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Beskrivning av verksamheten 

 

Junibacken 
Två avdelningar där det går barn mellan 1-4år, 29 stycken.  
Det är 1-2åringar på Grön Avdelning där de varit 13 stycken och 2-4åringar på Blå Avdelning där de varit 16 
stycken barn.  
 
På förskolan har under året arbetat:  
En utbildad förskollärare på 80% 
Fem utbildade barnskötare 
Två på 100% varav en har varit TF förskollärare under hela året 
En 85% 
En 75% som även varit sjukskriven på 25% av sin tjänst,  
En på 50% som resursperson på Blå avdelning.  
 
Två barnomsorgsbiträden på 100%vardera där den ena arbetat som resursperson på Blå avdelning under hela 
året, den andra har varit vikarie för barnskötaren som varit sjukskriven på deltid.  
 
Högsvedens förskola: 
En förskola på fyra avdelningar uppdelade i två hus, Nyckelpigehuset och Fjärilshuset. 
 
Varje hus har en avdelning där det går barn mellan 1-2 år och en avdelning där det går 3-4åringar. 
 
2,55 tjänst förskollärare varav en har rollen som polare 
2 tjänster TF förskollärare (barnskötare i botten) 
3 tjänster barnskötare 
4,29 tjänst barnomsorgsbiträden 
 
Gul Nyckelpiga har haft 3 tjänster och 17 barn 
Röd Nyckelpiga har haft 2,8 tjänst och 14 barn 
Grön Fjäril har haft 2,65 tjänst och 14 barn 
Blå Fjäril har haft 2,6 tjänst och 16 barn  
Detta är i snitt över hela året.  
 
En 75% husvikarie, som vi även kallas polare som arbetat måndag till torsdag. 
Två av pedagogerna har haft ansvaret för samordning och vikariebokning på förskolan, de har haft utlagd tid på 
schemat, 30 minuter varje morgon för att se över personal och barnantal. Och det har varit avgörande nu under 
pandemin att det har fungerat för att få verksamheten att gå ihop. 
 
Regnbågens förskola: 
 
Tre avdelningar med barn i ålder 4-5 år.  
Det har arbetat: 
1,6 tjänst förskollärare varav en är pensionär och haft resursroll på sin avdelning 
4,3 tjänst barnskötare, varav 1,45 tjänst varit resurstjänster 
3,88 tjänst barnomsorgsbiträden varav 1 tjänst haft resurstjänst 
 
 
Grön: 20 barn och 2,78 tjänster i basbemanning 
Röd: 19 barn och 2,85 tjänster i basbemanning 
Blå: 19 barn och 2,4 tjänster i basbemanningen 
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Under några månader under vårterminen en extra resurs på 93% på förskolan för att täcka upp vid stort 
personalbortfall på grund av rådande pandemi.  
 
En polare på 75% (barnomsorgsbiträde)  
 
En utav pedagogerna har haft rollen som samordnare och haft hand om vikariebokning. 
 
Jag har endast kvinnliga medarbetare på Mockfjärds förskolor. Tjänstefördelning i procent redovisas nedan.  
 
 

 

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

Barnomsorgsbiträde 
 

37% 100 

Barnskötare  
 

43% 100 

Förskollärare 20% 100 

 

Året i verksamheten 

 

Det går inte att låta bli att skriva om pandemin, den har slagit hårt på verksamheterna i Mockfjärd. I och med de 
restriktioner vi haft under året har det varit ett stort bortfall av personal vissa dagar. Detta har klart påverkat 
kvalitén på förskolorna då tid för planering och reflektion inte funnits på grund av personalbortfall och bristen av 
vikarier.  
 
Detta har medfört ovisshet och oro hos medarbetarna vilket har påverkat arbetsmiljön. Det är flera som bett om 
samtalsstöd hos företagshälsovården.  
 
