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Beskrivning av verksamheten 

 

Bäsna förskola har fyra avdelningar i fyra separata byggnader. Smörblomman 1-3 år, Solrosen 1-3 år, 
Blåklockan 3-5 år och Vitsippan 3-5 år. Smörblomman och Vitsippan samverkar vid öppning och 
planering. Solrosen och Blåklockan samverkar vid öppning och planering. Gemensamt stänger hela 
förskolan på Blåklockan. Antal barn på förskolan HT. 20 och VT. 21 är ca. 56 st. 
 
Rektor har ett särskilt ansvar för Björbo, Dala-Floda och Bäsna förskola som sitt ansvarsområde samt 
ansvarar för den pedagogiska ledningen av förskolorna i Gagnefs kommun enligt skollag och läroplan. 
Vi har i kommunen specialpedagog som stödfunktion i organisation samt en dramapedagog som vi 
delar mellan skola och förskola. Varje arbetslag i kommunen har en ”spjutspets” som driver 
utvecklingsfrågor genom gemensamma träffar 1 ggr/månad.  
 

 

Tjänstefördelning på förskolan  
 Totalt fördelat i procent % Fördelat/kön i % 

Barnomsorgsbiträde & Poolare 
 

1,75% Kvinnor 100% 

Barnskötare  
 

3,50% Kvinnor 100% 

Förskollärare 5,50% Kvinnor 100% 

 

Året i verksamheten 

 

Bäsna förskola är partnerförskola till Högskolan Dalarna vilket inneburit att vi haft ca. 6 
förskollärarstudenter hos oss i olika perioder. 5 av förskollärarna är utbildade VFU-handledare. Denna 
samverkan har stor betydelse för förskolan. Det är motiverande att arbeta med studenter och det 
höjer kvalitén på utbildningen. 
 
Något annat som utmärkt förskolan i Bäsna är arbetet med våra inne och utemiljöer där vi har 
drivande pedagoger som gör miljön levande och formas efter aktuella förutsättningar. Under året har 
miljön på förskolan utvecklats mycket. 
 
Nybyggnationen i Bäsna har vi arbetat med under året. Vi påbörjade arbetet denna vår med att åter 
ta fram en pedagogisk behovsbeskrivning tillsammans med en konsult. I detta arbete så satt förskola 
och skola tillsammans. Senare under våren har arkitekterna klivit in och i slutet på juni började vi titta 
på ritningar och förslag på placeringar vilket kändes som ett stort kliv framåt i processen. Under 
arbetet i referensgruppen så har det funnits farhågor från skolans sida hur det ska bli att dela lokal 
med förskolan. Från förskolans sida har inte samma farhågor lyfts fram och detta är en fortsatt 
pusselbit för att vi ska få till stånd en god samverkan i nya byggnaden. Hitta och utnyttja varandras 
styrkor och se möjligheter. 
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Samverkan på förskolan mellan avdelningarna har också varit en utmaning under detta läsår. Då 
förskolan är uppdelad i fyra olika hus och året varit präglat av pandemin så har samverkan och 
kommunikationen mellan husen försämrats. Små irritationsmoment har kunnat växa till stora då man 
inte pratat med varandra. Under hösten kommer vi bland annat gå in i KARTA som är en kartläggning 
där vi sedan identifierar mål som vi jobbar vidare med i grupper på förskolan. I detta arbete kommer 
delar som kommunikation och samverkan lyftas. En kontakt med företagshälsan har också tagits för 
att få hjälp att hantera de relationer där det skaver mest. 
 
Det har självklart skett massor av bra pedagogisk verksamhet på förskolan och några av de teman vi 
arbetat med på förskolan under året är projekt där barnen väljer tema, Bamse och vänskap och olika 
levnadsvillkor, barnkonventionen, känslor, social hållbar utveckling, rymden, källsortering och 
miljövård, skogen, plantering och en resa där barnen fått bekanta sig med olika platser på jorden. 
 
