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Beskrivning av verksamheten 

 

Under läsåret 20/21 har Kyrkbyns förskola bestått av 3 avdelningar. 
Kullan: 1,5-3 åringar. 12 stycken barn 
Masen: 2-4 åringar. 14 stycken barn 
Bäverhyddan: 4-5 åringar. 17 stycken barn. 
Under året har förskolan haft en förstärkning med 85% för ett barn i behov av särskilt stöd. Här har 
specialpedagog Kerstin Danielsson varit involverad. 

 

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

Barnomsorgsbiträde 
 

26% 100% kvinnor 

Barnskötare  
 

36% 100% kvinnor 

Förskollärare 38% 100% kvinnor 

 

Året i verksamheten 

 

För första gången på många år har förskolan bara haft 3 avdelningar då vi fick avveckla det som tidigare kallades 
för Stora Bäverhyddan. Det innebar att vi inte kunde erbjuda ett enda barn placering på förskolan i augusti. Det 
blev också aktuellt med förflyttning av pedagog till annan förskola i kommunen. 
Något som påverkat förskolans verksamhet positiv är den upprustning som fastighet gjort med vår utemiljö. Det 
har pågått under hela läsåret, men det har blivit bra. 
Under den senare delen av vårterminen fick vi veta att vi inför hösten behöver öppna en ny avdelning. Det har 
inneburit att mycket tid gått åt till att planera och organisera. Rekrytering av fler pedagoger, ordna med logistik 
kring lokaler.  

Kompetensutveckling 

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

Växa materialet: Materialet är ett utvecklingsmaterial som är framtaget av Örnsköldsviks kommun. Våra 
specialpedagoger tipsade om att det var ett bra material. Pedagogerna fick börja med att läsa in sig på 
materialet först och sedan hade vi diskussioner tillsammans på vår APT tid. Materialet är indelat i flera 
fokusområden och vi började med att fokusera på våra hallar. Hur ser hallarna ut? Vad är det som 
vårdnadshavarna möts av när de kommer in i hallen? Det blev mycket konkret då vårdnadshavarna, pga 
pandemin, inte får gå längre in på förskolan. Hur kan vi göra vårdnadshavarna delaktiga i barnens utbildning 
genom dokumentation i hallen? Vi diskuterade olika förslag på hur kan vi skapa undervisning i hallen? Det 
resulterade i att alla hallar fick ett positivt lyft. Bl a plockade man bort sådant som inte behövde sitta uppe, och 
man såg till att göra hallarna mera välkomnande. 
Sedan arbetade vi med leken som är det viktigaste arbetssättet på förskolan. Här blev det diskussioner kring den 
vuxnes ansvar för att ge barnen goda förutsättningar till lek. Vad behöver vi tänka på? Den vuxnes roll som 
förebild och inspiratör och hur organiserar vi för lek? Här kommer tiden in som en viktig aspekt. Vilket material 
har vi eller behöver vi på avdelningen för att stimulera barnens lek? Hur stöttar vi barn som inte tar sig in i 
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leken? Det blev många goda samtal som ledde till konkreta handlingar där man t ex såg över lekmaterialet och 
där pedagogerna blev mera medvetna om sin egen roll. 
Vi hann även med att lyfta matsituationen vid några tillfällen. Utifrån materialet diskuterade vi hur våra 
matsituationer ser ut på de olika avdelningarna. Vi har ju under året fått göra vissa förändringar utifrån 
pandemin som gjort att vissa moment för lärande missas. T ex att barnen inte längre fick träna/öva sig i att ta 
mat själv. Vi har därför pratat om våra rutiner och regler kring mat, om hur vi kan ge barnen andra tillfällen till 
att t ex ösa och hälla. Vi diskuterade hur barn påverkas av var de sitter och vilka andra som sitter vid samma 
bord. Även ljud och ljus påverkar oss vid matsituationen. För vissa barn kan ett bildstöd vara till hjälp för att göra 
situationen tydlig. Vikten av det pedagogiska samtalet som förs runt matbordet där barnen får träna på 
turtagning och där den vuxne kan lyfta olika samtalsämnen, men även vara lyhörd för barnens tankar och idéer.  
Materialet har varit tydligt och konkret i upplägget med utgångspunkt i vardagsnära aktiviteter och situationer. 
Alla känner igen sig och det har blivit till ”ögonöppnare” för många. 
  