Regnbågens förskola har fått tillsyn av Skolinspektionen och barn och elevombudsmannen gällande ett ärende 
om kränkande behandling mot ett barn under vårterminen 2021.  
Detta har utretts och i utredning framkom det att ingen kränkning skett.  
 
 
Jag som rektor har även försökt rekrytera förskollärare till Mockfjärd men märker allt oftare att förskollärare 
tackar nej till jobb på grund av att det ligger för långt bort. Detta ser jag som ett stort problem i framtiden, hur 
ska jag som rektor arbeta för att bibehålla den kompetens som finns och rekrytera fler förskollärare för att 
behålla kvalitén på förskolorna.  
 
Ljudprojektet på Högsvedens förskola – läs mer nedan under Arbetsmiljö 
 

Kompetensutveckling 

Redogör för personalens kompetensutveckling under läsåret. Redogör för hur/om fortbildningsinsatserna har 
bidragit till att utveckla verksamheten.  
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Barnskötarutbildning med start vårterminen 2021 via Hermods. 
I Mockfjärd är det fyra stycken barnomsorgsbiträden som deltar i utbildningen.  
 
Läslyftet via Skolverket för pedagogerna på Högsvedens förskola 
Handledaren i Läslyftet har fått utbildning via högskolan.  
 
HLR digitalt genom filmer och diskussion på APT hur vi gör i dessa situationer 
 
VÄXA -materialet  
 
Två av tre skyddsombud i Mockfjärd genomförde kommunens Skyddsombudsutbildning under våren 
 
Junibackens förskola har genomfört tecken som stöd, TAKK- kurs med specialpedagog 
 
Två pedagoger har gått språkutvecklingsutbildning via… 

 

Digitalisering 

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

• Digital grundkurs förskola vid två tillfällen  
 

• Enkät om digitalt användande till samtliga i personal för att inventera kunskap och  
 

•  Genomgång av Onenote och teams på arbetsplatsträffar/avdelningsmöten. 
 

• Arbetsbok i Onenote där all pedagogisk dokumentation görs för att göra arbetet mer digitalt. 
Barndokumentation, pedagogisk utvecklingstid, avdelningsmöten och den lokala arbetsplanen.  
 

• Utbildningstillfälle under V.28 med digitala verktyg 
 

Arbetsmiljö 

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

• Återkommande APT varje månad på respektive förskola där vi diskuterar den fysiska och den 
psykosociala arbetsmiljön och där vi går igenom de tillbudsrapporter som kommit in.  

 

• Fysisk skyddsrond en gång per år. 
 

• Arbetsmiljöenkät till samtliga i personalen med frågor om bland annat arbetsglädje, respekt mellan 
kollegor, kompetens/kompetensutveckling, planering/reflektionstid och stöd och ledning från rektor.  
Enkäten har sedan diskuterats på arbetsplatsträff och utefter den har vi tillsammans gjort vissa 
justeringar i schema och arbetssätt på förskolorna.  
Bland annat frigjort mer tid för reflektion för förskollärare Högsveden och Junibacken.  
 

• Samordnare på Högsveden och Regnbågen för vikarieanskaffning. Avsatt tid i schemat varje dag där det 
finns tid att se över dagens organisering och vikariebokning.  
Två fasta vikarier på 75% vardera finns i Mockfjärd och det har bidragit till en bättre arbetsmiljö för 
personalen.  
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• Ommålning av lokalerna inne på Högsvedens förskola Röd och Gul avdelning.  
Riskbedömningar genomfördes tillsammans med skyddsombud i och med de ändringar som behövdes 
göras i verksamheten under ommålningen.  

 

• Ljudprojekt på Högsvedens förskola under 20/21 
 

Inventering av ljuddämpande material och hjälpmedel på förskolans fyra avdelningar. 
Inventering av pedagogisk medvetenhet gällande ljud utifrån VÄXA-materialet.  
Hörselundersökning av samtliga i personalen 
Ljudmätning med hjälp av företagshälsovården och fastighetsavdelningen 
Ljudenkät från Prevent skickat vid två tillfällen till varje avdelning hur personalen upplever ljudnivån på 
respektive avdelning, detta har gjorts i hela Mockfjärds område.  
Fortbildning via filmer via Prevent för samtliga i personalen gällande ljud och vilka enkla åtgärder pedagogerna 
själva kan göra.  
 
