deras besök i 
Timmele. Marie har en cd-skiva med bilder från gården i Timmele. 
 



 

Brukarrådet vill plantera träd och göra ett slags tak för skugga över sandlådan. Under våren 2011 kommer 
brukarrådet att göra en ritning på hur det kan se ut. Eva har pratat med Lennart Torstensson på kommunen och 
det bestämdes att föräldrarådet lämnar ritningen till Lennart. 
 
Analys: 
När det gäller olika studiebesök och idéer har vi kommit fram till att vi har mycket att se och lära oss på närmre 
håll. Vi behöver inte åka så långt utan vi kan göra studiebesök i vår egen kommun. En tanke är att vi skulle kunna 
ha ett forum för förskolorna i kommunen (ex på Eris) där man kan lägga in tips och idéer, en slags idébank.  
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 
Detta får vi fortsätta arbeta med under hösten 2011. När det gäller en idébank kan vi lyfta detta under den 
gemensamma konferensen i april. 

 
Resultat föräldraenkät fritidshem: 
Hur upplever du utemiljön? (9 av 13 utlämnade enkäter är resultatet baserat på) 
 

1. Mindre bra 22,2 % 
2. Acceptabel 22,2 % 
3. Bra  44,4 % 
4. Mycket bra 11,1 % 

 
Kommentarer: ganska tråkig eftersom ytan är ganska begränsad, jag kan tänka mig att det är svårt för de lite 
äldre barnen att tycka det är roligt.  
För litet område. Kan ju vara roligt med lite nya saker att leka med nu när våren kommer, någon ny cykel och att 
fotbollsmålen blir lite bättre och med nät. Tak över sandlådan för den ligger direkt i solljuset. Härligt att 
fritidsbarnen får nyttja ytor även utanför gården! 
 
Analys: 
Det skulle vara intressant att ta reda på hur fritidsbarnen upplever utemiljön, vi tror att barn och föräldrar har 
olika uppfattning om utemiljön. 
 
 
Åtgärd för fortsatt utveckling: 
Vi gör en undersökning i barngruppen hur de upplever sin utemiljö. 
 
 
Resultat föräldraenkät förskolan baserat på svarsfrekvensen 11/18 = 61%: 
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Analys: 
Vi anpassar vår innemiljö efter den barngrupp som är just då. Allting kan självklart förbättras.  
Det är intressant att se skillnaden mellan förskolans och fritidsföräldrarnas svar när det gäller utemiljön, enligt 
föräldrarna är det för de äldre barnen det saknas utmaningar på gården.  
 
Åtgärd för fortsatt utveckling: 
Se ovan. 

4 Arbetet i verksamheten 

4.1 Normer och värden 
 

Lpfö 98 Lpo 94 
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. 

•  

Skolan skall aktivt medvetet påverka och 
stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma 
till uttryck i praktisk vardaglig handling. 
 
Alla som arbetar i skolan skall: 

• medverka till att utveckla elevernas 
känsla för samhörighet, solidaritet och 
ansvar för människor också utanför den 
närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan 
präglas av solidaritet mellan människor, 

• aktivt motverka trakasserier och förtryck 
av individer eller grupper och 

• visa respekt för den enskilda individen 
och i det vardagliga arbetet utgå från ett 
demokratiskt förhållningssätt. 

 

 

 

 



 

                                                                  
Bildningsplanens mål:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.1.1 Våra egna mål för 10/11: 
Mål: 

Alla ska bli sedda och respekterade på förskolan/fritidshemmet. 
 
Alla ska känna trygghet, tillit och trivsel. 
 

Resultat: 

Vi ser glädjen hos barnen att vara på förskolan. Vi känner att den närhet som vi får i vardagssituationerna skapar 
tillit till oss och hjälper oss att se barnens behov. I planerade situationer deltar barnen med glädje och är bekväma 
med att använda olika estetiska uttryckssätt.   

 Detta ser vi genom hur barnen agerar och även när vi reflekterar kring vår dokumentation. 

Vi ser att barnen tar hand om varandra, exempelvis de barn som går på förskolan hjälper de som är nya hos oss. 
Barnen är överlag väldigt omhändertagande om varandra. Vi har ett stort åldersspann på Åsalyckan men det är 
en bra gruppsammanhållning. Även om vi delar upp oss under delar av dagen så känns det som att vi är en 
enhet! 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Vi har uppmärksammat att fritidsbarnen har svårt att definiera begreppet trivselregler, förra året ändrade vi 
namnet till ”så här vill vi ha det på fritids”. 

