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Egentillsynens syfte är att säkerställa förskolornas arbete utifrån de 

styrdokument som gäller i förskolan, dvs Skollag, läroplan och allmänna råd. 

 

 

 

 

 

 

Deltagare 

Barn- och utbildningsnämnden:  Jan Wiklund (M), Mathias Bengtson (KD), Ola Granath (KoSa) 

Barn- och utbildningsförvaltningen: Evelina Bark-Nordin (utvecklingsledare), Anna-Lena Elfsberg, förskole-

rektor 

Personal: Anna Yngbäck, Kaisu Puhakka, Emelie Salomons och Madeleine Linnros. 

Föräldrar: Sara Fernlund 

Barn: Några av de äldre barnen deltog  



 

 

Egentillsynerna utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98 och dess rubriker  

 
Allmänna synpunkter: 
 
Föräldrar:  
Djurmo förskola har en bra utemiljö och är en trevlig förskola. Det är en stor anledning till att vi valt Försko-

lan till barnen. Parkering och cykelväg saknas just nu, men det kommer att bli en cykelväg framöver. Det är 

en barnrik kommun och det behövs mer personal. Vi har en attraktiv förskola och skola i Djurmo, det är 

många som vill flytta in hit.  

Personal: 

En av personalen arbetar som samordnare. Krävs mycket pusslande för att få ihop dagarna.  En personal 

inom vikariepoolen just nu, önskan om att få 1 till, 1 till de yngre och 1 till äldre. Vi får ofta vara här och nu 

och lösa situationen. En ny avdelning ska öppnas i början på 2022, samordning och planering krävs inför 

det. Det ska göras tillsammans i personalgruppen. Grupperna är stora och barnen är enligt scheman på 

plats under hela dagen. Flera barn går ca 50 timmar/ vecka. Grupperna byter plats flera gånger/dag. 

Schema ska lämnas in av vårdnadshavare och med nya lärplattformen Vklass finns förhoppningar att det 

ska fungera bättre. Att ta in arbetsgivarintyg fungerade bra och det vill man fortsätta med. Önskan från per-

sonalen att nyckeltalen sänks till 5,7 igen, då grupperna upplevs som för stora nu.  Önskan om översyn kring 

utemiljön, vad finns det för budget för utrustning? Behov av staket för säkerhet och mer cyklar. Vi har en 

väldigt fin utemiljö. Även innemiljön är anpassad för både personal och barn. Vi har roligt på jobbet!  

Förskolerektor:  

Dialog med servicefunktionerna, ex fastighet, fungerar ok, men mycket personalbyten som gör det svårar-

betat. Det är bra att egentillsynerna görs, men gärna en ännu närmare dialog med politiken. Det är en hög 

arbetsbelastning, men försöker hålla det under kontroll. Öppningar och stängningar av avdelningar tar 

mycket tid i anspråk och skapar en oro bland personalen.  

 

Normer och värden 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demo-
kratiska värderingar och efterhand omfatta dem 

 

Föräldrar: 

För 2 år sedan var det mer oroligt bland personalen, många vikarier och mycket personalbyten. Nu känns 

det bra. Trygga barn som känner att det kan vara med all personal. Det har också fungerat bra under pan-

demin. Barnen ger feedback om att de arbetar med demokrati och trygghet. Det arbetat mycket med 

grundvärderingar.   

Barnen:  

Personalen är bra, ibland bestämmer de, ibland bestämmer vi tillsammans. Maten är bra, vi tycker mest om 

pannkakorna.  

Personal:  

En bra arbetsplats, med bra dialog mellan kollegerna. En hel del frånvaro bland både personal och barn gör 

det svårt att hinna kommunicera.  Det finns en trötthet bland personalen, dels på grund av pandemin, men 

även annat påverkar. Det är svårare att skapa bra förutsättningar. Svårt med vikarier, övriga känner en skyl-

dighet att vara på plats, det skapar dåligt samvete. Personalen har arbetat med KARTA och fokus var rollför-

delningar och ansvar. Det gav ett bra resultat. (KARTA är en modell för kvalitetsutveckling i förskolan som 



 

bidrar till att ge huvudman och rektor ökad kunskap om förskolornas och förskolans styrkor, utmaningar 

och utvecklingsbehov, framtaget av SKR) 

 

Utveckling och lärande 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande blir en helhet  
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

 
Föräldrar:  
Lekplatsen upplevs bara passa de äldre barnen. Hur var tanken kring det? Vad gäller för de yngre barnen? 

Återkoppling önskas. Annars bra utemiljö med närhet till skogen. Bra pedagoger som ser till barnens bästa. 

