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Normer och värden    
Lpfö 98   
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt 
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem   
   
   

Verksamhetens mål / för att sträva mot läroplansmålen ska personalen:  
• Berömma och förstärka positivt beteende. 
• Sträva efter att se det unika hos varje barn och medvetet jobba med olikheterna i 

barngruppen. 
• Arbeta utifrån Likabehandlingsplanen. 
• Arbeta med kompromisser och turordning i lekar och samtal. 
• Utarbeta egna planeringar som anpassas efter barngruppernas olika behov. 

   

Resultat och genomförande:   
Resultaten varierar mellan avdelningarna men alla ser en positiv inverkan på barnens utveckling vad 
det gäller normer och värden när man delar sig i mindre grupper. När man gör det ökar barnens 
förmåga till samspel, kommunikation och de blir mer självständiga och trygga. 
 Att dela upp sig i olika rum och vara närvarande där barnen är stärker barnens trygghet och deras 
utveckling. Tydliga regler och en anpassad och stimulerande miljö har varit i fokus på flera 
avdelningar.                                                                                                                                 
 Förskolan Bullerbyn har haft ett gemensamt tema ”Vänskap”. Alla avdelningar har cirkulerat och haft 
”vänskapsträffar” hos varandra vilket fallit väl ut. Det har lett till ökad trygghet för barnen och större 
känsla av gemenskap och sammanhang för både barn och personal från olika avdelningar. Detta har 
också lett till att vi mycket smidigare kunnat samarbeta vid möten och när det varit kort med personal. 
                                                                                  
På sina egna avdelningar har sedan barnen fått jobba med olika teman och projekt som stärker 
förmågan att leva sig in i andras känslor och att utveckla empati och förmågan att kunna samspela och 
fungera socialt.. T.ex Sagan om vanten, Fåglarna i holken och vid fågelbordet, Vännerna i 
Kungaskogen, Kompiskort, olika samarbetsövningar och Babblarna. Måsen (äldre avdelningen) har 
arbetat med fokusmånader under året där de fokuserade normer och värden och det sociala samspelet 
under höstens första månader. Det är något de rekommenderar då det blev bra resultat och  barnen tog 
det till sig på ett positivt sätt. . Tecken som stöd har också använts med varierat resultat på hela 
förskolan. 
 
Hela förskoleverksamheten i Filipstads kommun har prioriterat att jobba med barns integritet och 
rätten till sin egen kropp.  Stödmaterialen ”Stopp min kropp” och ”Tre ska bli noll” har till viss del 
använts på förskolan Bullerbyn . 
Pedagogerna har fått jobba mycket i stunden. Närvarande pedagoger som visat på och fångat upp.  
Att som pedagog alltid visa respekt för barnen och på tex skötbordet prata om vad man gör.  
Alla avdelningar upplever att delade barngrupper och ”närvarande” pedagoger är ett måste, men att 
det är svårt att räcka till för att jobba så alltid. Man beskriver arbetet med normer och värden som 
ständigt pågående och målen för området är till viss del uppnådda.  
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Analys och lärdomar:   
Att dela barngruppen på olika sätt är en framgångsfaktor. Det ger möjligheter till ett bra och 
tillåtande klimat och barnen får bättre förutsättningar till samspel och goda kamratrelationer. 
Engagerade och delaktiga vuxna som är goda förebilder stärker ett gott klimat och minskar på 
konflikter. 
En tydlig struktur med tydliga regler och fungerande planering där barnen får olika utmaningar 
genom tex olika teman är ett bra arbetssätt. Det gemensamma temat ”vänskap” har varit bra och 
personalen ser en positiv utveckling. 
Gemensamt förhållningssätt och samsyn är viktigt. När personalomsättningen är hög och 
verksamheten kräver mycket vikarier fungerar detta sämre och det märks på barnen. 
 Konflikter mellan barnen uppstår ibland då personalen inte räcker till.  
Det har fungerat bra när vi delat upp barnen på olika avdelningar istället för att alltid gå ut när vi 
behöver samarbeta. 
   