Vår syn på hur viktiga vardagssituationerna är, ser vi som ett samband till att skapa tillit och uppmärksamma 
varje barn.   

En del i att nå målet är att uppmuntra barnen i deras egna initiativ och där är även de estetiska uttryckssätten en 
viktig del.  Vi reflekterar och samtalar i arbetslaget. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi diskuterar kring namnet trivselregler och hur frågorna på enkäten (för fritidsbarnen) är utformade. Är 
frågorna för vuxenställda? 

Normer och värden 
 
Alla blir sedda och 
respekterade 
 
Alla känner trygghet, tillit 
och trivsel. 



 

Vi hade reflektion hela arbetslaget tillsammans under hösten. Detta har vi inte haft under våren, men detta 
känner vi saknat. Till hösten planerar vi att ha gemensam reflektion för att se barnens behov och att vi arbetar åt 
samma håll.  

 

Resultat elevenkät fritidshem: 
Känner du dig trygg på fritids? 

 
Aldrig: 0 0%  

Ibland: 1 7,7%  

Ofta: 4 30,8%  

Alltid: 8 61,5% 

Kommentarer:  

Jag är aldrig rädd. Jag har kul, leker med de andra, leker med vänner, spelar spel, har sällskap. Det är kul! Jag 
känner mig trygg bara – med alla mina kompisar. Det brukar alltid bli så. Jag vet inte. Jag är bara trygg på fritids. 
Det är alltid så roligt här. 

Analys: 

Det känns som att barnen upplever sin vistelse på fritidshemmet som trygg. Det som märktes under intervjuerna 
var att ordet trygg inte var det lättaste ordet att förstå. Det är dock viktigt att fånga upp det barn som svarade att 
han/hon känner sig trygg på fritids ibland. Eftersom det är vi själva som genomfört enkäten i år är det lätt för oss 
att se vilket/vilka barn det är som vi behöver fånga upp. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Prata vidare med den elev som svarat ibland på frågan. Det är viktigt att fånga upp barnet och vi måste arbeta 
med sammanhållning i gruppen, allas lika värde. 

 
Resultat föräldraenkät förskolan baserat på svarsfrekvensen 11/18 = 61%. 
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Analys: 
Störst andel av barnen är trygga på förskolan och trivs, det är många olika faktorer som spelar in i ett enkätsvar. 
Vi upplever att vi har god föräldrakontakt och i våra utvecklingssamtal framgår det att föräldrarna tycker att 
trygghet och trivsel är det viktigaste att deras barn får på förskolan. Under utvecklingssamtalen framkommer det 
att föräldrarna upplever att deras barn får det. 

Vi tycker det är synd att föräldrarna inte kunde kommentera sina svar på förskoleenkäten. Genom att endast se 
statistik så vet vi inte hur föräldrarna tycker och tänker. Vi vill gärna höra deras personliga kommentarer. 

 

Åtgärd för fortsatt utveckling: 

Vi arbetar hela tiden med att skapa en trygg miljö och bra trivsel på förskolan. Detta genom att observera, lyssna, 
dokumentera och reflektera över vår verksamhet och vår barngrupp. Det är viktigt att se det enskilda barnet och 
anpassa vår verksamhet utifrån både gruppen och individen.  

 

4.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
 
Vi reviderar trivselregler och likabehandlingsplan två gånger/ år. 
 
Resultat: 

Fritidshemmet har gjort trivselregler som både barn och personal skrivit under. Barnen bestämde själva att de 
ville kopiera trivselreglerna och ta med hem för att visa sina föräldrar. Både förskola och fritidshem har fått hem 
en barnversion av Åsalyckans likabehandlingsplan. 

Analys: 

När vi gjorde trivselreglerna med fritidsbarnen pratade vi om hur vi ska vara mot varandra och när vi skulle 
formulera det på papper så fick barnen i uppgift att skriva/formulera trivselreglerna utan att använda ordet inte. 
Vi valde även att ta bort ordet trivselregler och skrev istället: ”så här vill vi ha det på fritids” detta för att vi 
känner att det låter mer positivt och lättförståligt!   