Barnskötarutbildning: Ett barnomsorgsbiträde började den barnskötarutbildning som Gagnefs kommun 
anordnar tillsammans med KomVux men hoppade av den ganska snart efter starten.  
 
HLR: Pga pandemin så fick pedagogerna en uppdatering av sina HLR-kunskaper genom att titta på några korta 
filmer om hur man gör HLR på barn, på ett APT. 

 

Digitalisering 

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

Under läsåret 20/21 har vi inte haft något tydligt arbete med fortbildning i digital kompetens. Under pandemin 
har många ändå tränat sig i att delta i Teamsmöten. För de som arbetade under sommarsammanslagningen i 
Djurås gavs möjlighet att få pröva på lite olika digitala verktyg med hjälp av en kollega som fanns på plats för 
stöd och stöttning. I övrigt så har pedagogerna fått lära av varandra. Oftast så finns det någon som kan lite mer 
och som är villig att tipsa eller visa konkret. 

Arbetsmiljö 

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

SAM finns med på våra APTn varje månad, samt när det uppstår någon särskild händelse. Under våren gjordes 
en arbetsmiljöenkät som alla fick möjlighet att svara på. De flesta tog chansen och svarade på den och där togs 
upp frågor som rörde möjlighet till rast och planeringstid, om man känner sig respekterad, samverkan mellan 
avdelningar, förväntningar på rektor och viken kompetensutveckling man behöver. Mycket av resultaten var 
positiva. 10 av 11 tycker att jag som rektor är närvarande i verksamheten. 9 av 11 anser att rektor ser deras 
arbetsinsats. 

Reflektion av utvecklingsområdena enligt kvalitetsredovisningen 2019 
– 2020 

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

 

Några reflektioner om hur arbetet med de prioriterade målen som vi hade 2019/2020 har tagits vidare. 
Utmana barns språk-, läs- och skrivutveckling:  
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Pedagogerna har visat en ökad medvetenhet kring barnens språk. De har fortsatt att använda sig av Polyglutt 
som varit till hjälp när det gäller barn som har annat modersmål, även om Kyrkbyn inte har så många.  
Sång och musik förekommer mer eller mindre varje dag medan drama inte förekommer lika ofta. Här finns det 
utvecklingspotential. Pandemin har gjort att kommunens dramapedagog inte kunnat komma ut till 
avdelningarna som tidigare.  
Hållbar utveckling:  Detta mål har utvecklats vidare under detta läsår då pedagogerna även fått tänka på att 
hållbarhet även ska innefatta socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv. 
Introduktion och reflektion: Jag har sett att pedagogerna förstår att de behöver introducera nya aktiviteter och 
materiel, men glömmer ibland bort att reflektera med barnen efteråt. Det här behöver vi jobba vidare med. 

 

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. 

Varje avdelning har planerat utifrån ”sin barngrupp”, men man har även gjort vissa övningar tillsammans med de 
övriga.  
 
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.  

Pedagogerna har arbetat med målet utifrån barnens nivå. T ex har de yngsta barnen fått leka med vatten, sand 
och snö på olika sätt. Genom att bygga och konstruera med dessa har de fått en ökad förståelse för hållfasthet 
och olika mått bl a. 
 
Pedagogerna har fångat barnens intresse genom att man gjort olika experiment utomhus som har fascinerat och 
inspirerat barnen att utforska vidare. 
Det som påverkar arbetet med målet mest är barnens ålder. Jag har inte sett någon skillnad i innehållet när det 
gäller genus och pedagogerna har en hög medvetenhet i bemötandet av barnen som individer och inte utifrån 
kön. 
 
