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Normer och värden  
Lpfö 98/10 
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för 
vårt samhälles gemensamma demokratiskaa värderingar och efterhand omfatta dem 
 
 
Verksamhetens mål:   
För att kunna sträva mot områdets mål i LpFö behöver vi: 
 

• Redan vid introduceringen skapa förutsättningar för att varje barn ska känna 
sig välkommet och känna samhörighet med hela gruppen. 

• Fortsätta arbetet med att fördjupa oss i LpFö’s mål under detta område och 
diskutera hur vi omvandlar dem i praktiken. 
 

Resultat och genomförande 
Vi har skapat ett dokument att använda vid introduceringen där vi tar reda på lite mer fakta 
om barnet och barnets familj, tex namn/ålder på syskon. Stöd finns även i dokumentet: Samtal 
efter introduktion vid mottagande av nyanlända barn i Filipstads kommun. 
Vi har dock ej haft möjlighet att använda det ännu vid introducering av nya barn, men under 
vårens samtal har vi fyllt i för de barn vi redan har i verksamheten. 
 
Från september till november delade vi barngruppen i tre under del av fm, för att ha samling 
och aktiviteter utifrån ålder. Vi började med att ansvara för en grupp en vecka i taget, men tog 
senare ansvar för varje grupp under två veckor, för att få lite mer tid. 
Vi fick möjlighet att verkligen uppmärksamma varje barn, låta det enskilda barnet stå i 
centrum och se utveckling och lärande i en mindre grupp av barn. 
Under våren har vi inte haft samma kontinuerliga struktur på indelningen – det har varit 
mycket utbildning och vikarier och då har det varit lättare att ha barnen i stor grupp. 
 
På gemensam kvällsreflektion har vi haft en dagordning där vi lagt in aktuella punkter för att 
kunna föra kontinuerliga diskussioner runt normer och värden, likabehandlingsplanen, 
personalens förhållningssätt och klimatet i barngruppen. 
 
 
Analys och lärdomar 
Det är viktigt att känna till barnens familjer då samtal ofta uppstår runt syskon och vad man 
gjort hemma. Då många av de yngre barnen har annat modersmål är det inte alltid lätt att 
känna till hur syskons namn uttalas och vilka människor runt barnen som ingår i deras familj. 
För att skapa samhörighet och jämställdhet bör personalen ha likvärdig kännedom om ALLA 
barns familjer! 
 
Under hösten har barngruppen skapat en fin samhörighet mellan stora och små, flickor och 
pojkar samt barn med annat modersmål och svensktalande barn. 
När vi delat barnen i grupper känner vi ofta att vi delar på barn som gärna umgås och att den 
yngsta gruppen blev lite väl stor, med barn på olika nivåer i sitt lärande.  
Att ha barnen i en stor grupp gör att vi-känslan stärks, men vi känner samtidigt att barnen är 
på så olika utvecklingsnivåer att vi måste dela dem någon gång under dagen för att erbjuda 
rätt aktiviteter utifrån var de befinner sig i sitt lärande. 
 
Den gemensamma reflektionstiden på kvällstid(en gång/månad) räcker inte till för att få 
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kontinuitet på den pedagogiska diskussionen och det kollegiala lärandet i arbetlaget. Alltför 
långt mellan träffarna och frågor hinner bli inaktuella. 
Under våren har vi lagt in 45min gemensam tid varje torsdag men då har vi mest arbetat med 
dokumentation. 
 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår: 
Fortsätt att använda dokumentet ”Min familj” vid introducering av nya barn samt ”Samtal 
efter introduktion vid mottagande av nyanlända barn i Filipstads kommun”. 
 
Ta tillvara på alla tillfällen som ges och lyft frågor om normer och värden under hela dagen. 
Starta upp arbetet med kompisböckerna och ev. Kungaskogen i höst. 
 
Gemensam tid för arbetslaget(utan barn) VARJE vecka är en förutsättning för en bra 
pedagogisk verksamhet! Vi hoppas finna möjlighet till det under nästa läsår. 
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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:  
För att kunna sträva mot områdets mål i LpFö behöver vi: 
 

• Kartlägga och diskutera vart barnen/det enskilda barnet befinner sig just nu i 
sitt lärande och sin lek – vilken miljö de behöver för att utvecklas vidare. 

