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Beskrivning av verksamheten 

 

Djurås förskola består av elva avdelningar i tre byggnader. Skattkistan 1 med åtta avdelningar fördelade i två 
hus, Skattkistan 2 med tre avdelningar. Under höstterminen hade vi 148 barn och under vårterminen 163 barn 
på förskolan. Under året har vi tagit emot flera barn som önskat plats i Kyrkbyn, då det området redan haft fullt. 
34 pedagoger arbetade på Djurås förskola under hösten, vilket motsvarar 29,2 tjänster. Under våren arbetade 39 
pedagoger, vilket motsvarar 33,6 tjänster. Av dessa tjänster bestod under hösten 4,5 och under våren 6,65 av 
resurspedagoger. Basbemanningen har alltså varit 24,7 och 26,95 under läsåret.  
På Djurås förskola har vi även två poolare som arbetar som vikarie på endast vår förskola, de har en sammanlagd 
tjänst på 1,5. I basbemanningen har vi även en samordnare på förskolan, hens arbetsuppgift är att samordna 
dagen, se vikariebehovet för att sedan boka och fördela vikarier. Detta har gjort att vi minskat vår vikariekostnad 
då vi inte behöver tillsätta vikarier på all frånvaro.  
I förskolans regi finns även Opalen som är en kväll, natt och helgomsorg. Fyra barn har haft behov av Opalen 
under läsåret, 2 av dessa är fritidsbarn. Behovet på Opalen har minskat stort mot tidigare 17 barn. På Opalen 
arbetar en pedagog på 0,5 tjänst.  
Vi har stödfunktioner för förskolan i form av två specialpedagoger och en dramapedagog. 
En förskollärare från varje arbetslag träffas en gång i månaden för att diskutera utvecklingsfrågor i den 
pedagogiska utvecklingsgruppen, PUG.  
Jag som rektor är den pedagogiska ledaren för Djurås förskola. Tillsammans med mina tre rektorskollegor och 
vår avdelningschef träffas vi en gång i veckan för att diskutera viktiga frågor gällande utbildningen.  
 

 

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

Barnomsorgsbiträde 
 

Höst: 13%     
Vår: 24% 

Kvinnor 100% 

Barnskötare  
 

Höst: 46%     
Vår: 35% 

Kvinnor 92,5–91,7% Män 7,5–8,3% 

Förskollärare 41%   Kvinnor 91,6–92,6% Män 8,4–7,4% 

 

Året i verksamheten 

 