Föräldrarna ser på barnen att de får med sig lärande från förskolan. En positiv inställning till lärande ges 

från barnen.  

Barnen:  

Vi går på Blå och gul. Det är bra på förskolan. Vi brukar rita, klippa och klistra, vara i köket, är ute i skogen. 

Bygger kojor. Ser djurspår. Vi har samlingar. Bilder, sjunger, pratar om viktiga saker. Tränar på ord och bok-

stäver.  

Personal: 

Det är bra lokaler och närliggande miljöer, men svårt med vissa lokaler som matsalar och mötesrum. Ett 

större matrum önskas. Flera rum används på flera sätt. Önskan om mer toaletter, blir ofta trångt och träng-

sel. Sammanslagningar av avdelningar behöver göras idag för att få ihop personalen. Det är många saker 

som behöver göras parallellt. Arbetsledning och fortbildning blir omfattande och det är mycket som ska gö-

ras samtidigt, exempelvis det specialpedagogiska lyftet samtidigt som implementering av VKlass. Det är in-

tressant, men det är svårt att få tiden att räcka. Rektor finns med i verksamheten och försöker backa upp, 

men personalen har trots det svårt att komma ifrån. Det blir svårt att få till den pedagogiska delen när det 

ofta är bortfall bland personalen. Ett lärande finns med hela tiden för oss, men vi känner att vi skulle kunna 

göra mer. 

Förskolerektor:   

Vissa dagar är det hög arbetsbelastning för personalen. Och det skapar frustration hos personalen att de 

inte kan göra de arbetsuppgifterna de är ålagda, den pedagogiska verksamheten blir lidande. Specialpeda-

gogik temat var önskat, de ville arbeta med det, men svårt att få ihop det tidsmässigt.  

Vi försöker få till en bra kompetensutveckling för barnskötare och förskollärare och möjlighet att validera. 

Har haft tur med de senaste rekryteringarna, men vi märker att det är svårare att rekrytera förskollärare.  

 

 

Förskola och hem 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

 
Föräldrar:  
Föräldrar- och pedagogkontakten är bra. Jag som förälder tas på allvar. Schoolsoft har inte fungerat så bra, 

svårt att hitta informationen.  Förhoppning om att Vklass ska bli bättre. Kommunikation är överlag bra, 

dock lite svårare att kommunicera nu på grund av pandemin.  

 
 



 

Pedagoger: 

Alla Vårdnadshavare tar inte ansvaret att själva ta till sig av informationen. Det landar ett serviceansvar från 

oss. Vi skulle behöva ha högre krav på att vårdnadshavarna själva tar del av informationen.  

 

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja bar-
nens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksam-
het ägnas de barn som behöver särskilt stöd. 

 
Personal: 

Övergången från förskola och skola har fungerat bra med tanke på att det var pandemi förra året. Vi hade 

ett möte utomhus innan. Övrig kontakt skedde mellan personalen på förskolan och skolan. Barnen fick 

hälsa på och titta mycket utomhus. Lite speciellt detta år pga pandemi och ombyggnation, men det har fun-

gerat bra. Barnen har fått äta i skolmatsalen 1 år innan, vilket har varit bra.    

Barnen:  

Känns kul att börja F-klass nästa år.   

 

Förskolerektorns ansvar 

Förskolerektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i sin 
helhet. Förskolerektor har ansvar för förskolans kvalitet. 

 

Personal:  

Medarbetarsamtal funkar bra och genomförs enligt plan. Vi försöker ta rasterna, viktigt att vi får till dem, 

de prioriteras. Nya arbetslag, hade behövt arbeta ihop oss mer innan vi började med specialpedagoglyftet.  

Förskolerektor:  

Jobbat sen 1985 i kommunen. Det har skett en hel del de senaste åren. Förskolan har arbetat igenom 

KARTA, det gav ett bra resultat. Bättre VI-känsla nu, större samverkan. Projektet avslutat, men vi fortsätter 

med dessa frågor. Måendet har till viss del blivit bättre. Samordnarfunktionen fungerar jättebra. Poolare 

fungerar bra, ger bättre förutsättningar för mer planeringstid för ordinarie personal. Mer sliten personal nu, 

det är frustrerande för personalen att inte veta hur dagarna kommer att se ut. Arbetsbelastningen försäm-

rades med de högre nyckeltalen. Även försämring pga införandet av maxtaxa. Lokalerna fungerar inte till 

fullo ur ett tillgänglighets och likvärdighetsperspektiv, skapar svårigheter med matservering etc.  