• Rotera i de olika smågrupperna för att all personal ska ha egen och god 
kännedom om varje barns utveckling och lärande 

 
 
Resultat och Genomförande 
Under hösten använde vi Pluttra som dokumentationsverktyg och fick in en bra rutin för 
dokumentation både av verksamheten och den enskilda barnet. Dokumentationen i Pluttra för 
det enskilda barnet har varit till stor hjälp vid utvecklingssamtalen och vid delutvärderingen 
under hösten 
Under våren upphandlades ett nytt verktyg och vi visste inte riktigt när det skulle starta. Där 
tappade vi kontinuiteten… 
 
Vid delutvärderingen i december diskuterade vi hur höstens miljöer/vrår fungerat och gjorde 
tankekarta över de olika rummens möjligheter. Tanken var att skapa miljöer utifrån ”ämnen” i 
LpFö och barns inflytande. Vi kom igång bra men det var svårt att upprätthålla, kartägga 
kontinuerligt och skapa förändring/utveckla miljöerna/vrårna under våren. 
 
Vi delade barngruppen en stund under fm och kom fram till att två veckor för personalen med 
varje grupp var nödvändigt för att starta/upprätthålla/avsluta projekt och aktiviteter. 
Under två veckor i maj testade vi ”Grej of the week”(GOTW) som är ett arbetssätt många 
skolor använder(då heter det ”Grej of the day”) men som vi anpassat till förskolan.  
 
Arbetssättet fungerade mycket bra och ser ut ungefär så här: 
Dag 1 – presentera en eller flera ledtrådar under dagen om det vi ska lära oss något om. 
Dag 2 – ”svaret” presenteras med hjälp av Powerpoint.  
Den innehåller foton, fakta och ev filmklipp. 
Dag 3 – reflektion/diskussion om vad vi var med om dagen innan, möjlighet till nya tankar, 
frågor och slutsatser. 
Dag 4&5 – möjlighet till mer ”grejande” runt veckans GOTW tex. sånger, drama, skapande.. 
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Analys och Lärdomar 
SCM är ett nytt system för oss och även om vi tidigare använt Pluttra så tar dokumentationen 
längre tid då plattformen inte ser likadan ut. SCM är ett större system med många möjligheter 
men arbetslaget känner sig mer hemma med Pluttra! 
 
Som i föregående avsnitt så är det tiden mellan våra gemensamma träffar med arbetslaget som 
är den stora utmaningen…Vi MÅSTE skapa tid oftare! Helst en gång/vecka även om det är en 
kortare stund. Vi har många bra tankar om hur vi vill organisera verksamheten och miljön, 
men vi har svårt för att följt upp och utvecklat vidare.  
 
Då vi har barn mellan 1(2)-6år är det nödvändigt att dela barngruppen delar av dagen för att 
kunna erbjuda aktiviteter och projekt som passar barnen där de befinner sig i sin utveckling. 
Vi behöver diskutera HUR vi ska tänka vid delning och ansvar, VAD vi ska använda tiden i 
grupperna till och på VILKET SÄTT vi ska dokumentera detta. Syftet är att varje barn ska få 
möjlighet att utvecklas där de befinner sig just nu samtidigt som vi känner att vi vill jobba 
utifrån ett gemensamt tema/projekt för hela barngruppen. 
Då vi går in på andra året av det gemensamma utvecklingsarbetet: Språk, så bör temat väljas 
utifrån fokus på språkutveckling/språkutvecklande arbetssätt. 
 
”Grej of the week” togs väl emot av barnen som var mycket intresserade och tyckte det var 
spännande med ledtådarna. Vi valde att ”greja” runt naturkunskap och valde myran och 
masken. Presentationen med powerpoint ska vara max 8-10min lång och blir en 
undervisningssituation som väcker olika tankar hos barnen. När vi sedan 
diskuterade/reflekterade dagen efter fick barnen möjlighet att återuppleva och få syn på sitt 
lärande när de berättade för varandra och oss vuxna. 
 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår 
Vi ska införa tankekartor som ska sättas på vårt kontor när det gäller planering/utveckling av 
miljön, projekt, aktiviteter mm. Dessa kan vi återkomma till kontinuerligt. Samsyn och 
kontinuitet är viktigt!!! 
Arbetet med SCM ska göras mer i ”nuet” tillsammans med barnen men även på enskild 
reflektionstid. Lyft valda delar på gemensam tid! 
 