   
   
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår:   
Fortsätta att dela upp barn och pedagoger i mindre grupper.  
Att alltid ha en dialog runt förhållningssätt och bemötande. Få möjlighet att lära upp vikarier som 
blir delaktiga i vår verksamhet och vårt förhållningssätt och som blir kända för barn och föräldrar. 
Likabehandlingsplanen behöver förankras ännu mer och användas konkret på planeringarna.  
På olika sätt fortsätta att arbeta med hur man är mot varandra genom planerade och spontana 
aktiviteter och teman varje dag. 
Förskolan Bullerbyn fortsätter sitt ”tema” Vänskap som ska löpa som en röd tråd för alla och 
utvecklar det. 
 
  

   
   

Utveckling och lärande   
   
Lpfö 98   
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 lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka 
barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.   
   
Verksamhetens mål/ för att sträva mot läroplanens mål ska personalen:     
  
 

• Se att leken utgör grunden för barns utveckling och lärande och organisera verksamheten så 
att barnen ges rikligt med tid, rum och material för olika former av lek samt ge dem 
upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och förmågan att leka, 
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• använda leken som ett medel såväl i arbetet med barngruppen som i arbetet med enskilda 
barns utveckling och lärande. 

•  Erbjuda en stimulerande och variationsrik miljö som bygger på barnens intresse och som 
stimulerar till kreativitet och nytänkande där material och miljö är tillgängligt för alla. 

• Ha ett tillåtande, tydligt och tillgängligt förhållningssätt. 
• Uppmärksamma alla barn varje dag. 
• Dela in barnen i mindre grupper. 
• Se att barnens behov och intressen går i första hand. 
•  Använda datorn till att söka kunskap och ta reda på fakta. 
• Använda sig av humor och glädje som dagliga inslag i verksamheten. 

 

   

Resultat och genomförande   
Upplevelsen är att man överlag har kommit långt i sin strävan att nå målen. Även här ser man en 
vinst med delade barngrupper.  
En bra och tydlig planering och ett arbetssätt där man följer barnens intressen och initiativ ger bästa 
möjligheter till måluppfyllelse. 
En pågående föränderlig lekmiljö har växt fram med mer utmanande material det har stimulerat 
barnens lek och förmåga att samspela på flera avdelningar. . Våra vänskapsträffar och det 
gemensamma temat ” Vänskap” har lett till att barnen är tryggare och leker mer med varandra över 
avdelningsgränserna. 
 Personalen har så långt möjligt gett barnen TID och tagit tillvara på barnens intressen och sett till att 
möblering och material har anpassats utifrån barnens behov.  
 Att ha en tillåtande attityd och använda ordet nej så lite som möjligt ser alla avdelningar som viktigt. 
Hela förskoleverksamheten har jobbat med barns språk och kommunikation som prioriterat område.                                                                                                           
Bullerbyn har fått lagt stort fokus på att prata mycket med barnen, att sätta ord på saker och 
upplevelser. Prata, prata och upprepa igen i vardagens alla situationer. Sagor, sång, rim och ramsor 
används i det dagliga arbetet med att stimulera barnens språk. Att sjunga på ett nytt språk är mycket 
lättare än att prata är en analys av hur man utvecklar ett nytt språk som gjorts under året.                                                                                                                        
Babblarna är ett språkstimulerande material som flera avdelningar använt sig av med positivt 
resultat, barnen vågar prata och agera genom babblarna. Tecken som stöd har använts och ger barn 
en möjlighet att förstå och göra sig förstådda även om de ej har ett språk ännu.  
Vid sidan av arbetet med språk och kommunikation har även rörelse, matematik, teknik och 
skapande vävts in. De stora barnen har gjort mycket experiment och använt Urs program ”Tiggy 
testar” vilket har varit spännande och lett till mycket diskussioner kring vad som händer och varför. 
På alla avdelningar räknar man och pratar om antal, sätter upp bilder på siffror och tärningar. De 
stora barnen på Måsen har varit väldigt intresserade av siffror, bokstäver och att läsa. De har lekt 
skola, fått ”läxor” och fått använda fina ”vuxenpennor”. 
 