Åtgärder: Fysiska i form av inköp av ljuddämpande bord, ljuddämpande material för väggar, mjuk förvaring  
Pedagogiska diskussioner kring hur jag som pedagog påverkar ljudnivån med stöd från VÄXA-materialet som är 
ett stödmaterial för pedagogiska diskussioner.  
 

• Återkommande riskbedömningar utifrån Covid-19 och justeringar av riktlinjer för vårdnadshavares 
kontakt med förskolan.  
 

• Walk and talk – 30 minuter i veckan med fokus på diskussioner utifrån Den Goda Förskolan som sedan 
lyfts på arbetsplatsträff. Mycket uppskattat utifrån corona då de pedagogiska diskussionerna mellan 
förskolorna tyvärr minskat, här fanns tillfälle att mötas på ett säkert sätt.  
 

• Medarbetarsamtal 
 

• Kontinuerliga samtal med skyddsombuden utifrån pandemin och arbetsmiljön på förskolorna.  
 
 

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 och skrivutveckling genom drama, musik och skapande. 
 
Skapande och drama är något som behöver utvecklas på förskolorna och det är något vi behöver fortsätta arbeta 
med, jag kan se att pedagogerna behöver kompetensutveckling kring skapande och drama och det finns en plan 
för att få stöd av dramapedagog kring detta.  
 
Pedagogerna arbetar med rim, ramsor och sånger men jag kan se att det fortfarande finns utvecklingsområden 
kring att arbeta med musik och drama.  
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Hållbar utveckling, hur olika val människor gör kan bidra till en hållbar utveckling 
De flesta avdelningar har fortsatt sitt arbete med Sopsamlarmonstren för att på ett lekfullt och uppmuntrande 
sätt jobba med sopsortering och har samtal kring vad som händer med soporna och varför det är bra med 
miljön.  
 
De har även fortsatt med hälso-och sopsamlarpromenader.  
 
Det som alla avdelningar fortsatt arbeta med är att vara en hållbar människa, att barnen ska få en varierad 
vardag och en balans gällande rörelse och vila.  
Hos de yngre barnen sover de flesta barnen på eftermiddagen men även de äldre barnen behöver vila och därför 
har vakenvila införts på några utav avdelningarna där barnen får tillfälle till paus, antingen lyssnar de på lugn 
musik eller Polyglutt som är vår inläsningstjänst av böcker.  
 
Det pedagogerna beskrivit är att det var svårt i början för de barn som inte var vana vid vila efter lunch men när 
de kommit in i det och blivit van, så kan pedagogerna se en skillnad hos barnen. Att de är piggare på 
eftermiddagen och det har bidragit till att deras lärande och lek har utvecklats.  
 
Aktiviteterna efter lunch har utvecklats med mer struktur och tydlighet för barnen där de delas in i grupper och 
detta medför också att de får en lugnare stund efter lunch, att de får komma ner i varv och arbeta med bland 
annat språkstimulerande aktiviteter. Även här har pedagogerna sett en utveckling hos barnen när de gäller både 
lek, sociala samspelet och språket.  
 
 
 
Introduktion samt reflektion. Möjligheter till introduktion samt reflektion både enskilt och/eller i grupp. 
Introduktion  
Ett utvecklingsområde som vi rektorer såg gällande introduktion är den första tiden barnet är på förskolan, 
tidigare kallat inskolning. Vi såg att det behövs utvecklas och vi rektorer tillsammans med specialpedagog, 
dramapedagog och förändringsledare har sett över materialet som används när barnen kommer nya till 
förskolan. Nytt reviderat material är framtaget under VT-21 som introduceras HT-21. 