I både förskola och fritidsverksamhet är likabehandling ett levande inslag i vårt dagliga arbete. Vi diskuterar 
dagligen hur vi vill ha det på förskolan/fritidshemmet och hur vi är mot varandra. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter att arbeta enligt denna modell för vi tycker att det fungerar bra. Ytterligare ett sätt att arbeta vidare 
med allas lika värde är att arbeta mer med jämställdhet. Det finns en bra sida på nätet: jämställd förskola/skola 
och mycket bra litteratur. Till hösten när vi gör våra nya mål kommer jämställdhet/genus att vara ett av våra 
utvecklingsområden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1.3 Redovisning av elevenkäter och attitydundersökning angående normer och 
värden. 

 

Svar på elevenkät fritidshemmet: 

Får du vara med och diskutera/påverka trivselreglerna? 

 

Resultat: 

Aldrig: 1 7,7% 

Ibland: 4 30,8% 

Ofta: 2 15,4% 

Alltid: 6 46,2% 

 

Eleverna själva kommenterar frågan så här:  

Det brukar ni fröknar göra. Jag vet inte riktigt. Ibland så kanske alla inte alltid håller med mig, men jag är alltid 
med och pratar om det, men det är inte alltid de håller med mig. Tror det är alltid. 

 
Analys: 

De elever som har kommenterar sitt svar har verkligen haft en tanke och tänkt igenom vad de menar. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Se ovan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 Utveckling och lärande. 
Lpfö 98 Lpo 94 
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 och 
hjälpa de barn som av olika skäl 
behöver stöd i sin undervisning. 

Förskolan skall sträva efter att varje 
barn: 

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust 
samt förmåga att leka och lära, 

• utvecklar självständighet och tillit till 
sin egen förmåga 

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar 
sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 
samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning. 
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund 
för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i 
undervisningen balansera och integrera kunskaperi olika 
former.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 

• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt 
stöd och 

• samverka för att göra skolan till en god miljö för 
utveckling och lärande 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga 
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 

ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för 
livet 

 

 

 
Bildningsplanens mål:  
 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Våra egna mål 10/11: 
 

Barnen skall upptäcka glädjen och lusten att använda matematik 

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. 
 



 

 

Resultat: 

De äldre förskolebarnen tog med sig frågan: ” vad är matematik?” hem. När vi tillsammans pratade om det på 
förskolan märkte vi att de reflekterat och diskuterat om detta hemma. De kom fram till bra svar.  

Genom observationer och dokumentation ser vi att barnen utforskar matematik på sin nivå med hjälp av alla sina 
sinnen och hela sin kropp.  

Barnen upptäcker/ser matematiken själva i vardagen ex. räkna spontant bokstäverna i sitt namn, ser symboler, 
bygger och konstruerar, ser likheter/skillnader, mönster, sortering, parar samman etc. 

Barnen väljer att leka med materialet i matteskåpet. 

De äldre barnen ritar gärna Mandalas, pärlar utifrån både färdiga ritningar och egenpåhittade mönster. 

Barnen sätter ord på matematik, de använder de matematiska begreppen. Baklängesräkning. 

Vi har arbetat med rytm och det har avspeglats i barngruppen genom att barnen ofta klappar takt i olika 
sammanhang. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Vi har ett mångsidigt matematiktema. Vi har lyckats se matematik ur många olika perspektiv och det har 
verkligen blivit ett än mer naturligt inslag i vår verksamhet.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Matematik kommer att vara ett levande inslag i alla våra teman som vi kommer att ha nu och i framtiden. Vi har 
förmånen att gå en NO-utbildning på Navet i Borås, detta syns i vår verksamhet då vi omsätter teori i praktiken 
och får med oss många idéer till vår verksamhet. 

Genom att vi pedagoger tycker att matematik är roligt förmedlar vi detta till barnen och detta kommer vi att 
fortsätta med, vilket leder till ett lustfyllt lärande!  

4.3 Delaktighet och inflytande 
 
Lpfö 98 Lpo 94 
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 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta 
ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. 
Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 
förutsätter att de tar ett större ansvar för det egna 
arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt 
inflytande på utbildningens utformning. Enligt 
skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att 
verka för demokratiska arbetsformer.  
 
Alla som arbetar i skolan skall: 

• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar 
och inflytande över den sociala, kulturella 
och fysiska skolmiljön. 

