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Förskolans organisation 
 

Förskolan i Degerfors består av 25 avdelningar fördelade på 10 enheter.  

Verksamheten är indelad i tre områden. Förskolemråde 1, 2 och 3. Verksamheten innefattas 

också av en familjecentral och Nyckelpigan natt som är en pedagogisk omsorg på obekväm 

arbetstid. Dessa tillhör förskoleområde 3. På grund av ett högt antal barn har under våren 2017 

två tillfälliga avdelningar varit i bruk, Tallmon i Åtorp och Guldgruvan 4. På Tallmon har vi 

haft verksamhet för elva 5-åringar. På Guldgruvan har 11 barn varit inskrivna. Under två 

månader i början på hösten hade vi på Björkdungens förskola en avdelning där vi tog emot barn 

till asylsökande. 

Förskolecheferna ingår i förvaltningens ledningsgrupp, som träffas varannan vecka, dessutom 

har förskolan en ledningsgrupp som träffas varje vecka. Vi har under året rekryterat ytterligare 

en specialpedagog. Vi förskolechefer har flyttat till ett gemensamt kontor tillsammans med våra 

specialpedagoger.  

Systematiskt kvalitetsarbete 
  

Augusti: Planeringsdag 

September: Förskolorna kartlägger inför årets likabehandlingsarbete (sina egna mål) 

                      Medarbetarsamtal 

Oktober: Medarbetarsamtal 

                      Föräldramöte  

                      Likabehandlingsplan, nulägesanalys, mål och metoder till förskolechef. 

                      Föräldraråd 

November: Medarbetarsamtal 

 Föräldraråd 

December: Information till förskolechef inför förskoleklass 

                      Halvårsrapport med utvärdering, analys och nytt nuläge upprättas 

Januari: Planeringsdag med fokus på reflektion och analys utifrån halvårsrapporten. 

Februari: Förskolechef träffar nämnd för budget 

 Lönesamtal 

 Bokslut 

Mars: Skyddsrond 

Föräldraråd 
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Redovisa åtgärder utifrån medarbetarenkät 

April: Föräldraenkät skickas ut 

Överlämnandesamtal för barn i behov av särskilt stöd. 

Maj: Planeringsdag, kvalitetsrapport skrivs. 

                      Utvärdering av likabehandlingsplan skickas till förskolechef 

                      Pedagog från förskoleklass besöker förskolan 

Uppdatering av verksamhetsplan, likabehandlingsplan, arbetsmiljöplan samt 

krispärm. 

Juni: Förskolechef sammanställer kvalitetsrapport. Vidarebefordrar till förvaltnings-

chef 

  

Kontinuerligt över året sker följande: 

 Arbetsplatsträffar varje månad där b.la målarbetet följs upp. 

 Lärgrupper där alla pedagoger deltar en gång i månaden 

 Reflektion i arbetslag 

 APT med varje enhet en gång i månaden  

Gemensamt förhållningssätt: Vi arbetar utifrån ICDP, vägledande samspel. Det bygger på 

modern forskning. Samtliga pedagoger skall ha gått nivå 1, inom en 5-års period. 

Rutin kring kränkningar: Förskoleverksamheten har ett eget årshjul för 

likabehandlingsarbetet.  

Rutin för klagomålshantering finns. 

Barngruppernas storlek sammansättning: 

Antal avdelningar Åldersfördelning Platser Personal 

14  1-5 år  17-20 3,0 

1  1-5 år  27 3,75 

2  1-5 år  16 3,0 

1  1-5 år  15 4,5* 

3  3-5 år  17-18 3,0 

2  1-3 år  14-15 3,0 

1  1-3 år  11 2,25 

1  5 år  11 1,5 

 

*avdelning med förhöjd grundbemanning och fem platser för barn i behov av särskilt stöd. 
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Grundfakta 

 2016 

vt 

2016 

   ht 

2017 

   vt 

Antal barn i förskolan 15 okt och 15 april 431 397 438 

Antal avdelningar 24 23 25 

Antal barn med annat modersmål 85 95 110 

Födelseår, barn i följande åldrar 15/10, 15/4                   

2010 90 0 0 

2011 96 98 100 

2012 77 83 84 

2013 88 99 99 

2014 69 79 77 

2015 11 38 70 

2016 0 0 8 

Antal årsarbetare  76 76 78,25 

Personal m. ped. högskoleutbildning % 76 76 75 

 

Uppföljning av åtgärder enligt föregående års kvalitetsrapport 

 

Under året har vi diskuterat hur vi ska reflektera och analysera i olika sammanhang och i olika 

perspektiv. Vi förskolechefer ha varit delaktiga i diskussionerna tillsammans med pedagogerna. 

