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Inledning: 
Förskolan Villekulla har under året haft 4 avdelningar, Igelkotten, Fjärilen,Masken och 
Svalan. Avdelning Fjärilen stod nyrenoverad vi höstterminens start och där har vi haft en 
språkförberedande verksamhet. 
 
  
Normer och värden  
Lpfö 98/16 
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för 
vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. 
 
 
Verksamhetens mål:   
Att vi har trygga barn som känner glädje och trivs hos oss. 
Att vi stärker barnens integritet. 
Att alla som arbetar på förskolan känner till Likabehandlingsplanen och dess syfte. 
Vi arbetar för att alla visar respekt för allt levande och vår miljö. 
 
 
Resultat och genomförande: 
Många vårdnadshavare har uttryckt på olika sätt att barnen är trygga, glada och trivs på 
förskolan, vilket också är den uppfattning personalen har. 
Arbetet med integritet har varit en självklar del i hur man organiserat sig. Barnen har överlag 
blivit stärkta i sin självkänsla och integritet och säger tydligt ifrån vad de vill/inte vill.  
Genom medvetna gruppindelningar har barnen fått större möjlighet att möta, samarbeta och 
respektera varandra. 
Likabehandlingsplanen har gåtts igenom med all ny personal och alla vuxna organiserar sig 
både inne och utomhus så att det blir tryggt och meningsfullt för alla barm 
Man har lyckats bra med miljöarbetet genom regelbundna skräpplockningsinslag och vistelse i 
naturen samt  att  barnen visat stort intresse för djur och natur. 
 
 
Analys och lärdomar: 
Man ser att det dagliga pedagogiska arbetet och aktivt arbete med likabehandlingsplanen samt 
planen för barn med annat modersmål har gett en stabil barngrupp med trygga barn.En 
tillåtande atmosfär och förhållningssätt gentemot barn-vårdnadshavare och kollegor har gett 
positiva resultat.  
Den avdelning som fått utbildning genom SPSM ( Specialpedagogiska skolmyndigheten) 
under våren upplever att det gynnat samsynen och gjort arbetslaget mer sammansvetsat samt 
varit mycket framgångsrikt. 
Många positiva resultat har man fått genom att vara närvarande vuxna i barngruppen och att 
lita på barnens förmåga och kompetens. 
 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
När nu fyra avdelningar blir tre från hösten 2019 så är det viktigt att det nya arbetslaget arbetar 
fram en lärmiljö och tar det bästa från de båda avdelningarna så att det blir en så bra 
veksamhet som möjligt. 
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Kunskaperna från SPSM utbildningen kommer man att ta med till det ”nya” arbetslaget samt 
att se på filmer och diskutera. 
Någon avdelning ska bli bättre på att använda den digitala tekniken och fördjupa kunskaperna 
i SCM. 
 
 
 
 
Utveckling och lärande 
Lpfö 98/10 
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 och färdigheter. 
 
 
Verksamhetens mål  
Vi ökar barnens språkliga medvetenhet/förmåga genom samtal, rim och ramsor, sång och 
musik. 
Vi förstärker språket med tecken som stöd och bildstöd olika situationer. 
Vi organiserar oss så att det ges möjlighet till smågrupper. 
Vi arbetar för att  barnen utvecklar förmågan för vikten av att värna om sin hälsa och 
välbefinnande. 
Vi arbetar för att barnen ska lita på sin förmåga  
Vi ger barnen tid att utveckla sin självständighet. 
 
Resultat och genomförande 
Överlag så bedömer man att man kommit långt och de flesta mål är uppnådda. 
Det har varit stort fokus på språkutveckling både för det svenska språket som flerspråkighet. 
Man talar och benämner allt man gör för att stödja språkutvecklingen samt förstärker språket 
med tecken som stöd, via ex. sånger, djur, frukt, färg, stopp, Nej. 
Alla avdelningar har skapat stimulerande lärmiljöer utifrån sina förutsättningar. Läsmiljöer 
har skapats på många ställen och modersmålsstöd har man exempelvis arbetat med via QR-
koder och planerade lässtunder. Barnens intresse för bokstäver och böcker har ökat och de vill 
gärna läsa mycket. Högläsning sker sker nu kontinuerligt. Genom att dela barnen i mindre 
grupper har mer talutrymme skapats för alla. 
Man har medvetet arbetat med rim och ramsor för att öka ordförståelsen. De äldsta barnen 
gjorde en gemensam rimbok med text och bild. 
Barnen litar på sin förmåga och känner glädje i lärandet, kan och vågar mycket. 
Barnens kroppsuppfattning har utvecklats genom rörelse av olika slag. Barnen tycker om att 
röra sig  och de har fått både bättre balans och kondition. 
 