 
Läraren skall: 



 

och åsikter respekteras. 

 
Arbetslaget skall: 

• ta tillvara varje barns förmåga och vilja 
att ta ett allt större ansvar för sig själv och 
samvaron i barngruppen. 

• förbereda barnen för delaktighet och 
ansvar och för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle. 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett 
personligt ansvar för sin inlärning och för 
sitt arbete i skolan, 

• tillsammans med eleverna planer och 
utvärdera undervisningen och förbereda 
eleverna för delaktighet och medansvar och 
för de rättigheter och skyldigheter som 
präglar ett demokratiskt samhälle. 

 
 
 

Bildningsplanens mål:  
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

4.3.1 Våra egna mål 10/11: 
 
Alla barn ska känna sig ansvariga för vår förskole- och fritidshemsmiljö (materiellt och psykosocialt). 
 

 
Resultat: 

Vi har inte uppnått att barnen är rädda om våra saker. Vi upplever att det lätt blir tjat kring detta, vilket inte är 
positivt.  

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Det har blivit en stor sak att barnen inte är rädda om sakerna på fritidshemmet/förskolan. En tanke är att vi 
skriver om detta på månadsbladet och även pratar om det på föräldramötet.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi har redan många bilder inne i verksamheten var sakerna har sin plats, exempelvis bild på spel, pussel, pennor 
osv. Vi kan utveckla detta vidare och sätta upp bilder ute i förrådet på var sakerna ska vara någonstans.  

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



 

 

4.3.2 Redovisning av andra resultat från enkäterna angående elevansvar och 
elevinflytande. 

 

Föräldraenkät fritidshem (resultatet är baserat på 9 av 13) 

Hur upplever du att ditt barn får ha inflytande på verksamheten? 

 

Resultat: 

1. Mindre bra: 0% 

2. Acceptabelt: 33,3% 

3. Bra:  55,6% 

4. Mycket bra: 11,1 % 

 

Kommentar: det är nog helt ok.  

 

 
Elevenkät fritidshem: 

1. Får du ge förslag på aktiviteter som du vill göra på fritids? 

2. Får du vara med och ge förslag vid inköp av material? 

Resultat: 

1. 

Aldrig: 0 0% 

Ibland: 3 23,1%  

Ofta: 4 30,8%  

Alltid: 6 46,2% 

 

2.  

Aldrig: 0 0% 

Ibland: 3 23,1% 

Ofta: 7 53,8% 

Alltid: 3 23,1% 

1. Över mitt och X:s i alla fall. Jag får alltid göra det! Tror jag får det. 

2. Ja, det får jag. Häromdagen lekte vi med Barbie. Vi har ingen kille. Då sa ni att vi kan köpa en. Om det är något 
jag kommer på så säger jag det. 

 



 

Analys: 

Acceptabelt kan tolkas både positivt och negativt utifrån förälders svar och barnens svar så känner vi att de har 
inflytande över verksamheten. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi lyssnar på barnen och tar med barnen i våra gemensamma diskussioner som rör vår verksamhet. Genom 
dokumentation och samtal visar vi föräldrarna hur deras barn får inflytande i vår verksamhet.  
 
 

4.4 Samverkan 
Lpfö 98 Lpo 94 
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. 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 
skolgång skall skapa de bästa förutsättningarna för barns och 
ungdomars utveckling och lärande. 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall 
utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. 
För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 
samarbete med förskolan samt de gymnasiala utbildningar som 
eleverna fortsätter till. Samarbete skall utgå från de nationella och 
lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.  
Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också 
få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den 
obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar 
som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt.  
Alla som arbetar i skolan skall: 
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. 
• Verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv 

samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den 
som en lärande miljö och 

• Bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- 
och yrkesval som grundar sig på kön eller social eller 
kulturell bakgrund. 

                                                                 
 
 
Bildningplanens mål: 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samverkan 
All verksamhet utgår från ett 
helhetsperspektiv där all samverkan 
utgår från elevens bästa.  
 



 

4.4.1 Våra egna mål 10/11: 
 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv där all samverkan utgår från barnens bästa.  
 
All föräldrar ska känna sig delaktiga och informerade. 
 

Resultat: 

Det kommer ut en enkät per barn. Usb-minne skickas hem vid inskolning vilket har upplevts som positivt av 
föräldrarna. Dokumentationen upplevs som positiv från barn och föräldrar. 