När vi vet vilken barngrupp vi får till hösten ska vi återinföra gruppindelningen av barnen 
under del av dagen, för att mer kunna utgå från barnens behov. Vi ska fundera på om vi ska 
rotera för att ha goda kunskaper om det enskilda barnets utveckling och lärande, eller om det 
räcker med gemensamma samtal då detta bara är en del av dagen och dokumentationen av det 
enskilda barnet finns tillgängligt i SCM. 
Observationer av lärmiljön i början och mitten av varje terminen. 
 
”Grej of the week” – Vi ska fortsätta med GOTW med de äldre barnen och utgå från naturen. 
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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 ansvr för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. 
 
Verksamhetens mål:  
För att kunna sträva mot områdets mål i LpFö behöver vi: 
 

• Bli bättre på att synliggöra och dokumentera barnens inflytande i verksamheten 
och visa för barnen(och föräldrarna) så att de känner att de kan vara med och 
påverka innehållet i förskolan. 

 
Resultat och Genomförande 
Pedagogerna har varit närvarande och lyssnat mer efter barnens intentioner. 
Vi har satt ord på och bekräftat det barnen uttryckt att de vill eller behöver. 
Vi har varit tillåtande för det barnen initierar tex när de vill sjunga en sång för de andra mitt 
under fruktstunden eller lunch – varför inte?  
Vi har tagit tillvara på barnens ideer under dagen och försökt förverkliga och genomföra det 
mesta. 
 
Vi planerade att använda Mindmaps eller föreställningskartor när vi startar projekt utifrån 
barngruppens önskemål. Några gånger har vi provat men arbetssättet är inte inarbetat ännu… 
 
Vi har fortsatt att dokumentera utifrån våra två strukturer – ”det enskilda barnet”(ögonblick) 
och ”verksamheten”(reflektion).  
 
 
Analys och Lärdomar 
Att vara en närvarande pedagog som utgår från Läroplanens alla mål och barnens intentioner 
är komplext… Det kan kännas tryggt att planera i förväg vad som ska göras och i 
förlängningen känna sig som en ”lyckad pedagog” när man kan pricka av vilka mål man 
erbjudit barnen i verksamheten… 
Om vi istället låter barnen vara mer delaktiga här och nu, kan lärandet bli mer optimalt och 
utgå från varje barns behov. Det kan dock kännas rörigt under en tid och vi måste hitta 
strukturer och rutiner för att se måluppfyllelsen i detta arbetssätt.. 
Vi behöver utgå från barnen behov, utvecklingsnivå och intentioner samtidigt som vi har 
Läroplanen i tanken och hjälper barnen under hela dagen att bygga tankekedjor, genom att 
ställa öppna frågor som tex: Varför är det så? Vad tror du? Hur skulle du göra? 
 
 
Utvecklingsområde inför nästa verksamhetsår 
Ta med barnen i inköpsmöte och planering av hösten – skapa större projekt runt barnens idéer 
istället för lösryckta ”happenings” 
Fortsätt att lyssna in barnen och se verksamheten ”genom deras ögon” – Vad vill de? Vad 
behöver de? Vad saknar de? Vad håller de på att utveckla? 
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Förskola och hem (enkät,föräldraforum samt andra 
samverkansformer) 
 
Lpfö 98/10 
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 
 
Verksamhetens mål:   
För att kunna sträva mot områdets mål i LpFö behöver vi: 
 

• Säkerställa oss om att alla vårdnadshavare har tillgång till våra verktyg. 
• Ge vårdnadshavare möjlighet att vara med och påverka verksamhetens 

utveckling 
 
 
Resultat och Genomförande 
Vi hade pratat med alla vårdnadshavare och hjälpt dem med att få tillgång till Pluttra och 
SMS-grupp. När det nya verktyget SCM kom har vi inte haft möjlighet att introducera alla 
föräldrar på ett tillfredsställande sätt. 
 