Efter en annorlunda vår startade vi läsåret med hopp om att världen skulle normaliseras och vi kunde återuppta 
vår ordinarie utbildning. Vi blev snart varse om att vi var tvungna att anpassa oss till situation för att få till en bra 
utbildning för våra barn, utifrån de förutsättningar vi hade. I och med målet gällande undervisning utomhus 
planerades utbildningen till att delvis bedrivas utomhus. Det märktes på alla pedagoger att de var redo för de 
nya utmaningar det innebar att bedriva utbildning i en pandemi. I efterhand måste jag säga att de gjorde ett 
fantastiskt arbete, ingen gång under året har jag känt att undervisningen varit pausad. Pedagogerna har vid fler 
tillfällen än tidigare delat barngruppen för att ha färre barn och pedagoger inomhus, som en del i att minska 
smittspridningen. Detta är något jag efterfrågat en längre tid då jag anser att det ger en bättre undervisning än 
om pedagogerna hela dagen har barngruppen tillsammans. Det framgår i pedagogernas dokumentation att de 
nu ser vinningen i att dela barngruppen, att det främjar utbildningen. 
Vi har fått en till gård bakom Skattkistan 2, där staket är draget en bit in i naturen/skogen. Det är en populär 
gård där barnen nyfiket kan utforska naturen utan risk att ramla ner i den branta ravinen. Denna gård har 
flertalet gånger varit en del av undervisningen i det första prioriterade målet.  
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Tyvärr har kontakten med vårdnadshavare minskat då de lämnat och hämtat barnen utomhus, som en följd av 
pandemin. Den viktiga dagliga kontakten har blivit mindre. Pedagogerna har genom att erbjuda digitala 
utvecklingssamtal, skicka ut vecko/månadsbrev och dela förskolans dag på Instagram gjort sitt bästa för att göra 
vårdnadshavarna delaktiga i barnens utbildning.  
Under läsåret har vi fått flera barn med särskilda behov. När vi flyttade yngre barn till äldre barns avdelningar i 
höstas placerades flera barn med särskilda behov i ett och samma hus. I samråd med Specialpedagog och 
pedagogerna i huset planerades för två mindre barngrupper med god täckning av pedagoger och resurser. 
Anpassningar av lokalen gjordes för att alla barn skulle bli inkluderade i utbildningen. Tack vare ett toppenteam 
av pedagoger och stöd av Specialpedagog blev det en utvecklande verksamhet för hela barngruppen.  
I flertalet av de andra barngruppen har vi haft enskilda barn med särskilda behov vilket resulterat i många 
resurspedagoger och många möten med specialpedagog. 
Pedagogerna har haft mycket korttidsfrånvaro under året. Många har varit drabbade av symtom eller varit 
hemma med vård av barn. Då vårt arbete med samordning har utvecklats ytterligare mot tidigare år, har det 
trots allt fungerat bra med verksamheten. Pedagogerna har hjälpt varandra när det funnits behov. Vi har även 
fått bra timvikarier de tillfällen våra ordinarie pedagoger inte räckt till. Vikarierna har detta år satsats på genom 
att vår samordnare gett dem introduktion innan de börjat sitt arbete hos oss. Detta har gett ett märkbart 
resultat i form av tryggare och aktivare vikarier, då de vet vad som förväntas av dem.   
Samordnaren har även stöttat pedagogerna då schemat behöver ändras eller att de inte får till ett väl 
fungerande rutinschema. Samordnaren är den som är ansvarig schemaläggare för hela förskolan. Även detta 
främjar samarbetet i husen.  
I OneNote har vi för alla förskolor i kommunen skapat arbetsböcker för varje arbetslag. I dessa har pedagogerna 
all dokumentation för avdelningen. Där finns deras lokal arbetsplan, barn, PUT och 
avdelningsmötesdokumentation- Materialet delas med rektor. För vårt område har vi själva skapat även en 
gemensam anteckningsbok i OneNote, där all skriftlig information förvaras och delas mellan alla på Djurås 
förskola. I denna finns bland annat schema för alla pedagoger, APT dagordning och protokoll, 
Veckomötesprotokoll, pedagogers planerade frånvaro och våra planer. Denna bok underlättar för pedagogerna 
då de slipper leta efter viktig information på flera ställen. Samma information finns tillgänglig för alla vilket gör 
att alla blir delaktiga i hela förskolan. 
Sex av avdelningarna på Skattkistan 1 har under året arbetat med projektet KARTA. Under hösten gjordes 
observationer, intervjuer och enkäter. Efter årsskiftet började vi arbetet i olika nyckelgrupper. Nytt för detta 
område är att vi arbetade med hela husen som en nyckelgrupp då resultaten mellan behoven skiljde sig åt i 
husen. Mer att läsa om projektet finns under rubriken kompetensutveckling.  
På Skattkistan 2 med sina tre avdelningar har vi bedrivit ett annat arbete med arbetslagen då det framkom att 
samsyn saknades i detta hus. Samordnaren, som har varit TF rektor vid rektors frånvaro, har bedrivit projektet 
med stöd av rektor. Tid har tagits från avdelningsmöten då jag ansåg att detta arbete behövde prioriteras för att 
få en väl fungerande utbildning för våra barn, där samsyn och gemensamt förhållningssätt är en stor grundsten. 
Under våren hade Djurås förskola en tillsyn från Arbetsmiljöverket gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Resultatet vi fick är att vi har ett fungerande SAM och att de i stort var nöjda med det arbete vi gör. Det vi 
behöver utveckla är vårt arbete gällande ergonomi och att vi får in det redan i introduktionen av nyanställda.  
Något de anmärkte på var rektors höga arbetsbelastning.  