 
Avdelningarna fortsätter att dela in barngruppen i mindre grupper för att skapa mer utrymme för samtal och 
reflektion.  
 
Jag kan dock se att under pandemin har personalbortfall försvårat detta så det blir något vi får ta upp igen och 
arbeta mer med igen.  

 
 

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. 
 
Samtliga avdelningar har haft mycket utomhusaktivitet under året, extra mycket på grund av rådande pandemi, 
och det framkommer i avdelningarnas lokala arbetsplaner att på grund av personalbortfall att fokuset på 
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naturvetenskapliga fenomen och matematik försvunnit något. Pedagogerna har upplevt att det varit svårt att 
genomföra planerad aktivitet utomhus i den utsträckning de önskat.  
 
 
Hos de yngre barnen har fokus legat på att använda språket och vara en närvarande pedagog för att benämna de 
matematiska begreppen både i planerade aktiviteter och i leken, till exempel stor-liten, tung-lätt. Benämning av 
former som finns runt oss och gjort barnen medvetna om dem.  
 
De har också arbetat med draken Berta som är en figur som har spännande sagor där det ingår 
naturvetenskapliga experiment med bland annat is.  
 
Sortering efter färg, form, vikt, längd.  
 
Flera avdelningar har arbetat med aktivitetskort/uppdragskort som de haft med sig ut till skogen eller på 
förskolans gård där barnen genomfört uppdrag där de till exempel hämtat något tungt, något som är längre än 
sig själv, ett visst antal osv.  
 
Majoriteten av avdelningarna har genomfört utflykter till skogen med tydligt innehåll. Hos de yngre barnen har 
fokus legat på motoriken, att de ska få tillfälle att gå i skogen över stockar, stenar och blåbärsris. De har känt och 
smakat på skogen för att upptäcka den.  
 
De äldre barnen har haft sopsamlarpromenader och haft samtal kring detta. Läs mer om Sopsamlarmonstren i 
nedanstående mål.  
 
 
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.  
 
Det vi kan se är att barnen fått en nyfikenhet kring naturen och matematiken. De visar nyfikenhet för insekter 
och det som finns i skogen. Barnen har utvecklat sitt språk gällande de matematiska begreppen, de benämner nu 
de olika matematiska begrepp som finns och detta ser vi som en tydlig effekt av att vara en närvarande pedagog 
och prata mycket med barnen, att vara en medveten pedagog i det vi gör.  
 
Vi ser också att den undervisning vi har i förskolan måste vara intressant och fånga barnens intresse för att ett 
lärande ska ske. Vi behöver vara observanta och kommunikativa och det är vi när är närvarande pedagoger som 
vi kan se detta. 
 
Några avdelningar har även gjort reflektionen att de kan ha ett mer tillåtande förhållningssätt utomhus än 
inomhus och har fört diskussioner kring det och har även valt att göra om sina rutiner och miljö inomhus för att 
det ska bli mer tillåtande även där.  
 
Det viktigaste som framkommit i avdelningarnas egna analyser av sitt arbete är hur viktigt det är med positiva 
och engagerade pedagoger. Här kan jag dock se en skillnad mellan avdelningarna och pedagogerna. De som 
behållit fokuset på barnen under pandemin har kunnat se ett tydligt lärande hos barnen, de har genomfört sin 
planeringstid och har en tydlig och stabil grund i sin verksamhet, de avdelningar som inte har den stabila 
grunden att stå på har det varit svårare för att se barnens lärande.  
  
Jag kan också se att vi behöver skaffa oss mer kunskap om naturvetenskapliga fenomen och lägga mycket fokus 
på vår utomhusmiljö.   
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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 varje avdelning haft fokus på gällande hållbar utveckling är att de fortsatt från tidigare år, att arbeta med hur 
vi är mot varandra. Att vi ska vara hållbara människor som tar hand om oss själva och varandra.  
 
