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Egentillsynens syfte är att säkerställa förskolornas arbete utifrån de 

styrdokument som gäller i förskolan. 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), Daniel Enlöf, förskolerektor 
personal: Ammi Olars, Veronica Hellgren 
Föräldrar: Sandra S, Kristina K, Christina B 
Barn: 5 av de äldre barnen deltog i Egentillsynen  



 

 

Egentillsynerna utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98 och dess rubriker  

 

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: Det är ett bra bemötande och dialog med pedagoger här, det känns bra på morgonen när man 

lämnar, barnen i trygga händer. Om det händer något får vi reda på det snabbt. Gruppstorleken på barn är 

bra, pedagogerna räcker till och de delar upp barnen bra.  Det finns en fin samhörighet och bygemenskap. 

Maten är fantastiskt, lagas på plats här. Barnen trivs jättebra i förskolan. Pandemin löstes på ett jättebra 

sätt. 

Personal: 2 avdelningar öppna just nu, då det är mindre barn inskrivna. Vi trivs jättebra, flera har jobbat i 

många år. Bara 1 förskollärare detta år. Det går bra, även med en förskollärare mindre. Det finns en bra 

möjlighet att samverka. Arbetsbelastning kan i perioder kännas tuff, då vi har stora barngrupper. Det är 

svårt att ta ut raster ibland. Nu är det 3 personal på 2 avdelningar, fungerar bra hittills. Fantastisk mat, det 

är bra med sallader och en lyx att det lagas på plats.  

Barnen: Vi har fått brev från Sommarskuggan som säger att vi ska hjälpa varandra och vara snälla mot 

varandra. Maten är jättegod. 

 

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: Barnen utvecklas på förskolan, vi ser att lärandet är ett naturligt inslag i leken, exempelvis med 

färger, sagoberättelser och sommarskuggan. Personalen ser det som är intressant för barnen. De har lång 

erfarenhet, många finns kvar sen man själv gick, vilket är mycket positivt.  Det är bra med nya lekplatser på 

förskolan, det uppskattats mycket.  

Personal: Vi har ett litet annat upplägg nu, Specialpedagogiken arbetas det med mer frekvent. Bra med fast 

vikarie, hennes tider kan justeras vid behov.  Vi är bra på att samarbeta, flytta personal mellan avdelning-

arna och mellan förskolor om det behövs. Polyglutt, samverkan med biblioteket, digitala verktyg, Ordens 

magi, bilder, och bokstäver är exempel på hur det arbetas med lärande.  En lugnare stund efter lunchen är 

viktigt att få med, även för de äldre barnen, en tid för att landa och för barnen att hinna reflektera och 

landa i det lärande som sker.  

Barnen: Vi lär oss på samlingarna med musik och vi har teater med dramapedagogen. På vintern har vi 

gympa och på sommaren går vi till skogen.   

Rektor: Den lokala arbetsplanen och specialpedagogiken är kopplat till läroplanen. Det viktiga är det arbete 

som görs med barnen. Personal vill vara nära barnen. De utgår från nyfikenheten i barnens lärandet.  

 

Barns inflytande 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och plane-
ringen av den pedagogiska verksamheten. 



 

 
Föräldrar: Barnen får vara med och vara delaktiga, personalen lyssnar på dem och de får in pedagogiken i 

leken. Om det händer något, konflikter etc, så tar personalen i detta omgående och kommunicerar det bra 

till föräldrarna.  

Barnen: Det är kul att gå i förskolan. Vi bygger med lego, vi är ute mycket, gungar och cyklar.  

Personal: Verksamheten anpassas efter barnen behov och intressen. Barnen ger direkt respons, de har in-

flytande och är delaktiga, exempelvis är de med och håller i samlingen. Arbetas mycket med tema och bar-

nen upplever att de får vara delaktiga.  

 

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:  Schoolsoft, lärplattformen är lite krånglig. Lästa meddelanden ligger exempelvis kvar som olästa. 

Bytet till Vklass, en annan lärplattform ska ske under hösten, det känns positivt. Personalen är duktiga på 

att se alla, om vi inte kommer till förskolan (i tid), hör de alltid av sig. Det är tydlig info innan sommaren.  

Det är svårt på sommaren, då förskolan inte är öppen här, problematiskt att åka ner till Djurås. Annars är 

öppettiderna bra. 

Personal: Kommunikation sker främst via Schoolsoft och instagram. Reflektioner sker ofta med hjälp av fo-

ton, ett bra sätt att visa aktiviteter som skett.  

 

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. 

 

Föräldrar: Övergång till skolan fungerar jättebra. Barnen får se och äta i de nya lokalerna innan.  

Personal: Övergång till skolan sker på ett bra sätt. Skolpersonal kommer och hälsar på och sen går barnen 

dit och hälsar på. Det brukar vara 5 besök innan och barnen får även äta lunch i skolan. Det är även besök 

på fritids. Överskolningen brukar fungera bra, det är en bra och trygg övergång. Även besök tillsammans 

med Floda barnen som de ska gå i samma klass med. Barnen har träffats utomhus nu under pandemin.  

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.  För att utvärdera för-
skolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. 
Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i 
förskolan. 

 

Personal: Barn i behov av särskilt stöd, där är det speciella överlämningarna som fungerar bra. Det finns bra 

underlag för att kunna göra bra överlämningar, barnen har portfoliopärmar, som de har med sig under för-

skoletiden. 

 



 

Förskolerektorns ansvar 

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

 

Personal: Rektor finns nära tillhands. På plats 1 dag/vecka. Samverkansmöjlighet 1/månad med övrig perso-

nal från andra förskolor. Vi har en Fantastiskt bra rektor, vi är rädda om honom. Han är mycket omtyckt av 

barnen. Det är tryggt att ha honom som chef, bra medarbetarsamtal, han är inlyssnande och vi har APT 

med vidareutbildning.  

Vårdnadshavarna:  Upplever stor trygghet och att kommunikationen fungerat bra med rektor.  

Rektor:  Upplever att han får mycket uppskattning av personalen. Viktigt att kunna vara en närvarande rek-

tor. Den är en utmaning att ha få behöriga Förskollärare. Pågår ett ständigt arbete för att rekrytera fler förs-

kollärare genom lönesatsningar, rekryteringsprocesser, nätverk, mässor och marknadsföring. Om kompe-

tensen minskar, behövs mer personal för att täcka upp barngrupperna. Tight personalgrupp som stöttar 

upp för varandra.  Välfungerande förskola även om det saknas förskollärare. 

Går rektorsutbildningen på 20%. Det är svårt att få tiden att räcka till och pandemin har varit svårarbetad. 

Även en hög belastning på personalen efter pandemin. Personalen behöver återhämtning.  

 

 

 

 

 

 

 