 

 

Kompetensutveckling 

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

KARTA: Projektet bedrivs på sex av avdelningarna. Resultatet visade stora skillnader mellan husen och vi beslöt 

därför att skapa tre nyckelgrupper. Två av grupperna arbetar med förhållningssätt, både mot barnen och mot 
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varandra, då det framkom att arbetet och samsynen skiljde i huset. En av grupperna arbetar med 
dokumentation.  
Ytterligare en nyckelgrupp skapades som fokuserade på att utforma ett schema med stöd av SKRs kriterier. I 
denna grupp deltar pedagoger från varje hus samt samordnaren.  
Flera av punkterna som framkom i resultatet var administrativa och kunde lätt åtgärdas utan arbetsgrupper. 
Även jag som rektor fick områden att förbättra. Något som tydligt framkom är att pedagogerna anser att jag är 
för lite tid ute i verksamheten. Trots att jag har tre dagar avsatta för tid i verksamhet så går mycket av tiden åt 
till enskilda samtal med medarbetare. Under året har jag varit chef och ledare för totalt 42 medarbetare vilket 
kräver tid. Då många av de 11 arbetslagen har behövt stöd i det dagliga arbetet samt med barn i behov av 
särskilt stöd, har även detta upptagit mycket av min tid.  
Vid en första utvärdering framkom att resultaten för alla fyra nyckelgrupper förbättrats. KARTA fortsätter även 
nästa läsår med arbetet i nyckelgrupperna. 
 

Läslyft: Skattkistan 2 med sina tre avdelningar har under läsåret arbetat med läslyftet. Utifrån verksamhetens 

prioriterade mål så har de läst en modul som heter "Natur, teknik och språkutveckling", en modul som vi inte 
tidigare arbetat med i kommunen. Läslyftet är ett kollegialt lärande där Ulrika Larsson varit handledare. 
Pedagogerna har sedan arbetat med materialet i barngruppen, dels genom att genomföra olika 
naturvetenskapliga experiment, dels genom att diskutera och prova olika fenomen. Barnen provar sedan sina 
kunskaper i leken, ex vad flyter och vad som sjunker i vattenlek.  
 

BUG: Alla barnskötare och barnomsorgsbiträden har under läsåret haft en läsecirkel. Vi har läst 

”Barnskötarboken” och sedan träffats en gång i månaden i mindre grupper och diskuterat olika ämnen ur boken. 
Det har varit många intressanta och givande diskussioner som lett til en djupare förståelse till utbildningen för 
flera av pedagogerna. 
 

VÄXA: Vi har under våren börjat arbeta med materialet VÄXA, det är ett konkret stödmaterial som hjälper 

förskolor att skapa tillgängliga lärmiljöer. Materialet består av kartläggningsverktyg och arbetsblad, det 
fokuserar på vardagliga situationer i förskolan såsom: hallsituation, vila, lek, matsituation, toalettsituation, 
samling och övergångar. Hittills har vi på Djurås förskola arbetet med hallsituation och samling. Vi har arbetat på 
våra PUG träffar och förskollärarna har sedan varit ansvariga för att hela arbetslaget ska bli delaktiga. Alla 
avdelningar har på något sätt ändrat sin hallsituation. Flera har skapat väntstationer/aktiveter för att dels främja 
lärande, dels minimera konflikter som kan uppstå vid väntandet i hallen. Samlingarna har utvecklats och 
pedagogerna uppskattar tillfällen då de kan dela med sig av sina idéer och få ta del av varandras kunskaper. 
Något som framkom är att en tydlig start och slut är viktigt för att få till en väl fungerande samling.  
 

VFU: Då Djurås förskola är en partnerförskola har vi haft sex studenter under året. Tyvärr blev den ena VFU 

perioden med tre av studenterna inställd till följd av pandemin, de har dock haft fältdagar där de varit ut på 
förskolan och bedrivit kortare projekt. Det är utvecklande för pedagogerna och utbildningen att höra 
studenternas åsikter och föra diskussioner med dem. Genom Högskolan har flera pedagoger även deltagit på 

digitala föreläsningar och seminarier vilket ger en bra kompetensutveckling. 