Även här ser vi att när pedagogerna är närvarande och barnen uppdelade i mindre grupper som de viktiga 
samtalen sker. Hur är vi en bra kompis mot varandra? Vad innebär det? Hur visar vi respekt för varandra?  
Samtliga avdelningar jobbar med stopp-handen som är tydlig för alla barn och förstå och ta till sig.  
 
Samtliga avdelningar har även arbetat med hur vi tar hand om vårt material och varför det är bra att ta hand om 
vår närmiljö, både inomhus och utomhus.    
 
Det är flera avdelningar som introducerat Sopsamlarmonstren som är framtagna i Hässleholms kommun, för 
deras sopsortering. Det är ett roligt, spännande och inbjudande material som med tydlighet visar barnen hur och 
varför det är viktigt att källsortera. Materialet användes av Regnbågens förskola redan förra läsåret men har nu 
spridit sig till Högsveden och Junibacken och är väldigt uppskattat av barnen.  
 
På Högsvedens förskola har ljudprojektet genomförts och en avdelning har använt det för att prata med barnen 
om att ta hand om sin hörsel och hur viktigt det är.  
 
 
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.  
 
Flera har gjort analysen att när de är närvarande pedagoger, när de är med i leken och har barnen uppdelade i 
mindre grupper ser de att barnen tar hand om varandra och visar empati för varandra om någon är ledsen.  
Och detta är något vi lyft vid flertalet tillfället på våra arbetsplatsträffar och pedagogisk utvecklingstid och det är 
en viktig fråga att fortsätta diskutera.  
 
Vi kan se att samtalen med barnen har gett resultat, att till exempel de nu stänger av kranen när de tvålar in sina 
händer, tar ett papper istället för flera, respekterar stopp-handen och tar hand om materialet.  
Några avdelningar har tydliggjort med bilder på vart ett visst material ska vara och det har fungerat som ett bra 
stöd för barnen.  
 
Även bildstöd har varit ett bra stöd för barnen, det blir tydligt vad som kommer hända under dagen och det blir 
tydligt för barnen vad som förväntas av dem på förskolan och det bidrar till att barnen växer upp som hållbara 
människor. Det minskar ev stress hos barnen och det är ett stöd även för pedagogerna för att motverka 
stressade situationer.  
 
 

Ert lokalt mål på er förskola. 
 
Högsvedens förskola: 
Barnen ska ges en utbildning som utvecklar språk och kommunikation på ett lustfyllt sätt genom att leka med 
ord och uttrycka tankar i olika sammanhang. 
 
Beskriv hur ni har arbetat med detta mål. 
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Avdelningarna har arbetat lite olika med målet utifrån respektive barngrupp och ålder på barnen. Hos de yngsta 
barnen har samtalen och ”ordduscha” barnen varit framgångsrikt. Att benämna allt material för vad det är för 
att ge barnen ett rikt ordförråd.  
 
Vi har arbetat med språkgrupper, TKT. Vi har arbetat med QR-koder som finns framsatta på väggarna där barnen 
själva kan välja vilken bok de vill lyssna på via Polyglutt.  
 
Vi har arbetat med bokstavslandet och ordens magi via lärplattan. 
 
Gul Nyckelpiga har färdigställt ett rit, skriv och läsrum på avdelningen och detta utifrån Läslyftet. Rummet har 
inretts med bord, soffa och mycket böcker och bokstäver på både väggar och i taket.  
 
Förskolan har även arbetat med sagolådor för att leka med språket.  
 
Utifrån Läslyftet har vi fått tips och idéer om hur vi kan gå vidare. 
 
TAKK – tecken som stöd och bildstöd för att tydliggöra språket. 
 
Vilka resultat och effekter kan ni se av ert arbete? Hur har det påverkat exempelvis delaktighet och inflytande, 
likvärdighet, omsorg, utveckling och lärande? 
 