Pandemin Har varit det gråa molnet framför solen detta läsår. Den har dels lett till stor frånvaro av 
barn då riktlinjerna varit hårda kring att barnen ej ska vara på förskolan med symptom. Pandemin har 
också skapat stor stress hos personalen då man på förskolan jobbar nära barnen och kollegor och ej 
har möjlighet att t.ex. jobba hemifrån. Oron är personlig och det har givetvis sett olika ut mellan 
individer vilket också skapat en del friktion då man hanterat situationer och bedömningar olika. Två 
avdelningar har under våren också valt att ej ta in vikarier förutom förskolans poolvikarie vid frånvaro 
av kollegor. Detta har stundtals skapat hög arbetsbelastning. Det har också bidragit till att kvalitén på 
utbildningen delvis försämrats under året. Vi hoppas alla på en ljusare höst så vi kan återgå till 
ordinarie rutiner och få till stånd en positiv och trygg samverkan på förskolan. 
 
 

Kompetensutveckling 

Redogör för personalens kompetensutveckling under läsåret. Redogör för hur/om fortbildningsinsatserna har 
bidragit till att utveckla verksamheten.  

Samverkan med högskolan. Bäsna förskola ingår i ett partnersamverkans avtal med högskolan vilket 
gett oss 6 studenter som vi utbildar hos oss men även såklart får nya kunskaper från. Att få studenter 
som hela tiden knyter praktik till teori ger oss möjlighet att utvärdera och reflektera över vår 
utbildning. Vi har även tillgång till föreläsningar och workshops men dessa har bara delvis genomförts 
pga. pandemin. 
 
VÄXA-materialet. Under höstens och vårens PUG-träffar har vi arbetat med ett material som heter 
VÄXA. Detta material går igenom många av de situationer som sker under en dag i förskolan och 
materialet syftar till att öka kvalitén på dessa situationer. Man går till exempel igenom matsituationen, 
hallen, leken osv. Detta material är mycket bra och vi kan nyttja detta på förskolan för att få till bättre 
situationer och använda där det behövs.  
 
Ateljerista Under året har en pedagog blivit färdigutbildad till ateljerista via privata studier vilket 
kommer öka förskolans redan aktiva arbete med skapande bland annat. Ateljeristan kommer få 
möjlighet framöver att arbeta i en ateljé tillsammans med barnen och övriga pedagoger. 

Digitalisering 

Hur arbetar ni med digital kompetens och utveckling? Hur har fortbildning av personal skett? 
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Under året så har vi tvingats bli digitala i våra möten med varandra. Detta var vi inte bekväma med för ett år 
sedan men behärskar idag. Detta kan man se som en digital kompetens som utvecklats under året. I övrigt så har 
detta år präglats av pandemin så workshops och liknande har ställts in även om det efterfrågats att ha ett större 
kollegialt lärande kring digitala verktyg. Jag har dock sett att man i Bäsna nyttjat digitala verktyg i utbildningen. 
Bland annat så åkte barnen på en avdelning på Corona säkra resor till olika platser på jorden med hjälp av green 
screen. Detta är en teknik som flera använt. Även programmering har förekommit som ett annat exempel.  
 
Vi har kompetens hos flera i personalen i Bäsna samt en hel del verktyg. Under hösten vill vi kunna genomföra 
workshops kring digitala verktyg för att inspirera varandra. En personal har även flaggat för att hon ska till 
hösten läsa en högskoleutbildning kring digitala verktyg i förskolan vilket kan ge värdefulla inspel.     

Arbetsmiljö 

Beskriv hur förskolechef och personal på förskolan gemensamt arbetat för en hållbar arbetsmiljö. Hur ser ert 
systematiska arbetsmiljöarbete ut? (Bifoga gärna ert årshjul) 

Arbetsmiljö precis som inkluderande lärmiljö bottnar i goda relationer. Att vi känner oss trygga i de 
relationer vi har runt oss och att vi förstår och vill arbeta med det uppdrag som vi har. När det gäller 
uppdraget så är läroplanen tydlig med vilka förväntningar som finns och sedan gäller det att på ett bra 
sätt omsätta det i praktiken. Där är det viktigt att hjälpa till och förtydliga uppdraget för vissa så de 
känner att de har kontroll. Sen är det även viktigt att fundera kring hur vi pratar om vårt uppdrag och 
vårt arbete. En så gnällfri miljö som möjligt skapar bättre arbetsmiljö. Vi måste fokusera på det vi kan 
påverka och jobba utifrån det. Där blir min roll som chef viktig då jag ibland måste klarlägga 
förväntningar samt prioriteringar. 
 