Analys och lärdomar: 
När möjlighet getts så har uppdelning av barngruppen varit en framgångsfaktor då det skapar 
mer närkontakt med varje barn och och där utveckling och lärande kan läggas på rätt nivå. 
Även kommunikationen gynnas av mindre grupp. 
Barnen lär sig bra om de rör sig samtidigt som de får olika uppgifter att utföra. 
Man har hela tiden försökt utveckla verksamheten så att den stimulerat lek och lärande. 
Positiv förstärkning och lagom stora utmaningar har barnen växt av. 
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Personalens deltagande i i läslyftet har gett ytterligare förståelse i hur viktig högläsning och 
samtal är för barnens utveckling och lärande. 
Framgångsfaktorer har varit SPSM utbildning. 
 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Förskolan Villekulla vill ha en gemensam röd tråd där det blir synligt vad de olika 
avdelningarna erbjuder inom området ” Språk och kommunikation”, kanske i form av en 
gemensam saga som tema. 
 
Utvecklingsområde Igelkotten 
Böcker på många ställen där det blir synligt vad lärmiljön vill förmedla 
Sagoläsning via biblioteket 
Planerad högläsning 
Tecken som stöd 
Utveckla läsmiljön 
Utvecklingsområde Masken 
Planerad högläsning 
Fortsätta med samarbetet med skolan och högläsning 
Arbetslaget vill gå Läslyftet 
Utveckla läsmiljöerna så det blir än mer inbjudande 
Utvecklingsområde Svalan 
Fortsätta med Sagans land 
Bildpromenad 
Planerad högläsning 
Fortsätta samarbetet med skolan och högläsning 
 
 
Då många barn idag sitter mycket framför tv och dator så kommer vi att fortsätta med 
regelbundna dagliga rörelseaktiviteter. 
 
 
 
 
 
Barns inflytande 
Lpfö 98/10 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. 
 
Verksamhetens mål:  
Att vi aktivt lyssnar på barnen och tar vara på deras intressen och förslag samt planerar 
verksamheten utifrån det. 
Att varje barn ges inflytande över de dagliga aktiviteterna. 
Att barnen, allt efter förmåga ska kunna påverka sin situation. 
Att vi uppmuntrar barnens självständighet. 
Att vi ska möta varje barn där det är. 
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Resultat och genomförande: 
 
Överlag så upplever alla avdelningar att de har nått långt med verksamhetens mål. 
 
Barnen har växt som individer genom att få prova sig fram och hjälpa varandra.Barnens 
inflytande och självkänsla har ökat då personalen visat tillit och gett barnen positiv feedback 
för de val de gjort. Personalen har stöttat, uppmuntrat barnens intressen och varit närvarande 
med alla sinnen. 
Man har gett barnen tid för att tänka och prova själva. 
De äldsta barnen har fått planera, genomföra och utvärdera olika aktiviteter. 
Personalen har visat barnen att de val de gjort haft betydelse för verksamheten.  Barnen vågar 
uttrycka sig i både ord och handling om vad de vill och önskar. 
Lärandemiljön har utvecklats så att alla barn kan nå det som finns vilket stärkt deras 
självständighet. 
De vuxna har varit goda förebilder stärkt barnens positiva sidor. 
 