Vi har sett en stor utveckling i grupperna. Vi är noga med att använda oss utav riktad kommunikation och att 
sätta ord på allting. Vi säger aldrig "den" utan vi benämner alltid allt med dess rätta namn och det märker vi en 
skillnad på.  
 
Vi använder oss flitigt utav TAKK-tecken och bildstöd. Vi upplever att det har skett en stor utveckling hos barnen 
i gruppen av att sätta ord på vad de vill och på vad de känner med hjälp av detta. 
 
Vi har varit närvarande och därmed sett vad barnens intressen varit och utgått från dem när vi planerat 
aktiviteter samt tagit fram material. Då vi varit närvarande har barnen kunnat bolla sina tankar direkt när de 
velat.   
 
Barnen har fått ett ökat intresse av bokstäver och lekskriver mycket, pratar om varandras bokstäver och så 
vidare. Då vi pratar mycket i och med vårt tema Sopsamlarmonster så får vi träna på att uttrycka oss även där.  
 
Regnbågens förskola: 
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska 
uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.  
 
Barnen har fått tillfälle att möta sång och rörelse på samlingar. 
Bokstavsväska som hälsat på under skogspromenader. 
Ringlekar 
Smågrupper där de spelat musik tillsammans 
Leker till musik  
Besöker sagovärldar där barnen får vara med och dramatisera sagor. 
 
Detta har varit väldigt uppskattat av barnen och pedagogerna kan höra att barnen pratar om det.   
 
 
Junibackens förskola: 
Barnen ska ges en utbildning som utvecklar barnens förståelse och inspiration för hälsa, så som rörelse, glädje, 
kost och vila 
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Berätta hur ni har arbetat för att ge Barnen möjligheter till introduktion samt reflektion både enskilt och/eller i 
grupp. 
 
Vilka resultat och effekter kan ni se av ert arbete? Hur har det påverkat exempelvis delaktighet och inflytande, 
likvärdighet, omsorg, utveckling och lärande?  
 

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. 

Fysiska lärmiljöer: 

Förskolans lokaler är i ständig utveckling och anpassas utifrån den barngrupp som vistas i den just nu. 
Lekmiljöerna utvecklas i takt med barnen och barngrupperna utifrån vilka behov de har.  
 
Pedagogerna observerar och är närvarande i barnens lek som sedan dokumenteras och analyseras och får på så 
vis syn på vad barnen är intresserade av och kan utifrån det ta in eller byta ut material som främjar barnens lek. 
Alla avdelningar arbetar med tillgänglighet av material för alla barn. Alla barn blir erbjudna olika material och det 
finns ett tydligt genustänk i att allt ska finnas tillgängligt.  
 
I de grupper där det finns barn som har behovet av extra stöd i sin utveckling tar pedagogerna stöd och hjälp av 
specialpedagoger för att utveckla miljöerna så att barnen får de bästa förutsättningarna som möjligt. 
 
Vi har till exempel barn med synnedsättning och behövt göra anpassningar på avdelningen utifrån detta. Tex 
tagit in mer stora leksaker, mjukt och stort byggmaterial och markerat upp konturer runt dörrar, på bord och 
stolar osv.  
Pedagogerna arbetar med att dela upp barnen i mindre grupper under större delen av dagen för att på så sätt 
skapa goda förutsättningar för barnen i deras lärande.  
 
I och med VÄXA-materialet fick pedagogerna tillfälle att verkligen tänka och se över sin miljö och detta kommer 
vi fortsätta med under kommande läsår.  
 
 
Pedagogerna har ansvar för att skapa inbjudande, utmanande och lärorika miljöer både inne och ute för att 
skapa goda förutsättningar i förskolan där alla barn kan få känna att de lyckas.  
Här ser jag att när det gäller innemiljön är de flesta avdelningar ”med på tåget”, men att utemiljön och 
utepedagogiken behöver utvecklas och utmanas.  
 