Glädje är en central del i arbetsmiljöarbetet och det gäller att vi alla sprider positivitet för att vi ska må 
bra på arbetet. När bemötandet och stämningen är positiv så blir det en bra arbetsmiljö. Detta har 
varit en stor utmaning under detta läsår då dels pandemin slagit in kilar mellan arbetslagen då vi 
tvingats träffas mindre. Pandemin har också varit en fråga som man haft olika inställning till på 
förskolan i Bäsna. Det har skapats irritation kring dels min hantering som rektor och hur man hanterat 
pandemin kollegor emellan. Detta är en splittring som vi börjat arbeta med på APT och något vi 
kommer fortsätta arbeta med under hösten. När man inte träffas ofta så kan en liten irritation växa till 
en stor så det är mycket viktigt att vi under hösten samtalar med varandra oavsett pandemiläget. Vi 
måste gå från öar till helhet. För att nå detta mål kommande läsår kommer vi gå in i KARTA som är en 
djupare kartläggning som sedan mynnar ut i mål och gemensamma arbetsgrupper kring dessa. 
 
I den senaste arbetsmiljöenkäten som gjordes under tidig vår 2021 upplevde man till största del 
arbetsglädje trots pandemisituationen, alla upplevde att de blev respekterade på arbetsplatsen och 
alla kände tillit till sina kollegor och till mig som chef. Det ska dock tilläggas att efter denna enkät 
genomfördes så har det varit en del oroligheter och skav på förskolan i relationer och samverkan. 
 
I det fortsatta arbetet med arbetsmiljö kommer vi lägga fokus på goda relationer samt diskutera och 
reflektera kring hur vi ska arbeta på vår arbetsplats för att må så bra som möjligt. Vi ska också se till 
att prata med varandra och se varandra för att stävja oroligheter när de är små. Vi är olika, har olika 
styrkor och svagheter och detta ska vi nyttja så vi blir starka tillsammans. Vi ska bland annat utgå från 
materialet i OSA under höstens APT. 
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Reflektion av utvecklingsområdena enligt kvalitetsredovisningen 2019 
– 2020 

Redovisa hur ni arbetat med de utvecklingsområden som ni identifierade i kvalitetsredovisningen för läsåret  
2019 - 2020.  

Introduktion samt reflektion 
  
Då vi genomför mycket aktiviteter i förskolan och är nära barnen hela dagen så ger det oss goda 
möjligheter att ta till vara på barnens tankar både inför och efter en aktivitet. I detta mål så är min 
tanke att vi ska använda tiden före en aktivitet t.ex. frukost för att förbereda och väcka nyfikenhet 
inför kommande aktivitet och sedan efter aktiviteten t.ex. lunch så reflekterar man kring aktiviteten. 
På så vis befäster man kunskaper hos barnen. 
 
Introduktion och reflektion är naturliga delar av dagen på förskolan men för att öka möjligheterna för 
detta ser vi till att dela gruppen i mindre grupper. Detta gör alla avdelningar för att möjliggöra att 
varje barn får utrymme för att reflektera. Det är också enklare i en mindre grupp att introducera något 
nytt. Vi har även dokumentation av de aktiviteter vi genomfört som barnen får ta del av och diskutera 
kring. På så vis blir det pedagogisk dokumentation. Idag använder vi Instagram men hoppas på ett nytt 
system i framtiden som är integrerat i vår lärplattform. Fördelen med Instagram är att 
vårdnadshavarna använder redan detta system vilket gör att vår dokumentation blir tillgänglig för 
vårdnadshavarna. Vår tanke är att vårdnadshavarna ska ha vår dokumentation som stöd i diskussionen 
med sina barn om vad de gjort under dagen på förskolan och på så vis får barnen fler möjligheter för 
reflektion och lärande. 
 
