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 Inledning: 
 
Nykroppa förskola utökades i februari-19 med en tredje avdelning, Humlebo, som har varit en 
språkförberedande avdelning på förmiddagstid. Hela arbetslaget på Ugglebo byttes ut i 
samband med hösten -19. 
Det har varit många byten på barn på avd. Kottebo. 
Barngrupperna på Ugglebo och Kottebo består av barn mellan 1-6 år. 
 
 

Normer och värden  
Lpfö 98/16 
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för 
vårt samhälles gemensamma demokratiskaa värderingar och efterhand omfatta dem 
 
 
Verksamhetens mål:   
 

• Skapa förutsättningar för en trygg miljö på förskolan 
• Ge barnen möjlighet att utveckla sin självkänsla 
• Skapa en miljö på förskolan, där respekt för barn och vuxnas integritet råder. 

 
 
Resultat och genomförande: 
Man har helt eller delvis nått målen med att skapa en trygg miljö på förskolan och att utveckla 
självkänslan. 
Personalen ser ett större lugn i grupperna och att barnen leker bättre. Man har använt sig av 
”kompisböckerna”. Barnen tar till sig och lyssnar när man löser konflikter tillsammans. 
De barn som börjat på Humlebo i februari har klarat övergången  från övriga avdelningar på 
ett bra sätt. 
Personalen ser att de flesta av barnen törs visa alla sina känslor. Barnen blir glada när man 
lyfter deras intressen. 
Tydlig struktur och rutiner med närvarande, lyhörda vuxna som visar intresse, stöttar och 
uppmuntrar barnen är viktiga ingredienser för att nå målen. 
Arbetet med att skapa en miljö där respekt och integritet råder  har man kommit långt med. De 
flesta barnen vet sin rätt att säga Nej och Stopp! 
Pedagogerna stöttar den som säger Nej om en kompis inte lyssnar. 
Blöjbyten sker nu mer utan insyn av andra. Barnen respekterar varandra vid toalettbesök och 
man organiserar så att alla får möjlihet att vara ifred. 
 
 
Analys och lärdomar: 
Mycket handlar om att ha rätt förutsättningar och de bästa resultaten får man om man är fyra 
personer, så att man kan fördela sig i fler rum och utrymmen och att kunna dela upp gruppen. 
Den avdelning som  haft många barn som börjat och slutat har haft svårare att nå målen. 
Kompisböckerna har varit framgångsrika och som man sett gett positivt avtryck i 
verksamheten. När det finns ett lugn i arbetslaget och man litar på sina kollegor ger det en 
positiv inverkan på barnen.Det arbetslag som deltagit i SPSMs utbildning under våren har fått 
ökad samsyn och större medvetenhet som i sig blivit en framgångsfaktor. 
 
 



4 

 

Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
För att kunna ge barnen bästa förutsättningar behöver man vara 4 personer under stor del av 
dagen. 
Fler arbetslag önskar kompetensutveckling via SPSM. 
Man behöver anpassa ”kompisböckerna” till avdelningarnas behov för att bemöta varje barn. 
Arbetsmaterialet ” stopp min kropp” ska användas mer. 
Att ta hjälp av SCM för att dokumentera området ” Normer och Värden”. 
Fortsätta att dela barnen i mindre grupper då man ser att barnen mår bättre av det. 
 
 
 
 
Utveckling och lärande 
 
Lpfö 98/16 
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar 
och utmanar barnets utveckling och lärande. 
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det det lustfyllda lärandet samt ta tillvara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper ch färdigheter. 
 