Digitalisering 

Hur arbetar ni med digital kompetens och utveckling? Hur har fortbildning av personal skett? 

Då vi haft ett år när vi inte genomfört kompetensutveckling utanför vår förskola har vi använt oss av det 
kollegiala lärandet. Vår samordnare är väl insatt i digitalisering och pedagogerna har kunnat boka sig på olika 
utbildningstillfällen tillsammans med hen. De har fått lära sig navigera i vår digitala arbetsbok, använda olika 
pedagogiska appar, bluebot (programmerings robot), greenscreen eller andra områden de känt att de behöver 
bli säkrare på att använda. Flera arbetslag använder sig av digital teknik i utbildningen då oftast minst en av 
pedagogerna känner sig trygg med arbetssättet. De flesta pedagoger är nyfikna och vill gärna lära sig mer. Vi 
kommer att fortsätta arbetet med kollegialt lärande gällande digitala verktyg framöver.  
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Arbetsmiljö 

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

På grund av pandemin har det varit ett annorlunda och tufft år gällande arbetsmiljön. Vi har haft mycket 
korttidsfrånvaro då många drabbats av symtom eller haft vård av barn. Vi har därmed fått samarbeta i husen 
eller så har arbetslagen arbetat med vikarier vilket medför en tyngre arbetsbelastning för pedagogerna. 
Arbetsmiljön har även påverkats psykiskt, med rädsla för vad pandemin innebär.  
Positivt för vår arbetsmiljö är att vår samordning fungerar väldig bra och är en stor avlastning för pedagogerna. 
De två pedagoger som anställts som poolare är även de en avlastning för pedagogerna och förbättrar 
arbetsmiljön. 
Under läsårets APT har vi arbetat mycket med OSA frågor. Jag har innan mötet skickat ut en fråga i forms som de 
fått svara på anonymt. Under APT tiden har vi sedan diskuterat detta gemensamt. Det har blivit många givande 
och intressanta diskussioner.  
På vår årliga skyddsrond kom återigen problemet om bristen på rastutrymmen upp. Jag och tre av pedagogerna, 
varav två är skyddsombud, har nu startat en projektgrupp. Där har vi gjort en behovsbeskrivning och 
konsekvensanalys av bristen på möjlighet til välbehövlig vila. De lokaler som finns idag är ytterst små och väldigt 
lyhörda. Det finns ingen möjlighet till ljudvila för våra pedagoger.  
Som en del i arbetsmiljöarbetet gör jag regelbundet riskbedömningar tillsammans med skyddsombud vid 
exempelvis förändringar av verksamheten.  
Återigen detta läsår har vi satsat många veckor på att erbjuda våra pedagoger Walk and talk. Det innebär att de 
har möjlighet att gå 30 minuter per vecka, efter arbetstid som de sedan får ta ut i komp. Kravet är att det ska gå 
tillsammans med en annan pedagog i kommunen. Det har varit mycket populärt och gett många kollegiala 
diskussioner. 
Min egen arbetsmiljö som rektor är inte optimal med 42 medarbetare. Tiden räcker inte till för att vara 
pedagogisk ledare för så många pedagoger, i den mån det behövs. Vilket även arbetsmiljöverket konstaterade. 
Hade jag en biträdande rektor skulle min arbetsmiljö bli fungerande och jag skulle hinna det pedagogiska 
ledarskap jag önskar och som mina pedagoger efterfrågar. Då samarbetet mellan husen fungerar mycket bra och 
jag vill att det ska fortsätta att utvecklas ser jag inte det som ett alternativ att dela upp förskolan.  

 

Reflektion av utvecklingsområdena enligt kvalitetsredovisningen 2019 
– 2020 

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

Utmana barns läs, språk & skrivutveckling genom drama, musik & skapande: 
Detta är ett mål vi har fortsatt arbeta med detta läsår. Barnens intresse för bokstäver har tagits tillvara genom 
att använda bokstäver i exempelvis skapande. Sagor och berättelser är något som fångar barnen och som flera 
av pedagogerna uppskattar ett arbeta med i undervisningen. Polyglutt, en digital inläsningstjänst, används av 
alla avdelningar. Där kan barnen även höra sagor från andra länder och på andra språk än svenska. 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. Vi har även haft dramapedagogen på en avdelning för 
att arbeta aktivt med dramatisering. 
  