Utmana barns läs, språk & skrivutveckling genom drama, musik & skapande. 
 
Detta mål har även fortlöpt 2021 och ett exempel är att vi under våren haft dramapedagogen på plats 
på en avdelning och jobbat aktivt med dramatisering. Vi har även fortsatt jobba med sagor och 
berättande. På en avdelning har barnen fått uppleva sagolådor där drama blir en del av berättandet. 
Sångpåsar är också något som man använder sig av samt flanosagor. Polyglutt som är en digital tjänst 
där vi kommer åt massor med sagor gör att vi har mer tillgängliga böcker vilket gör att det är lättare 
för barnen att ta del av berättande som de sedan kan leka/dramatisera.  
 
När det gäller musik så har flera avdelningar sångsamlingar där man dansar och sjunger för att 
möjliggöra barns språkutveckling. Rytm är viktigt för att ta till sig talspråket. Detta är ett arbete som 
behöver fortlöpa för musik och sång är inte lika vanligt förekommande i förskolan idag som för några 
år sedan. 
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Uppföljning och analys av prioriterade områden 2020 – 2021. 

 

Barnen ska ges en utbildning med ett väl utvecklat och strukturerat pedagogiskt innehåll utomhus, 
med ett tydligt fokus på naturvetenskapliga fenomen och en matematisk förmåga.  
 
Ett sätt som vi jobbat med detta mål är att vi skapat miljöer som uppmanar till lek inom dessa 
områden. T.ex. kiosker där man får använda matematiska begrepp och sandlek där man använder 
måttsatser osv. En plats som avdelningarna ser som central i arbetet med detta mål är skogen. I 
skogen har man bland annat fått olika matematikuppdrag och man har utforskat naturen och de 
fenomen som finns där. Även experiment har genomförts på flera olika sätt vilket väcker lusten att 
upptäcka och barnens nyfikenhet. 
    

Barnen ska ges en utbildning som utvecklar kunskaper om hur de olika val som människor gör kan 
bidra till en hållbar utveckling - så väl ekonomisk och social som miljömässig.  
 
Flera avdelningar har under året valt att fokusera på social hållbar utveckling och på olika sätt 
diskuterat och jobbat med barn kring hur vi kan få till stånd detta. Man har haft fokus på att hjälpa 
barnen att bygga trygga och positiva relationer till varandra och även lyft vikten av både aktivitet och 
vila för att barnen ska bli hållbara under en dag på förskolan. 
 
Flera avdelningar har också jobbat med miljömissig hållbar utveckling och bland annat jobbat med 
återbruk av ”skräp”, källsortering, kompostering, plantering osv. Något annat som lyfts är vikten av att 
vara varsam med det vi har istället för att saker ska gå sönder och vi köper nytt.  
 

Barnen ska i sin utbildning ges kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer som kan bidra 
till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. 
 
Detta mål har vi arbetat med på lite olika sätt. Bland de yngre barnen har man bland annat valt 
litteratur utfrån detta fokus för att bredda barnens erfarenhetsvärld. En avdelning använde Bamse och 
hans vänner för att jobba med att vi alla är olika men kan ändå vara vänner. 
 
Bland de äldre barnen så har det varit fokus på att besöka olika platser med t.ex. Google earth och 
olika filmer för att bekanta sig med lite olika kulturer. Vi har dock haft en diskussion kring att vi inte 
ska generalisera. Om vi t.ex. besöker Kenya i Afrika så finns det många sätt man kan bo på där precis 
som här. En avdelning skapade en rymdraket i ett rum och barnen byggde rymdhjälmar som de hade 
på sig när de reste till olika platser. Det blev både vänskapsplaneter m.m.  
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Uppföljning utifrån Läroplan för Förskolan, Lpfö18 

2.2 Omsorg, Utveckling och lärande 

Lärmiljöer: Inkludering innebär att det är sammanhanget som ska anpassas efter individernas behov och förskolan 
ska möta varje individ utifrån dess behov och anpassar sig efter barnen – inte tvärtom. Berätta hur förskolan 
arbetar med ett inkluderande arbetssätt och en inkluderande lärmiljö. 