Pedagogerna är lyhörda för barnens önskemål och ofta är det barnens intressen som styr innehållet i 
undervisningen vilket ger barnen möjlighet att påverka och vara delaktiga.  
    

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. 

Det har varit ett fokus på att lära barnen att vara rädd om saker och att man kan återanvända många olika 
material, t ex vid skapande. Bland de yngre har man jobbat mycket med hållbarhetsmålet utifrån den sociala 
biten, genom att skapa goda relationer mellan barnen. Detta då det är grundläggande för att barnen ska känna 
sig trygga och må bra. Ju äldre barnen är desto mer ansvar för hopplockning av leksaker och spel har de fått ta.  
 
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.  
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Det är ett målområde som ställer krav på att de vuxna hela tiden är förebilder och vägleder barnen om de 
avviker från det förväntade beteende när det gäller att vara goda kamrater eller att vara aktsamma om saker, 
samt att pedagogerna skapar undervisningstillfällen för barnen att utveckla sina kunskaper omkring miljön och 
hållbar utveckling.  
Ett fokus har varit att jobba vidare med olika sopsorteringsmonster. Det har inneburit att barnen blivit 
introducerade till ett monster i taget och får veta vad just det monstret tycker om. Barnen visar ett stort intresse 
och visar att de förstår detta med sopsortering. 
Pedagogerna jobbar med detta mål varje dag och ofta sker det i stunden och utifrån barnens önskemål, men 
även vid planerade undervisningstillfällen. 
Barnen är intresserade och visar/berättar att de lärt sig hur man sorterar sopor och de tar tillvara och använder 
sig av återvunnet material vid olika typer av skapande. 
 
 

Ert lokalt mål på er förskola. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och 
därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva och skapa tillit till sin egen förmåga. 
 
Berätta hur ni har arbetat för att ge Barnen möjligheter till introduktion samt reflektion både enskilt och/eller i grupp. 

Pedagogerna har skapat tillfällen för barnen att få röra på sig till musik, olika hinderbanor både inne och 
utomhus. Utflykter till skogen och gemensamma regellekar för de äldre barnen.  
 
Vilka resultat och effekter kan ni se av ert arbete? Hur har det påverkat exempelvis delaktighet och inflytande, likvärdighet, 
omsorg, utveckling och lärande? 

Barnen har stora möjligheter att påverka vad de vill göra när de är ute på gården. Kyrkbyns förskola har fått en 
upprustning när det gäller lekredskap ute på gården under året som lockar barnen till rörelse. Gården har också 
utökats till viss del, vilket gör att barnen har större ytor att vara på. Det jag har sett när jag varit på plats är att 
barnen är aktiva utifrån sina förutsättningar och borgen, kompisgungan och rutschkanorna utmanar barnen till 
rörelse och samspel. Jag saknar dock ett större engagemang från pedagogernas sida som medlekare.  

 

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. 

Alla barn har rätt till en utbildning som gynnar deras utveckling och Kyrkbyns förskola har under läsåret haft flera 
barn som krävt olika anpassningar och även extra resurs. Pedagogerna använder sig av barnhälsoplanen för att 
se vad som går att lösa genom att organisera och strukturera arbetet på avdelningen, samt hur de kan ta hjälp av 
olika rutiner och material för att stötta det enskilda barnet. Till sin hjälp har de Kerstin Danielsson, spec.ped. som 
vid behov också handleder pedagogerna. Lokalmässigt så är förskolan bra ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Analys och åtgärder för utveckling  

Förskolan har en bra grund när det gäller lokalernas utformning samt ljud- och ljus. Vidare görs organisatoriska 
anpassningar utifrån enskilda barn. Extra resurs har vi haft på en avdelning utifrån ett barn. Behovet prövas varje 
termin. En åtgärd som vi kommer att göra kommande år är att alla pedagoger ska delta i ’specialpedagogik för 
lärande’. Materialet är framtaget av Skolverket och vi har valt att ha det som ett prioriterat mål för läsåret 
21/22. 
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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. 