Hållbar utveckling: 
Detta mål har utvecklats ytterligare och varit ett prioriterat mål även detta läsår. 
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Introduktion samt reflektion: 
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. 
Flera av avdelningarna använder Instagram som en del av dokumentationen. De har sedan reflekterat över 
bilderna tillsammans med barnen. Även vårdnadshavarna har på detta sätt fått en större inblick i utbildningen 
och kan följa vårt arbete. Vi uppmuntrar vårdnadshavarna att titta på bilderna tillsammans med sina barn för 
ytterligare reflektioner. 

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. 
 
Beskriv hur ni har arbetat med detta mål. 
Tre av arbetslagen har utbildats i läslyftet och en modul som heter "Natur, teknik och språkutveckling”. 
Materialet från läslyftet har även använts av flera av de andra arbetslagen. Alla avdelningar har bedrivit stora 
delar av dagen utomhus, de har regelbundet utforskat miljön utanför gården. Undervisningen har bland annat 
bestått av naturvetenskapliga experiment, diskussion och genomförande av olika fenomen samt 
mattepromenader.   
 
Vilka resultat och effekter kan ni se av ert arbete? Hur har det påverkat exempelvis delaktighet och inflytande, 
likvärdighet, omsorg, utveckling och lärande? Ser ni skillnader mellan olika avdelningar, kön och förskolor? 
Analysera vad detta kan bero på.  
Genom läslyftets material har både pedagoger och barn inspirerats att utforska naturvetenskapens och 
matematikens värld. Många pedagoger skriver i sina dokumentationer att de upptäckt att de är mer medlekande 
och utforskande i utomhusvistelsen mot tidigare. De följer barnen i deras intressen och nyfikenhet över 
upptäckter de gör på gården eller i skogen.  
Pedagogerna har bland annat introducerat formerna cirkel, kvadrat, rektangel, triangel och att de använder sig 
av dessa ord. De har sedan gått på "matte-promenad" där barnen fått uppdrag. Barnen har fått leta efter 
formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel utomhus (materialet vi använt tidigare inomhus). Barnen fick 
sortera formerna och benämna namnen på dem. Barnen har även fått uppdrag; "kan ni bygga en triangel av 
spadar? Kan ni hitta något som har formen cirkel?  De har gjort experiment med barnen med vatten. De har 
kastat varmt vatten ute i minusgrader och pratat om varför det blir rök (ånga) av vattnet. Pratat om fenomenet 
när andedräkten blir ånga. De har fryst vatten i olika färger och former och pratat med barnen om formen och 
färgen och frågat vad som händer om vi ställer ut vatten i minusgrader. De har experimenterat med vad som 
sjunker och flyter i vatten. 
I diskussioner om olika fenomen har de bland annat pratat med barnen om friktion - varför glider du bättre på is 
än vad du gör på gräset? Låg och hög friktion.  
Att arbeta med ljud har även varit en del för flera arbetslag i detta mål. De har lyssnat på olika ljud med barnen 

och gått på ljudpromenader. Barnen har varit delaktiga i diskussioner om hur ljud påverkar oss.  
Genom läslyftet hade pedagogerna en uppgift att utgå från en bok och göra en aktivitet utifrån teknik. En 
avdelning valde boken om mamma mu som bygger en koja i ett träd. Efter att de läst boken några gånger 
pratade de med barnen om hur de skulle göra om de skulle bygga en koja. De skrev ner alla barns idéer om vad 
som kan behövas då man ska bygga en koja innan de gemensamt byggde den efter barnens egen planering. 
De pedagoger som varit delaktiga i läslyftet, eller tagit del av materialet, har kommit längre i detta mål än de 
andra avdelningarna. De har fått bättre förutsättningar om hur målet kan genomföras genom läslyftet och 
därmed blivit tryggare i att undervisa. Flera pedagoger tycker att detta mål varit svårt, de har lättare att 
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genomföra spontan undervisning utomhus än planerad. Det märks även skillnad i vilken ålder barngruppen har, 
mer planerad undervisning utomhus med de äldre barnen och mer spontan med de yngre barnen. Pedagogerna 
skriver i sin dokumentation att de i efterhand anser att barngruppen hade klarat mer planerad undervisning än 
vad de trodde när de planerade målet.  
I leken provar barnen sina kunskaper och utforskar nyfiket olika fenomen, så som flyta/sjunka i vattenlek. De 
konstruerar med hjälp av olika material och frågar pedagogerna om hur tekniken fungerar, som exempelvis hur 
sanden kan bli ett hus.  