Den goda relationen lägger grunden för ett inkluderande arbetssätt. Barn och vuxna behöver därför 
vara trygga med varandra och se våra olikheter är tillgångar som vi nyttjar. Vi måste hela tiden 
använda oss av ett miljöperspektiv och inte ett individperspektiv. Alltså se till vad vi kan påverka och 
inte lägga problem hos individen. Ser vi utmaningar så jobbar vi med hur vi kan förändra och anpassa 
så alla olikheter ryms under samma tak. I förskolan jobbar vi främst med handlingsplaner för arbetslag 
istället för handlingsplaner för individer. När ett barn inte mår bra på förskolan så förändrar vi 
förskolan för att barnet ska trivas hos oss. Barn är inte utan de blir! Alltså måste man skapa sig en 
helhetsbild för att kunna göra en klok analys samt självklart prata med barnen så att dom känner att 
deras inflytande är reellt.  
 
Att arbeta på detta sätt är vardag på de flesta förskolor men ibland måste vi uppmärksamma 
pedagoger på att fokus ligger på helheten och inte individen. Under vårterminen 2021 gjorde jag som 
rektor en utvärderingsstudie kring just inflytande och delaktighet då jag intervjuade både barn och 
förskollärare i Bäsna. Detta arbete har personalen fått tagit del av och vi får fortsätta jobba med dessa 
frågor.   
 

Analys och åtgärder för utveckling  

Att arbeta inkluderande finns i förskolans DNA men det är viktigt att jag som rektor säkerställer att så 
verkligen är fallet i dialog med specialpedagog samt att ha hög närvaro på förskolan och en god dialog 
med barn och vårdnadshavare. Viktigt också att arbeta mycket med den fysiska miljön så att den 
kontinuerligt anpassas efter den aktuella barngruppen och inkluderar alla barn. 

 

2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att 
utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, 
dokumenteras och analyseras. (Lpfö 18) 
 
Redogör för måluppfyllelsen i dina verksamheter. 

Arbetslagen har arbetat med de prioriterade målen samt övriga mål i förskolans läroplan. Vårt 
systematiska kvalitetsarbete syns bäst genom förskolornas lokala arbetsplaner där de redogjort för 
förskolans utveckling.  
 
Jag kan se viss skillnad mellan avdelningarna och det är något som kommer att arbeta vidare med för 
att utbildningen så bli så likvärdig som möjligt. 
 
Att vi använt oss av digital dokumentation ut till vårdnadshavare har möjliggjort att de kunnat följa 
vårt arbete och även getts större möjligheter att hemma reflektera kring det lärande som skett på 
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förskolan. Detta är en modell som jag ser är mycket framgångsrik när barn och även vuxna får så ofta 
som möjligt möjlighet till reflektion för att utvecklas i sitt lärande. 
 
Sen har årets pandemi påverkat till stor del måluppfyllelsen av kända anledningar. 

 

Beskriv hur förskolans personal och förskolechef samverkar kring kvalitetsarbetet. 

Att som chef vara närvarande har för mig var mycket högt prioriterat och jag avsätter mycket av min 
tid ute på förskolorna där jag tillsammans med personalen reflekterar och diskuterar kring 
utbildningen. På så vis blir inte utveckling något som sker bara på papper utan man blir mer delaktig 
får större förståelse för hur resan kan se ut. Det får aldrig bli jag och dom utan för mig är det oerhört 
viktigt att det ska vara vi som arbetar tillsammans mot gemensamma realistiska mål. Jag sitter inte på 
alla lösningar men det är mitt jobb att se till att vi tillsammans rör oss i en positiv riktning. 

 
Analys och åtgärder för utveckling. Beskriv dina tankar kring arbetsprocesserna i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Styrkor och svagheter kring dokumentationsarbetet samt utvecklingsbehov. 