 

Beskriv hur förskolans personal och förskolechef samverkar kring kvalitetsarbetet. 

Som rektor har jag tillgång till alla avdelningars digitala dokumentation och kan ge feedback direkt i den. Vidare 
har jag kontakt med pedagogerna när jag är ute på verksamhetsbesök och deltar i deras PUT (reflektion och 
planering). Spjutspetsarna har träff var 4:e vecka, men pga pandemin har vi inte kunnat träffas fysiskt med 
spjutspetsar från andra förskolor, utan vi har försökt hålla möten via Teams. Det har inte varit optimalt då 
förutsättningarna inte är de bästa. Då det bara finns en dator/avdelning och spjutspetsen går ifrån med den har 
inte kollegorna som är kvar tillgång till den. Dessa möten blir inte lika kvalitativa som när man träffas fysiskt. 
Vi har även hållit APT via Teams men då sitter flera tillsammans framför en dator vilket gör att det är svårt att få 
alla aktiva och delaktiga. 

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

Den digitala arbetsboken har upplevts som lättare av många och jag ser att det är flera som går in och skriver i 
dem. Förskolläraren på varje avdelning har ansvar för att man dokumenterar och följer upp det som man 
planerat och genomfört, men även de övriga på avdelningen kan använda ”boken”. Jag har märkt att 
pedagogernas dokumentation av de prioriterade målen blivit mera tydlig och man kan följa målet från syfte till 
resultat bättre än tidigare år. Pedagogerna verkar i högre grad ha förstått syftet varför man ska dokumentera. 
Min roll som rektor är ju att stödja processerna och ge förutsättningar som t ex tid för arbetslagen att hinna 
dokumentera samt att föra diskussioner kring det pedagogiska arbetet. 
En reflektion jag gjort är att all personal behöver ha en till en, när det gäller digitala verktyg. Detta för att våra 
digitala möten ska kunna bli bättre. Vi kommer att behöva ta fram en plan för detta. 

 

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 

Pandemin har gjort 
att vi haft 
utmaningar när det 
gäller att knyta 
tillitsfulla relationer 
mellan förskola och 

Förskolan ska 
vara tydlig i fråga 
om mål och 
innehåll i 
utbildningen för 
att skapa 

Redan under 
introduktionen 
och sedan 
kontinuerligt 
under hela 
läsåret 

Förskollärarna, 
arbetslagen 
och rektor 

Arbetet följs upp 
på 
avdelningarnas 
PUT och 
avdelningsmöten 
samt 
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förskola och 
hem.  

hem. Detta vill vi 
utveckla under 
läsåret 21/22.  

förutsättningar 
för barns och 
vårdnadshavares 
möjligheter till 
inflytande.  
Genom bra 
introduktioner 
och 
utvecklingssamtal 
skapas goda 
relationer 
 

2021/2022. dokumenteras i 
LAP 

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. 

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.  
 

Utbildningen 
introduceras 
på APT i 
augusti och 
börjar sedan i 
september 
och pågår 
sedan under 
hela läsåret. 

Handledare 
och rektor. 
Förskollärarna 
och 
arbetslagen 
ska delta 
aktivt. 

Arbetet följs upp 
på 
avdelningarnas 
PUT och 
avdelningsmöten 
samt 
dokumenteras i 
LAP 

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

Lek ska ha en 
central plats i 
utbildningen. 

Genom ett 
förhållningssätt 
hos alla som 
ingår i 
arbetslaget och 
en miljö som 
uppmuntrar till 
lek bekräftar 
lekens betydelse 
för barnens 
utveckling, 
lärande och 
välbefinnande. 

Under hela 
läsåret 
2021/2022  

Förskollärarna, 
arbetslagen 
och rektor 

Arbetet följs upp 
på 
avdelningarnas 
PUT och 
avdelningsmöten 
samt 
dokumenteras i 
LAP 

 

 

 