Verksamhetens mål:  
 

• Skapa en lustfylld och lärorik miljö 
• Lyfta barnens intressen som leder till att de erövrar nya erfarenheter och kunskaper 
• Ge barnen rikligt med tid, där lek och lärande integreras i samspel med varandra 
• Skapa en miljö som stimulerar varje barns språkutveckling 

 
 
Resultat och genomförande 
Målet med att skapa en lustfylld och lärorik miljö anser sig  alla avdelningar ha 
uppnått.Personalen ser att barnen tycker om att leka i de skapade miljöerna och att de lärt sig 
mycket. Det har inbjudit till mer kreativ lek Man har tagit vara på barnens intressen och ändrat 
miljöerna utifrån dem. 
Helt eller delvis är mål två och tre uppnått för alla avdelningar. Personalen har varit lyhörd , 
observerat och hjälpt barnen att fördjupa sina intressen genom att ta fram aktuellt material och 
förändra miljön utifrån barnens intressen. Personal har i den mån det gått funnits med i atelén 
för att utmana och inspirera. 
Utifrån samtal och diskussioner har man hört att barnen utvecklat sitt lärande på flera nivåer,  
( språkligt och socialt) samt nya kunskaper och erfarenheter om material och tekniker inom 
skapande. 
Barnen trivs i de olika lekmiljöerna. 
Man upplever sig ha nått målet med att skapa en språkstimulerande miljö. Barnen visar stort 
intresse för det skrivna språket och vill gärna läsa böcker och använda tecken som stöd. 
Barn med annat modersmål har lärt sig många nya ord både på svenska och på kompisarnas 
språk. Barnen har visat nyfikenhet på rim och ramsor i olika sammanhang. 
Man har haft lässtunder varje dag och läser även på barnens initiativ. 
Man tar reda på vad ord heter på andra språk. 
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Man har använt Polyglutt flitigt, vilket varit en god hjälp, särskilt i arbetet för barn med annat 
modersmål. 
 
.Analys och lärdomar: 
Det har varit ett medvetet tänk vid möblering och val av material som gett bra resultat. Att 
använda sig av struktur och rutiner är väldigt viktigt. När personalen försökt skapa 
sammanhang i leklärmiljönhar barnen utvecklat sitt lärande på flera sätt.  
SCM behöver användas i större utsträckning. Man behöver observera barnen ännu mera för att 
veta hur varje barn ska utveckla sitt språk.Barnens lekar blir mer ihållande  och komplexa när 
det är färre avbrott. 
Appen ”Polyglutt” är ett bra hjälpmedel. 

 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Rutiner och arbetssätt som fungerat bra tar man med sig in i nästa läsår. 
SCM behöver komma in som rutin för att dokumentera varje enskilt barns språkutveckling. 
Det finns önskemål om fler sagoberättare på barnens modersmål ( via biblioteket). 
Förskolan behöver utveckla sin utemiljö så att barnen får möta en genomtänkt pedagogisk 
verksamhet i vardagen. 
Behov finns att köpa in nytt material ” Före Bornholmsmodellen”. 
Använda ” Språklådan” ännu mer för att uppmuntra bokläsning. 
Det finns behov av att föra in mer munmotoriska övningar i utbildningen för att ytterligare 
stötta språkutvecklingen. 
 
 
 
Barns inflytande 
 
Lpfö 98/16 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvr för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. 
 
Verksamhetens mål:  
 

• Skapa en miljö där barnen ges möjlighet till större inflytande 
• Skapa medvetenhet hos barnen att deras åsikter och inflytande är betydelsefulla. 

 
 