 Naturens kretslopp har följts på olika sätt genom ”egna” träd, vistelse ute i naturen, se och  
medverka till fjärilarnas utveckling och att följa livet i fågelholkarna. 
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Analys och lärdomar:   
Vissa läroplansområden och mål är lättare att arbeta med och uppnå som språk och matematik tex.  
Personalen behöver se till att miljön är variationsrik, utmanande och stimulerande. Att våga 
prioritera och vänta in resultat är viktigt. 
Behovet hos barn att få träna på att klippa, klistra, måla och skapa ser personalen har ökat. En 
fundering är om barn inte får göra detta lika mycket hemma som förr. Även rörelse ser man ett stort 
behov av, många barn som behöver motorisk stimulans och att få använda sin kropp och röra mycket 
på sig på olika sätt.  
Tillgänglighet av leksaker och annat material ger barnen större möjlighet till självständighet. Att ge 
barnen tid har resulterat i att barnen vågar försöka själva.  
Att få till bra planering, reflektion och utvärdering av verksamheten fortlöpande för att kunna gå 
vidare på bästa sätt är avgörande för en god verksamhet. Att ha en god genompratad grund att stå på 
höjer kvalitén och arbetsglädjen. Hög personalomsättning påverkar resultatet och möjligheten att få 
till en fungerande och utvecklande planering, det haltar när ordinarie personal inte finns på plats pga 
olika saker.  

   
   

Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår:  
 Mer tid och reflektion behövs i arbetslagen för att planering och kommunikation ska fungera på bra 
sätt. Det finns också behov av tid och analys av barnens intressen och förmågor för att få till en 
fungerande planering och dokumentation.   
Att i ännu högre utsträckning observera, reflektera och samtala om och ta reda på barnens intressen 
och förmågor för att arbeta vidare med.   
Fortsätta vara konsekventa och dela barngruppen när möjlighet finns. 
  
Kontinuerligt se över miljön både inne och ute för att ge barnen en stimulerande och utvecklande 
vardag i förskolan. 
En fortsatt satsning på språk och kommunikation under läsåret. 
   
  
  
Barns inflytande   
  
 Lpfö 98   
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/ för att sträva mot läroplanens mål ska personalen:    
   

• Se att barnen utifrån ålder och mognad är delaktiga och har inflytande i verksamheten.  
• Ge barnen möjlighet till att ta egna initiativ och få möjlighet att välja om de vill eller inte vill 

delta i vissa aktiviteter.  
• Ta tillvara barnens förslag och intressen i verksamheten.  
• Ge lika stort inflytande och utrymme till både flickor och pojkar 
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• Ta tillvara på tillfällen till inflytande och möjlighet att påverka. 
• Ta tar reda på barnens åsikter genom intervjuer och samtal. 
•  Uppmuntra barnens självständighet. 
•  Dela oss i mindre grupper. 

 
  Resultat och genomförande:   
På alla avdelningar ges barnen stort utrymme att få välja vad de vill göra.                                                                          
Att lyssna på barnen, både på dem som tar stort utrymme och tydligt visar vad de vill och dem som 
inte är så lätta att tyda har varit viktigt.  Det vardagliga inflytandet är i fokus.                                                                                                                                                              
Alla pedagoger tänker på att använda ordet nej så lite som möjligt.                                                             
Även att låta barn ha inflytande över vem som byter blöja eller hjälper barnet på toaletten är något 
man medvetet jobbat med på flera avdelningar.                                     
 Barnen har efter önskemål fått vara med och duka och fått vara med och hålla samlingen. Vid vissa 
aktiviteter har barnen deltagit i planering och utförande. På Måsen med de stora barnen har man på 
måndagar tillsammans med barnen planerat för veckan.  
Barnintervjuer har gjorts med de största barnen. 
Personalen försöker vara lyhörd och följa barnens intressen och initiativ, vid vissa aktiviteter finns 
möjlighet att välja om man vill delta eller inte.  
Bildscheman, tecken som stöd, tydlig uppmärkning för material och annat tydliggörande i olika 
former ger barnen insikt, förståelse och möjlighet att hantera sin vardag. . 
 Att ha ett tillåtande arbetsklimat i barngruppen har gett resultat, då barnen genom detta får större 
inflytande över sin situation. 
  