Varje förskola skriver en plan mot diskriminering och kränkande behandling för att förebygga att det sker på våra 
förskolor och den ligger till grund för diskussioner kring pedagogernas förhållningssätt 
 

Analys och åtgärder för utveckling  

Jag kan se och höra av pedagogerna har det har varit svårt under pandemin att få till de situationer och tillfällen 
där barnen får de bästa förutsättningarna för deras lärande och det är något vi kommer behöva ta tillbaka under 
kommande läsår.  
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När det kommer till den fysiska lärmiljön upplever jag att på de avdelningar där det inte finns utbildade 
förskollärare eller erfarna barnskötare som förstår vikten av att lärmiljöerna följer barnen och att lärmiljöerna är 
tillgång i barnens lärande är inte fullt lika utvecklad som den är på de avdelningar där pedagogerna ser miljön 
som en tillgång.  
 
Detta är något som vi kommer fortsätta arbeta med och ta stöd i VÄXA-materialet och deras frågeställningar och 
tips.  
 
Kompetensutvecklingen med Specialpedagogik för lärande har jag en tro om att det kommer bidra till mer 
förståelse och kunskap kring inkluderande lärmiljöer, både den psykiska och fysiska.  
 
Jag kan fortfarande se att den pedagogiska miljön utomhus behöver utvecklas.  
 
 

 

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. 

Utifrån den dokumentation som pedagogerna gjort under läsåret kan jag se att avdelningarna har olika resultat 
utifrån de mål vi satt upp för läsåret.  
Jag kan drar slutsatsen av att de avdelningar där pedagogerna varit hårt drabbade av pandemin, där har arbetet 
med målen inte varit lika aktivt.  
 
Men jag kan ändå se att flertalet av avdelningarna, trots pandemin, arbetat med en tydlig plan för att ge barnen 
möjlighet och tillfällen att utvecklas. 
 
Det jag dock kan se är vårt mål med en tydlig strukturerat pedagogiskt innehåll utomhus behövs utvecklas. Där 
ser jag att vi har mycket kvar att jobba med och jag ser att vi behöver skapa en samsyn på utomhusmiljön på 
förskolorna och varför även den är viktig, och att den pedagogiska verksamheten fortfarande pågår, även 
utomhus.  
 
Pedagogerna arbetar med planerade aktiviteter, men det är inte inriktat så mycket mot naturvetenskapliga 
fenomen och matematisk förmåga. Det behövs utvecklas och pedagogerna har även efterfrågat 
kompetensutveckling i detta.  
Det kan ske via NTA-lådorna vi har på förskolorna och har några ur personal som gått utbildningar i.  
 
Retor köpte även in materialet Berta-draken som kommer med en handledning för vuxna hur man kan arbeta 
med naturvetenskap tillsammans med barnen. Och det kommer vi fortsätta med under året.  

 

Beskriv hur förskolans personal och förskolerektor samverkar kring kvalitetsarbetet. 

Förskolans personal dokumenterar sitt arbete i arbetsboken och den lokala arbetsplanen som jag som rektor har 
tillgång till och kan gå in och läsa och ta del av avdelningarnas arbete. 
 
Rektor läser och återkopplar under några tillfällen under läsåret med fördjupande frågor och feedback. 
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Förskolornas spjutspetsar träffar en gång i månaden där vi diskuterar förskolan prioriterade mål och hur varje 
avdelning arbetar med dem. Vi diskuterar olika teman och använder oss av artiklar från Förskoleforum.  
 
Rektor deltar på avdelningarnas planeringstid vid olika tillfällen under läsåret.  

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

Under vårterminen 2021 hade jag som rektor en genomgång med samtliga arbetslag om vikten av pedagogisk 
dokumentation, och det systematiska kvalitetsarbetet, vad som står i våra styrdokument och vi hade samtal 
kring vad och hur vi dokumenterar och varför. Jag ser att det finns ett fortsatt behov av att föra dessa 
diskussioner för att skapa en djupare förståelse för hur dokumentationen är ett hjälpmedel för att utvärdera och 
utveckla verksamheten.  
 