Den dagliga kontakten i hallen har gett oss möjlighet att diskutera verksamheten och deras 
barns behov kontinuerligt. Även under utvecklingssamtalen har vi ställt frågor om det är något 
de saknar, inte förstår eller vill tillföra. Vi upplever att alla är nöjda och tycket att vi gör ett 
bra arbete! 
Vi har använt det gemensamma dokumentet för utvecklingsamtal som grund vid samtalen. 
 
Barnenkäten lämnades ut under våren och vi fick in 4 svar. 
 
Analys och Lärdomar 
När vi startade upp Pluttra introducerade vi föräldrarna på höstens föräldramöte och fick då 
med det flesta från start. Vid introduktionssamtalen har vi hjälpt nya föräldrar under året. 
När vi startade SCM hade vi inte möjlighet att ha ett föräldramöte och det var svårare att 
koppla på alla som behöver hjälp.  
 
Dokumentet för utvecklingsamtal bör revideras. När alla förskolor nu använder SCM kan 
föräldrarna följa barnens utveckling och lärande via webplattformen så delar av dokumentet 
fyller inte längre sin funktion. Rubrikerna: Trivsel, Barnet och språket, Barnet och miljön, 
Barnet och det sociala samspelet samt Överenskommelser bör vara kvar medan Utveckling 
och lärande kan följas på webplattformen. 
 
Föräldraenkät via internet verkar vara en utmaning i hela kommunen. Vi har i alla fall gett 
vårdnadshavarna möjlighet att delta. 
 
Utvecklingsbehov inför nästa verksamhetsår 
Ta upp SCM på höstens föräldramöte och presentera från grunden för nya och gamla 
vårdnadshavare. 
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Helhetsbild av verksamhetsåret 
Under verksamhetsåret 17/18 har personalstyrkan betått av tre heltider, 50% resurs och  
50% kök/resurs.  
 
Under året har vi fått ta del av en mängd kompetensutveckling: 
Camilla har avslutat sin tre terminer långa barnskötarutbildning och blev efter jul 
tillsvidareanställd. Hon har även gått handledarutbildningen för barnskötarelever. 
Linn har deltagit i bokcirkeln om flerspråkighet. 
Malin har varit handledare/lärledare i Vintergatan(teknik/naturvetenskap) och Läslyftet samt 
genomfört skolverkets utbildning till Språk-, Läs-, Skrivutvecklare. 
 
När vi haft behov av vikarier har vi fyllt upp tid på personal som arbetar 50% samt några 
externa vikarier. Att boka vikarier när det uppstår behov många tillfällen eller under flera 
dagar i rad upplevs stressande, då tillgången inte är så stor, men det har ordnat sig till slut. 
 
Föräldraaktiv introduktion fungerar bra och blir en bra start för både barn och vårdnadshavare. 
 
Vi startade hösten med 16 barn från 1-5år och efter jul var vi 17 barn. 
11 flerspråkiga barn och 6 barn med svenska som modersmål. 
Att bedriva verksamhet för barn mellan 1-5år är alltid en utmaning. Att möta varje barns 
behov och utvecklingsnivå när det gäller färdigheter och språkutveckling kräver mycket av 
pedagogerna. Behovet av gemensam reflektionstid/planeringstid i arbetslaget har varit svårt att 
få till kontinuerligt – 2 timmar på kvällstid/månad är allt för lite och för sällan. 
 
Vi upplever att vi haft en trygg barngrupp där barnen visat glädje över att få vara hos oss på 
Sörgården 
 
Inför kommande verksamhetsår behöver vi se över materialet både till innemiljön och 
utemiljön – tillföra det som saknas och byta ut det som blivit slitet. 
En önskan till nästa sommar vore ett tak mellan lekförrådet och sandlådan samt skåp med 
dörrar till målarrummet. Vi behöver även se över personalens rum för vila och eget arbete. 
 
 
 

2018-06-01 
Camilla Arvidsson 

Linn Frykberg 
Malin Henrixon 