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.  
 
Beskriv hur ni har arbetat med detta mål. 
Pedagogerna har arbetat olika med detta mål på olika avdelningar. En del har lagt fokus på källsortering och 
arbetat med sopmonstren. Andra har arbetat med att vi måste vara rädd om de saker vi har och återbruka. 
Många har fokuserat på den hållbara människan, hur vi bemöter varandra. Alla har provat på att arbeta inom 
alla områden men valt det som fångat barngruppen bäst.  
 
 
Vilka resultat och effekter kan ni se av ert arbete? Hur har det påverkat exempelvis delaktighet och inflytande, 
likvärdighet, omsorg, utveckling och lärande? Ser ni skillnader mellan olika avdelningar, kön och förskolor? 
Analysera vad detta kan bero på.  
På flera avdelningar uppstod diskussionen -vad är hållbar utveckling och har vi en samsyn i vad det är. Resultaten 
landade lite olika och efter de förutsättningarna planerades arbetet.  
Sopmonstren har fångat barnen, främst de äldsta och många av dem har koll på hur vi källsorterar och varför det 
är viktigt att hjälpa sopmonstren. 
Att låta barnen vara delaktiga i introducerandet av nytt material och uppbyggnad av hur avdelningen ska 
utformas har gjort att barnen är mer rädd om våra saker. De tycker att det är spännande att återanvända i 
skapandet och spar gärna på material som tidigare slängts.  
De som arbetat med Kompisböckerna märker att barnen är väl medvetna om hur man är en bra kompis även om 
det inte alltid efterlevs. Barnen kan ofta påminna varandra om att alla får vara med, man får inte knuffas, slåss 
osv. De märker att samtalen med barnen gett resultat och att det är någonting de behöver prata om 
kontinuerligt. 
Med hjälp av Friendy dockorna (som har olika känslouttryck) kan barnen själva förklara hur de känner och förstå 
hur kompisarna känner och mår. De hämtar gärna dockorna för att förstärka sin beskrivning av sina känslor.  

Lokalt mål på Djurås förskola: Barnen ska erbjudas en inkluderande lärmiljö som utmanar och 
stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.  
 
 
Beskriv hur ni har arbetat med detta mål. 
Våra olika miljöer har utformats efter barngruppen på varje avdelning. Genom att följa barnen har den sedan 
anpassats vidare. Något som varit viktigt är att skapa en miljö med möjlighet för alla får lyckas. 
Många har arbetat med valstund eller olika stationer anpassade efter barens intressen och förmågor. VÄXA 
materialet har använts i detta mål. 
 
Vilka resultat och effekter kan ni se av ert arbete? Hur har det påverkat exempelvis delaktighet och inflytande, 
likvärdighet, omsorg, utveckling och lärande?  
Pedagogerna har upptäckt hur viktigt det är att dela gruppen även då de inte har planerade aktiviteter. Detta 
skapar mer närvarande pedagoger vilket är viktigt för lekens utveckling. Att anpassa miljön efter valstund, med 
många små vrår har fungerat bra, det är då lättare för barnen att hålla fokus och ej bli störd. Barnen har själva 
varit delaktiga i valet av material på avdelningen, antingen genom att berätta eller genom att visa vad som 
intresserar dem. Byten av valen sker regelbundet för att barnen ska få nya spännande saker att utforska. En 
viktig del har varit att miljön ska upplevas tillgängligt så att barnen inte behöver känna att de alltid måste ha stöd 
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av en vuxen för att börja en lek eller aktivitet. Barnens behov är alltid i fokus vilket medför att verksamheten 
formas därefter. 