  
 Analys och lärdomar:  
Alla avdelningar ser att när man delar barngruppen både planerat och oplanerat får barnen större 
möjlighet till inflytande och att bli lyssnade på.  
När man lyssnar på barnen och de får vara med och bestämma och hjälpa till blir det positiv 
stämning och barnen tar eget ansvar. .  
 Barnen är vetgiriga och vill hjälpa till i olika situationer, de behöver få känna att de viktiga och att 
de tillför gruppen något, oavsett ålder.  
Tex att få hjälpa till med dukning, eller hålla i samlingen osv.  
Gemensam planering och reflektion är en förutsättning i arbetslaget för att verksamhetens kvalitét 
ska utvecklas positivt. Att dokumentera barnens intressen och behov är viktigt och kräver att 
personalen gör upp en plan för det. 
Det är viktigt att personalen är samspelta för att bemöta barnen på ett likvärdigt sätt, att  
barnen kan och får.  
   

   

Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår:   
 Utvecklingsbehov inför hösten är att fortsätta fundera över vad inflytande är, ser vi vad barn vill och 
hur blir barn så trygga att de visar oss det? Delaktighet och inflytande är inte samma sak. 
Barnobservationer utifrån specifika frågeställningar kring alla våra områden i läroplanen kan vara ett 
verktyg för att höja kvalitén. 
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Använda intervjuer och samtal ännu mer med barnen för att få med dem i planeringen och kunna 
tillgodose deras önskningar och intressen och göra dem delaktiga i beslutsfattande. 
 Personalen behöver tid både med enskilda barn och i arbetslaget för planering, reflektion och 
utvärdering.  
Fortsätta dela barngruppen för ökad möjlighet till att påverka sin situation och få utrymme att 
uttrycka åsikter och tankar och göra barnen medvetna om sina egna tankar och beslut.  
Material och miljö ska vara tillgänglig, utmanande och inspirerande för barnen.  
 
 
Förskola och hem Lpfö 98   
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.   
   

Verksamhetens mål/ för att sträva mot målen i läroplanen ska 
personalen:     
   
Arbeta för att:   

• Ha en god relation mellan förskola och hem och att kontinuerligt se över formerna för 
samverkan.  

• Barn och föräldrar ska känna sig välkomna till förskolan och får en god introduktion i 
förskolan.  

• Barn och föräldrar har förtroende för personalen.  
• Föräldrarna får nödvändig information om sitt barn och verksamheten.  
• Ta tillvara på den dagliga kontakten. 
• Föräldrarnas synpunkter tas tillvara genom föräldraenkät, utvecklingssamtal minst en gång 

per år, föräldramöte och gemensamma festligheter.    
  

   

Resultat och genomförande:  
  
Alla avdelningar har använt sig av föräldraaktiv inskolning med varierat resultat, en del föräldrarna 
har väldigt bråttom iväg och förstår inte vad det innebär att de ska delta med sina barn.                              
Vi får fortsätta att vara tydliga med detta på informationsmöten inför inskolning.  
Det läggs stor vikt vid att alltid möta upp på ett positivt sätt i hallen och att på olika sätt skapa en 
relation för förtroende mellan pedagoger och vårdnadshavare.                             
På utvecklingssamtalen upplever personalen att föräldrarna är nöjda och inte har så mycket frågor, 
åsikter eller önskemål. Flera föräldrar som gett positiv feedback.                                                      
Svarsfrekvensen på föräldraenkäten var mycket dålig  i år. 
 11 familjer hade svarat på hela Bullerbyn. En sak som framkommer i några av svaren på 
föräldraenkäten är otydligheten med vikarier. Där finns ett stort utvecklingsbehov att vi blir bättre  
på att informera om vem som är vikarie och att vikarien blir bättre på att presentera sig.  Kraftig 
kritik mot den stora andelen barn med annat modersmål har också framkommit i ett svar. Detta sett 
ur ett språkutvecklande perspektiv.                                           
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 Samarbetet och uppslutningen till olika föräldraaktiviteter som Föräldramöten, utvecklingssamtal, 
drop in kaffe, Lucia och vårfesten har inte fungerat lika bra som förut. Pedagogerna upplever att 
intresset från föräldrarna inte är så stort.  
Det nya dokumentationsverktyget SCM har inte införlivats på ett bra sätt och föräldrarna visar litet 
eller inget intresse för det tyvärr. Personalen är osäker på verktyget, tiden finns inte och under våren 
har mycket annat fått prioriteras. 
Övrig dokumentation som finns är bilder i hallen och olika ”dokumentationsväggar eller dörrar” där 
barnens pågående projekt och alster finns att se. Tyvärr är det endast några få föräldrar som tar sig 
tid att komma in och ta del av detta. 
På utveckling samtalen med våra familjer med annat modersmål har telefontolk alltid erbjudits.  
Flera avdelningar har en sms grupp med sina föräldrar för att snabbt få ut information och kunna nå 
alla. 
.                                     
   