Tillsammans med Ljungbackens förskola och förskoleklassen har vi diskuterat igenom hur vårt fortsatta arbeta 
med portfolio ska se ut. Vi reflekterade över hur portfolion har fungerat fram tills idag, syftet och hur vi kan 
utveckla den. Vi kom även fram till att det på varje flik ska vara en tydlig koppling till Lpfö-98 (rev, 2010) samt 
Lgr 11, detta för att ännu mer synliggöra den röda tråden mellan våra verksamheter! 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

När det gäller dokumentationen ser vi att föräldrar och barn tittar och pratar om den tillsammans, vilket vi tolkar 
som positivt. 

Det gemensamma mötet mellan förskola och förskoleklass kändes mycket positivt. Det är viktigt att vi får tid att 
tillsammans sitta ner och diskutera igenom mål, syfte och fortsatt utveckling. Under våra diskussioner har vi 
reflekterat över att det sociala samspelet är viktigt! 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Ta tillvara barnens och föräldrarnas reflektioner kring dokumentationen för att återkoppla till verksamheten. 
Finna verktyg och forum för att göra detta. 
 
Åsalyckan gör ett förslag till de nya flikarna i portfoliopärmen. 

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

 

Föräldraenkät fritidshem: 

Hur upplever du möjligheten att påverka genom brukarrådet? 

Resultat:  

1. Mindre bra: 0% 

2. Acceptabel: 22,2% 

3. Bra:  55,6% 

4. Mycket bra: 22,2% 

Kommentar: ok. 

 

 

 



 

 
Hur upplever du dialogen med personalen? 
 
Resultat:  
 

1. Mindre bra: 0% 

2. Acceptabel: 0% 

3. Bra:  88,9% 

4. Mycket bra: 11,1% 

 

Kommentar: fungerar bra. Klockren! 

 

 
Resultat föräldraenkät förskolan baserat på svarsfrekvensen  11/18 = 61%. 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer helt och hållet

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte a l ls

Vet ej

Jag känner förtroende för personalen

Åsalyckan

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer helt och hållet

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer inte al ls

Vet ej

Dialogen mellan förälder och personal är bra

Åsalyckan

 

 

Analys: 

Det känns bra att alla upplever att vi har en bra kommunikation, vi som pedagoger tycker att vi har bra dialog 
med föräldrarna. Det blir lätt att brukarrådet endast blir för dem som sitter med i gruppen.  

 

 

 

 

 
                                                                    



 

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

Under året som gått har vi varit i kontakt med specialpedagog för att få råd och tips hur vi ska arbeta med vår 
barngrupp. Vi har påbörjat handledning av oss pedagoger. Vi vill ha fortsatt stöd och utveckla vårt arbete med 
specialpedagogen som är knuten till förskola och fritidshemmet.  

 
 

5 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

• I can do it! Eu-projekt. 
• En förskollärare har gått förskollärarlärarlyftet under hösten 2010, pedagogisk dokumentation med 

fokus på barns matematiska och språkliga lärprocesser, 15 p. 
• Kompetensutveckling Navet No för personal i förskolan. 
• Kompetensutveckling Kvalitet i fritidshem, högskolan i Borås. 
• Gemensam föreläsning på förskolan Hulta Ängar i Borås. 
• Föreläsning Bornholmsmodellen inriktning förskola. 
• Pedagogdagar i Göteborg, inriktning skapande barn. 
• Föreläsning med Andreas Ebberlind, matematik. 

 
 

6 Helhetsbedömning 

Vi är stolta över vår förskola och vårt fritidshem. Det händer mycket i vår verksamhet och vi står dagligen inför 
nya och spännande utmaningar tillsammans med barnen. Vår verksamhet är ständigt under utveckling och vi är 
inte rädda för att anta utmaningen med detta! Vi arbetar med att utveckla vår dokumentation och vi ser med 
spänning fram emot vår nya läroplan och allt den kommer att medföra. Vi är stolta över det samarbete som vi har 
tillsammans med föräldrarna och vi upplever att de känner sig trygga och nöjda med Åsalyckans förskola och 
fritidshem!  

Vi ser framemot att starta upp en ny termin och allt vad den har att erbjuda. Tillsammans med barnen tar vi på 
oss våra utforskande glasögon och kastar oss in i nya spännande projekt  

We can do it! 

 