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. 

Pedagogerna arbetar följsamt och känner in barngruppens intressen och behov. De arbetar efter ett 
förhållningssätt att möta varje barn och hens behov. Genom återkommande diskussion både i arbetslaget och 
tillsammans med vårdnadshavare, kring barngruppens intressen och behov, planerar de verksamheten utifrån 
läroplanen. En tillåtande miljö är viktig, där vi uppmuntrar till nyfikenhet och att prova nya saker. Lärmiljön ses 
regelbundet över för att vara rätt anpassad utifrån barngruppernas utveckling. Vi anser att det är viktigt att vår 
förskola arbetar för att alla barn ska känna att de lyckas, i både små och stora avseenden. Detta arbete 
diskuteras, planeras och utvärderas regelbundet på den pedagogiska utvecklingstid, PUT, alla arbetslag har en 
gång i veckan.  
Djurås förskola prioriterar bemötande och goda relationer med både barn och deras familjer, på det viset lägger 
vi en bra grund för en trygg förskola för alla.  
Miljön har dels förändrats utifrån att pedagogerna skapat miljöer, dels gemensamt med barnen efter deras 
önskemål och idéer.  
Pedagogerna vet att det ofta tar både tid och pengar att utforma miljön men att man också kan göra stora 
förändringar med hjälp av barnen, utan pengar, med hjälp av fantasin.  
Att vi detta år haft många barn med särskilda behov har hjälpt barnen att förstå varandra och acceptera 
varandras olikheter. 
 

Analys och åtgärder för utveckling  

Det är viktigt att alla pedagoger har en pedagogiskt medveten närvaro i leken med barn. Lek är grunden för 
utveckling, lärande och välbefinnande. För att främja detta kommer pedagogers närvaro i leken vara ett 
prioriterat mål nästa läsår.  
För att kunna möta alla barn på deras nivå behöver pedagogerna mer kunskap. Vi kommer under nästa läsår att 
arbeta med Skolverkets utbildning ”Specialpedagogik för lärande” för alla pedagoger. Detta kommer att medföra 
att alla pedagoger blir säkrare i hur de ska möta varje enskilt barn utifrån deras behov. 

 

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. 

Alla avdelningar skriver på vår första utvecklingsdag för läsåret en lokal arbetsplan, LAP, där utbildningen 
planeras. Denna ska sedan följas upp skriftligt en gång i månaden på avdelningsmöten. De kommande två 
utvecklingsdagarna utvärderas och analyseras sedan arbetet skriftligt i LAP. Varje vecka på den pedagogiska 
utvecklingstiden, PUT, dokumenterar pedagogerna utbildningen som skett under veckan, de analyserar och 
dokumenterar resultatet. Även kommande veckas planering dokumenteras. Nytt för detta läsår är att all 
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dokumentation görs i en digital arbetsbok på OneNote. Pedagogerna anser att detta underlättat deras arbete.  
Flera avdelningar har känt att de inte hunnit dokumentera arbetet i den utsträckning som planerats. Tiden på 
PUT och avdelningsmöten har många gånger gått åt till att planera en bra undervisning, då vi haft många barn 
med särskilda behov. När jag varit ute på förskolan har jag sett att de gör det arbete de planerat i LAP, även om 
inte allt är dokumenterat. 
Flera av avdelningarna använder Instagram som en del av dokumentationen. De har sedan reflekterat över 
bilderna tillsammans med barnen. Även vårdnadshavarna har på detta sätt fått en större inblick i utbildningen 
och kan följa vårt arbete. Vi uppmuntrar vårdnadshavarna att titta på bilderna tillsammans med sina barn för 
ytterligare reflektioner. Instagram har varit ännu viktigare detta år för vårdnadshavarnas delaktighet då den 
dagliga kontakten minskat i och med pandemin.  

 

Beskriv hur förskolans personal och förskolechef samverkar kring kvalitetsarbetet. 