   

Analys och lärdomar:   
Det är väldigt viktigt att kunna berätta lite om varje barn när de blir hämtade.  
Fler föräldrar kommer när vi har luciafirande eller andra fester än till föräldramöten.  
Vi behöver fortsätta tänka till runt föräldramöten, vilka behov har föräldrarna? Vilka behov har vi? 
Föräldraaktiva inskolningar har fungerat relativt bra. 
   
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår:   
Tillsammans med föräldrarna hitta nya vägar till samarbete. Vad ser vi är viktigt för dagens 
föräldrar, tänka till när vi bjuder in till olika samverkansformer, hur kan man göra det intressant och 
inbjudande? Utvecklingsbehov blir att hitta bra former för samarbete, vilka behov finns hos  
föräldrarna? Hur kan vi öka intresset för vår verksamhet? SCM verktyget måste förankras och alla 
måste prioritera att lära sig det och kontinuerligt använda det. 

 
 

   
   

Helhetsbild av verksamhetsåret   
 Förskolan Bullerbyn har haft flera omorganisationer i sina arbetslag från hösten och även under 
pågående termin. Det är krävande och tyvärr sänker det kvalitén när man måste börja om hela tiden 
med att förankra arbetssätt, förhållningssätt och andra ansvarsområden som ska delas upp och falla 
på plats.      
 Svårigheter med vikarieanskaffning och återkommande diskussioner om hur man ska lösa frånvaro 
från kollegor är stressande och tar mycket tid. Det har varit positivt med en vikariepool placering på 
Bullerbyn men mycket diskussioner krävs ändå om vart den vikarien behövs mest som är tidsödande. 
Det stora fokus som lagts på kompetensutveckling är bra och viktigt men det märks i barngrupperna 
när den ordinarie personalen inte är på plats, oftast blir det olika vikarier eller så jobbar man kort och 
samarbetar över husen.  
Budgetansvariga/inköpsansvariga på Bullerbyn  upplever sitt uppdrag svårt och krävande. Krångligt 
med avtal och särskilda erbjudanden som personalen ska ha koll på. Utvecklingsbehov här är ett 
gemensamt tag med alla inköpsansvariga tillsammans med ekonomiavdelningen. 
Ekonomiavdelningen skulle behöva ta fram uppgifter från alla våra leverantörer och erbjudanden 
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tydligt så det blir lätt och enkelt att gå in och beställa. Som det är i dag så fungerar det inte. På 
Bullerbyn har också Budgetansvariga bytts ut nu flera gånger under de senaste åren. 
Alla upplever att beslutet att minska antalet barn i barngrupperna har varit mycket positivt.  
2 barn färre i en grupp barn gör stor skillnad på kvalité och möjlighet att räcka till för att tex dela 
upp sig i mindre grupper. 
Att samarbeta mer inne på avdelningarna och dela upp barnen på det viset har varit mycket bättre än 
när vi alltid skulle gå ut för att samarbeta.  
Personalen upplever att det är slitsamt med återkommande inskolningar under hela året. 
Vårt vänskapstema har varit positivt både för pedagoger och barn och trots ett tufft år med många 
inskolningar och nya arbetslag har arbetsglädjen och personal som gör sitt yttersta för att allt ska 
fungera så bra som möjligt övervägt. 
 
 
 

 
Åsa Iversen 
  
Filipstad 181004 
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