 
Analys och lärdomar: 
I mindre grupp får barnen större möjlighet inflytande och delaktighet. 
Barnen klarar ofta att lösa många problem själva om de bara får möjlighet. 
Personalen har återkommande diskuterat vad som menas med barns inflytande. 
Att de vuxna är aktiva och och stöttar barnen i de val de gör och att visa på att det har 
betydelse för verksamheten då barnen är med och påverkar. 
Genom att ge barnen många sätt att kommunicera hjälper dem att alltid göra sig förstådda. 
Tydlig kommunikation, bra förhållningssätt och ett positivt bemötande främjar barns 
utveckling och lärande. 
Fotodokumenatation har varit bra för att kunna visa vårdnadshavarna vad vi arbetat med. 
När arbetslagen har arbetat ihop sig och fått en gemensam samsyn så går allt lättare. 
 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Skapa ännu mer och bättre förutsättningar för att barnen ska kunna vara med och påverka sin 
dag och locka fram barnens intressen. Fortsätta arbetet med rutiner, se och lyssna på barnens 
behov och stärka deras självkänsla, självförtroende och självständighet genom lagom stora 
utmaningar 
Att fortsätta lyfta ” barns bästa” i olika sammanhang.  
Att organisera verksamheten så att den blir rolig och utmanande hela dagen. 
Förbättra möjligheten att barn kan välja mer mellan inomhus/utomhusaktiviteter. 
Planera ännu mer för att vidareutveckla arbetet med annat modersmål. 
Vi behöver ta bättre vara på barnens tankar och reflektioner efter olika aktiviteter. 
Att tillsammans med de äldre barnen utforma gemensamma ”trivselregler” . 
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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 är att: 
Barn och vårdnadshavare känner sig välkomna till förskolan. 
Arbeta för en god relation mellan förskola-hem. 
Vårdnadshavarna får information om sitt barns utveckling och lärande samt verksamheten. 
Vårdnadshavarnas synpunkter tas tillvara så långt möjligt. 
Ta tillvara på vårdnadshavarnas intresse och engagemang. 
Synliggöra vår verksamhet för vårdnadshavarna. 
  
 
 
Resultat och genomförande: 
Alla avdelningar upplever sig överlag ha uppnått målen och 
vårdnadshavarna är enligt vårens föräldraenkät och utvecklingssamtal mycket nöjda. Det var 
många enkätsvar i år, troligen pg.a att personalen verkligen bemödat sig om att få in dem. 
Information har skett på många olika sätt. 
SCM har inte fått full genomslagskraft ännu pg.a tekniska problem. 
Veckobrev och månadsbrev som beskriver verksamheten, kopplat till läroplanen  har många 
vårdnadshavare sagt sig varit nöjda med. Barnen har på flera avdelningar också varit delaktiga 
med teckningar och val. 
Aktiviteter som Drop-in fika, luciafirande, förskolans dag, och sommarfest har varit 
uppskattat  och där många vårdnadshavare har deltagit. 
Föräldramöten har inte lika stor uppslutning. 
 
 
 
 
Analys och lärdomar: 
En god introduktion är viktig och lägger grunden för all fortsatt kommunikation. 
 
Dokumentationsverktyget SCM måste fungera bättre om det ska gå att använda. Det har varit 
tidskrävande och irriterande. Många vårdnadshavare har inte mailadresser. 
Tydlig kommunikation, en ärlig dialog och ett positivt bemötande är vikatiga förutsättningar 
för en bra relation. 
  

 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Att SCM, det pedagogiska dokumentationsverktyget ska fungera bättre så att det blir en daglig 
rutin att använda utan krångel. 
Fördjupa kunskaperna i SCM. 
Fundera på hur man kan göra föräldramöten mer attraktiva och viktiga för fler föräldrar. 
Någon avdelning behöver göra en ny informationsfolder. 
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Helhetsbild av verksamhetsåret 
Utmärkande för alla arbetslag är att de trivs med varandra och att samarbetet mellan 
avdelningarna har stärkts, särskilt under våren, då hösten var lite av inkörningsperiod för alla. 
Mötesordningen anses fungera bra. Alla beskriver att man överlag har trygga, hjälpsamma och 
omtänksamma barn med få konflikter.  
Ansvarsfördelningen i arbetslagen upplevs fungera bra och alla får möjlighet att göra det de är 
bäst på. 
Tillgången på vikarier har för det mesta varit bra och de vikarier som anlitats har fungerat väl. 
Alla upplever sig ha haft god tillgång till kompetensutveckling och är tacksamma för 
möjligheten att ha en gemensam fortbildningsdag som upptakt. Flera har under året genomgått 
längre utbildning som ex. Läslyftet, SPSM, och bokcirkel  men även ” Stopp min kropp”, 
”Förskolans Yngsta barn” och Mångkulturell förskola har utvecklat hela förskolan positivt. 
Alla känner att de har tillräckliga ekonomiska resurser till barnverksamheten. 
I och med att den fjärde avdelningen tillkom så har utemiljön blivit bättre och förskolan har 
fått en mer sammanhållen gård. 
Blir bara förrådet flyttat till baksidan som vi fått löfte om så blir det ännu bättre. 
Närheten till naturen och olika lekmiljöer är värdefullt för vår verksamhet. 
 
 
 
Filipstad 14/8-19 
Ulla-Carin Drougge 
förskolechef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