Jag som rektor är delaktig och närvarande i kvalitetsarbetet, både på utvecklingsdagarna och i den dagliga 
utbildningen. Jag följer arbetet i arbetslagens arbetsbok, dels i LAP under året, där jag ställer frågor och stöttar. 
Dels i PUT och barn-dokumentationer. Varje månad har vi APT, där vi försöker lägga mycket fokus på kollegiala 
samtal. Det ger en förståelse för varandras arbete och på så sätt en högre kvalité på utbildningen. Då vi har haft 
APT via Teams har samtalen varit svårare att få till. Arbetslagen sitter vid samma dator då vi inte har en till en. 
Detta har gjort att de kollegiala samtalen främst bedrivits i arbetslaget för att sedan lyftas i helgrupp.  

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

Den skriftliga dokumentationen har blivit bättre än förgående år. Pedagogerna dokumenterar mer än tidigare 
tack vare den digitala arbetsboken. Dokumentationen känns fortfarande inte kontinuerlig även om den sker 
regelbundet i någon del av arbetsboken. Flertalet av pedagogerna förstår nu vikten av att dokumentera arbetet 
för att få till en rättvis utvärdering och analys. Jag kommer att fortsätta förklara vikten av att använda tiden till 
att dokumentera. 
Nästa läsår kommer pedagogerna ha bättre möjlighet att få tid till det systematiska kvalitetsarbetet. Vi kommer 
att ha färre barn med särskilda behov och tiden för avdelningsmöten kommer att fritt förfogas av pedagogerna i 
alla arbetslag.  
På APT kommer vi att ha fortsatta kollegiala diskussioner, förhoppningsvis fysiskt då detta är mer utvecklande 
för pedagogerna.  

 

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 

Utifrån läget med 
pandemi så har vi 
haft utmaningar i 
att knyta tillitsfulla 

Genom att alla 
arbetslag gör en 

HT 21 
VT 22 

Arbetslagen 
samt rektor 

Kontinuerlig 
uppföljning i LAP 
varje månad, 
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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 
möjligheter till 
inflytande.  

 

relationer mellan 
förskola och hem. 
Detta vill vi utveckla 
under läsåret 21/22 

planering runt 
målet i LAP. 

 

utvärdering på 
utvecklingsdagarna 

Alla barn ska få 
en utbildning 
som är utformad 
och anpassad så 
att de utvecklas 
så långt som 
möjligt. Barn 
som tillfälligt 
eller varaktigt 
behöver mer 
stöd och 
stimulans ska få 
detta utformat 
utifrån sina egna 
behov och 
förutsättningar.  

 

Pedagogerna 
behöver bli säkrare i 
hur de ska möta 
varje enskilt barn 
efter deras särskilda 
behov. 

Genom att alla 
arbetslag gör en 
planering runt 
målet i LAP. 
Arbetslaget ska ta 
ansvar för att 
följa upplägget i 
specialpedagogik 
för lärande och i 
denna process ha 
ett reflekterande 
förhållningssätt 
och kunna 
beskriva det 
lärande som sker. 
Kollegialt 
lärande. 

HT 21 
VT 22 

Arbetslagen 
samt rektor 

Kontinuerlig 
uppföljning i LAP 
varje månad, 
utvärdering på 
utvecklingsdagarna 

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 
utveckling, 
lärande och 
välbefinnande. 
Arbetslaget ska 
genom en 
pedagogisk 
medveten 
närvaro främja 

För att främja den 
viktiga leken hos 
barnen. 

Genom att alla 
arbetslag gör en 
planering runt 
målet i LAP. 
Kollegialt 
lärande.  
Med pedagogiskt 
medveten 
närvaro menar 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 

HT 21 
VT 22 

Arbetslagen 
samt rektor 

Kontinuerlig 
uppföljning i LAP 
varje månad, 
utvärdering på 
utvecklingsdagarna 



 

10 
 

och utveckla 
barnens lek. 
 

 

att kunna vara 
pedagogiskt 
medvetet 
närvarande krävs 
ett samspel i 
arbetslaget där 
roller och 
grupper fördelas. 

 

 

 

 