Ett år som varit präglat av pandemi har inte gett så stor utveckling kring kvalitetsarbetet. Vi har dock 
infört arbetsboken som är ett digitalt dokument där vi samlat avdelningarnas dokumentation vilket 
kan möjliggöra ett bättre systematiskt kvalitetsarbete. En annan del som vi skulle behöva utveckla är 
förskolornas insyn i varandras planer och arbete. Det görs så mycket bra saker som många skulle 
kunna bli inspirerade av och här behöver vi fundera på hur vi kan sprida goda exempel på ett bra sätt. 

Förskolans fortsatta utvecklingsarbete för läsåret 2021/22 

 

Prioriterade områden 

Vad ska vi göra? Varför? Hur? När? Vem har 
ansvaret? 

När och hur 
följer vi upp? 

Arbetslaget ska 
bibehålla och 
utveckla 
tillitsfulla 
relationer 
mellan förskola 
och hem. 
Förskolan ska 
vara tydliga i 
fråga om mål 
och innehåll i 
utbildningen för 
att skapa 
förutsättningar 
för barns och 
vårdnadshavares 

Utifrån läget med 
pandemi så har vi 
haft utmaningar i 
att knyta tillitsfulla 
relationer mellan 
förskola och hem. 
Detta vill vi 
utveckla under 
läsåret 21/22, 
därför prioriteras 
detta mål 

 

Genom till 
exempel bra 
utvecklingssamtal, 
dokumentation ut 
till 
vårdnadshavare, 
ett respektfullt 
bemötande och få 
med 
vårdnadshavare i 
utvärderingar. 

Läsåret 
21-22 

Arbetslagen 
samt jag 
som rektor. 

Kontinuerlig 
uppföljning i 
lokala 
arbetsplanen. 
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möjligheter till 
inflytande.  

 
Förskolan ska ge 
varje barn 
förutsättningar 
att utveckla 
förmåga att 
utforska, 
beskriva med 
olika 
uttrycksformer, 
ställa frågor om 
och samtala om 
naturvetenskap 
och teknik. 
Utbildningen ska 
också ta tillvara 
barnens 
nyfikenhet samt 
utmana och 
stimulera deras 
intresse för och 
kunskaper om 
natur och teknik. 
Därför ska 
arbetslagen ta 
del av läslyftets 
modul om natur 
och teknik och 
beskriva det 
lärande som 
sker hos 
pedagoger och 
barn. 

 

Naturkunskap och 
teknik är stora 
framtidsfrågor och 
något vi vill 
inspirera barnen 
och pedagoger 
kring. Genom 
läslyftets modul 
ges tillfällen för 
kollegialt lärande 
och nya arbetssätt.  

Genom att följa 
skolverkets 
moduler och 
genomföra 
regelbundna 
träffar och 
aktiviteter i 
barngruppen. 

 

Läsåret 
21-22 

Arbetslagen 
och jag som 
rektor. 

Kontinuerlig 
uppföljning i 
lokala 
arbetsplanen. 

Arbetslaget ska 
genom en 
pedagogisk 
medveten 
närvaro främja 
och utveckla 
barnens lek.  
Med 
pedagogiskt 
medveten 
närvaro menar 

Lek ska ha en 
central plats i 
utbildningen. Ett 
förhållningssätt 
hos alla som ingår i 
arbetslaget och en 
miljö som 
uppmuntrar till lek 
bekräftar lekens 
betydelse för 
barnens 

Genom att dels 
skapa en 
inbjudande miljö, 
dela gruppen i 
mindre grupper, 
fördela roller 
bland 
pedagogerna 
m.m. 

Läsåret 
21-22 

Arbetslagen 
samt jag 
som rektor. 

Kontinuerlig 
uppföljning i 
lokala 
arbetsplanen. 
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vi att man som 
pedagog är 
engagerad och 
delaktig i det 
barnen företar 
sig samt att man 
lyssnar in 
barnen och för 
gemensamma 
reflektioner. För 
att kunna vara 
pedagogiskt 
medvetet 
närvarande 
krävs ett 
samspel i 
arbetslaget där 
roller och 
grupper 
fördelas.    

 

utveckling, lärande 
och välbefinnande. 

 

 

 

 