Resultat och genomförande: 
Målen är olika uppnådda på avdelningarna från helt till delvis eller inte.Det har krävts mer 
vuxenstyrning på någon avdelning för att gruppen behövt extra struktur och för att alla barn 
skulle må bra. 
Där det varit möjligt har barnen haft inflytande med val av olika slags aktiviteter,ex. lek, 
samling, skapande, sagor, matramsor. Personalen fångar upp barnens intressen och för 
dialoger. 
Barnen vet och känner att personalen lyssnar på deras åsikter och förklarar om det går att göra 
dem till viljes eller inte. När barnen har svårt att vänta på sin tur har man använt en ” talsten” 
för att underlätta och synliggöra vem som har ordet.  
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Analys och lärdomar: 
Inflytande i mindre grupper och särskilt valda tillfällen har fungerat bra. 
Då året varit turbulent och flera barn behövt strukturerad verksamhet i mindre grupper har vi 
inte lyckats nå målen som planerat. Det viktigaste har varit att barnen mått bra. 
Man behöver hitta en organisation för att reflektera och dokumentera tillsammans mer med 
barnen. Dokumentationsväggen är av btydelse för att barnen ska se sitt lärande. 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Man behöver hitta rutiner, strategier och aktiviteter för att låta barnen få ännu större 
inflytande. 
För att ge barnen större inflytande och talutrymme behövs uppdelning i mindre grupper. 
SCM kan användas bättre för att följa barnens intressen och utveckling. 
Någon avdelning vill använda sig av naturen och närmiljön för att ta tillvara på barnens 
intressen. 
 
Förskola och hem  
Lpfö 98/16 
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 
 
Verksamhetens mål: 
 

• Skapa förtroendefulla relationer till våra vårdnadshavare 
• Inroducera nya verktyg för att visa vårdnadshavarna barns utveckling och lärande 

 
 

Resultat och genomförande: 
Man upplever sig delvis nått målen. 
 
Man har använt sig av föräldraaktiv introduktion där vårdnadshavaren ges en god inblick i 
verksamheten och som de säger sig vara nöjda med. 
 
Personalen bjuder in till utvecklingssamtal en gång/termin, där man för en dialog med 
vårdnadshavaren om barnens intresssen, utveckling och hur vi tillsammans på bästa sätt kan 
stödja och utmana dem  Föräldramöten har gjorts mera ”lättsamma” och  varit uppsakattade 
och välbesökta. 
Man är mån om att gå vårdnadshavarna till mötes så långt möjligt inom ramen för riktlinjerna 
och barnens bästa i fokus.  
Personalen informerar varje dag i hallen om hur dagen varit. 
 
Personalen har informerat om dokumentationsverktyget SCM vid flera tillfällen och fler 
vårdnadshavare loggar nu in vilket är positivt. 
En avdelning har inte haft internetuppkoppling men använt sig av andra bilder för att 
kommunicera. 
 
Enkätsvaren från föräldraenkäten var mycket få och gav därmed ingen tillförlitlig bild över 
vad man anser om förskolans verksamhet. 
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Analys och lärdomar: 
Det har varit stor uppslutning på föräldrasammankomster när man utfört dem på ett mera 
”lättsamt” sätt. Det är stor uppslutning när personalen bjuder in till Luciafirande. 
Man har inte ansträngt sig tillräckligt när det gäller att få in svar på föräldraenkäten. 
Man behöver bli ännu bättre på att använda tolk för vårdnadshavare med annat modersmål. 
 
 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Humlebo behöver få internetuppkoppling så att man kan använda SCM för att dokumentera 
och kommunicera med vårdnadshavarna. All personal behöver bli tryggare att använda 
verktyget. Arbetslagsledarna tar ansvar för det. 
 
Alla avdelningar behöver få in bättre rutiner och bli tydligare med vikten av att få in fler 
enkätsvar. 
 
 
Helhetsbild av verksamhetsåret 
Ansvarsfördelningen i arbetslagen har överlag fungerat bra. Man hjälps åt och är flexibla, men 
den som har ansvar ser till att det blir gjort.  
Personalstyrkan i förhållande till barngruppen fungerar bäst då man är fyra personer samtidigt, 
för att räcka till för alla barns behov. 
Kompetensutveckling och mötesordning har varit bra.Utemiljön kunde vara bättre. 
Lokalerna upplevs som små och svårmöblerade. 
Matsalen har fått akustikbord och ljuddämpande gardiner vilket gett alla en bättre arbetsmiljö. 
 
 
 
 
 
 
 
Filipstad 26/8-2019 
Ulla-Carin Drougge 
Förskolechef 