De styrkor jag kan se i dokumentationen är att den numera genomförs digitalt och att det finns en likhet mellan 
förskolorna i och med arbetsboken som upprättats. Det har bidragit till att dokumentationen har blivit förenklad 
och mer tydlig vilket jag tycker är bra då jag i mitt område har outbildad personal.  
 
Den digitala arbetsboken har samtliga pedagoger på varje avdelning tillgång och det kan jag se har bidragit till att 
fler genomför dokumentationen kontinuerligt. 
 
Det jag dock kan se är att det är stora skillnader i hur och vad som dokumenteras i arbetsboken. Vissa 
avdelningar gör en djupare analys på sitt arbete med barngruppen, utvecklar och utvärderar sitt arbetssätt, 
medan andra mer beskriver vad de ska göra, och vad de gjort men inte kommer ner djupare i varför det gör på 
ett visst sätt. 
 
Jag kan se att det finns vissa skillnader hos de avdelningar där det finns förskollärare och där det inte finns 
förskollärare. Eller erfarna barnskötare kontra nya barnskötare.  
 
Jag kan också se en skillnad i dokumentationen detta år jämfört med tidigare år, och de avdelningar som inte 
dokumenterat och analyserat sin verksamhet, det är även där det varit stort personalbortfall utifrån covid-19.  
 
 
 
 

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 

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

Ha 
utvecklingssamtal 
med 
vårdnadshavarna 
med ett tydligt 
syfte 
 

Kontinuerligt 
under hela året 
 
APT 
 
Pedagogisk 
utvecklingstid 

Förskolläraren 
på 
avdelningen 
tillsammans 
med rektor 

Pedagogerna följer upp 
på pedagogisk 
utvecklingstid varje 
vecka och gör en 
djupare uppföljning 
varje månad i sin lokala 
arbetsplan. 
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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.  
 

Arbeta med Den 
Goda Förskolan 
 
  

 
Avd.möten 
 
Utvecklingsdagar 

 
Rektor följer upp på 
varje APT, ger feedback 
i avdelningarnas lokala 
arbetsplan, följer upp på 
förskolans 
utvecklingsdagar. 

Specialpedagogik 
 
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. 
Därför ska 
arbetslaget 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. 

 Fortbildning via 
Skolverket med 
deras modul 
Specialpedagog 
för lärande 
 
Utbildning för 
handledarna i 
Specialpedagogik 
genom högskolan. 

Träffar en gång i 
månaden från 
september 2021 
till vårterminen 
2022 

Förskolläraren 
på 
avdelningen 
tillsammans 
med rektor 
 
 

Pedagogerna följer upp 
på pedagogisk 
utvecklingstid varje 
vecka och gör en 
djupare uppföljning 
varje månad i sin lokala 
arbetsplan. 
 
Rektor följer upp på 
varje APT, ger feedback 
i avdelningarnas lokala 
arbetsplan, följer upp på 
förskolans 
utvecklingsdagar 

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. 

  Kontinuerligt 
under hela året 
 
APT 
 
Pedagogisk 
utvecklingstid 
 
Avd.möten 
 
Utvecklingsdagar 

Förskolläraren 
på 
avdelningen 
tillsammans 
med rektor 

Pedagogerna följer upp 
på pedagogisk 
utvecklingstid varje 
vecka och gör en 
djupare uppföljning 
varje månad i sin lokala 
arbetsplan. 
 
Rektor följer upp på 
varje APT, ger feedback 
i avdelningarnas lokala 
arbetsplan, följer upp på 
förskolans 
utvecklingsdagar 
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Arbetslaget ska 
genom en 
pedagogisk 
medveten 
närvaro främja 
och utveckla 
barnens lek. 
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 
att kunna vara 
pedagogiskt 
medvetet 
närvarande krävs 
ett samspel i 
arbetslaget där 
roller och grupper 
fördelas. 

 

 

 

 