Vi har arbetat mycket med innemiljö, dels genom pedagogiska promenader, dels genom 

diskussioner på lärgrupper. Även våra investeringsmedel har delvis använts till att utveckla 

innemiljön så att den passar vår verksamhet.  

Vi har fört diskussioner i lärgrupper och i arbetslag om pedagogernas ledarskap i förskolan. 

Detta arbete kommer även nästa år att vara ett utvecklingsområde. 

Vi har sammanlagt 110 barn, d.v.s. 25 % av barnen, i förskolan som har annat modersmål. 

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 

utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Vi arbetar interkulturellt på samtliga förskolor 

med att språkstödja alla barn. Eftersom vi inte har modersmålslärare i alla språk så fokuserar vi 

mer på att barn med annat modersmål ska utveckla sin kulturella identitet. På flertalet förskolor 

är det synligt i miljön att verksamheten är mångkulturell. Pedagogerna strävar efter att alla barn 

får tillräckligt talutrymme varje dag. Det är också viktigt att personalen uppmuntrar barnens 

samtal och bygger vidare på deras erfarenheter, uppfattningar och försök till samtal här och nu 

samt att göra alla uppmärksamma på att man kan ha flera språk och att det är en tillgång att vara 

flerspråkig.  

Vi har haft förmånen att ha en modersmålspedagog i arabiska som arbetat på två förskolor en 

dag var i veckan under våren. Hon har varit på Herrgården och Guldgruvan som är stora 

förskolor och har stor andel arabisk-talande barn. Pedagogerna upplever att det varit mycket 
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berikande för de barn som fått ta del av detta stöd. Bland annat säger de att barn som är livliga 

och har svårt att lyssna har varit mer delaktiga i verksamheten när de fått förklarat på sitt 

modersmål. Modersmålspedagogen har också varit behjälplig med att tolka mellan föräldrar 

och pedagoger i den dagliga kontakten vilket varit väldigt värdefullt.  

Samarbetet mellan förskola-förskoleklass fortgår. Utvecklingsområden inför övergången är på 

planeringsstadiet.  

Vår kompetensutveckling har till stor del kommit att handla om Unikum. Det är av stor vikt att 

alla pedagoger dokumenterar i Unikum och det tar olika lång tid att lära sig nya verktyg. Detta 

arbete kommer att fortsätta hela nästkommande år. 

Underlag för årets kvalitetsrapport 

 

Observationer, filmat, barnintervjuer, dokumentation, reflektion pedagoger, reflektion med 

barn, reflektion med förskolechef, sociogram, feedback från föräldrar. Pedagogerna har under 

året getts möjlighet att utveckla hur de praktiskt kan tillämpa reflektion och analys. 

Verksamhetens dokumentation.  

 

Vi har under våren påbörjat implementeringen av lärplattformen Unikum. Vi har startat med 

sju pilot-avdelningar. De lär sig verktyget innan vi kopplar på de övriga avdelningarna och 

vårdnadshavarna. Införandet av Unikum innebär att vi kommer att dokumentera barnens 

lärprocesser och utveckling och lärande utifrån vad verksamheten erbjuder barnen samt 

använda dokumentationen för reflektion och analys för att fortsätta utveckla verksamheten. 

Detta sker direkt i verktyget och kommer att innebära att vårdnadshavarna kontinuerligt kan ta 

del av sitt barns vardag på förskolan. Vi förskolechefer kommer att få mer insyn i hur 

pedagogerna bedriver verksamheten på olika avdelningar, samt var vi behöver gå in och stötta 

med kunskap och resurser.  

Unikum har tagits emot positivt hos de pedagoger som är igång med arbetet. 

Modersmål 

 

Arabiska 33 Tigrinja 12 Thailändska 9 

Kurdiska 4 Bosniska 3 Engelska 3  

Mandinka 3 Norska 3 Polska 3  

Somaliska 3 Armeniska 2 Bisaya 2  

Danska 2 Filipinska 2 Finska 2 

Karenska 2 Litauiska 2 Mandarin 2 

Ungerska 2 Romani 2 Albanska 1  



 7 

Dari 1 Farsi 1 Franska 1  

Gujarani 1 Indonesiska 1 Kinesiska 1 

Serbiska 1 Swahili 1 Tyska 1  

Uiguriska 1 Vietnamesiska 1 

 

Fortbildning/Utbildning 

 Samtliga pedagoger har lyssnat på en föreläsning om könsstympning. 

 Vi har fortsatt fortbildningen med tecken som stöd.  

 Sju pedagoger har gått en 7,5 poängs handledarutbildning på Karlstad universitet.  

 Några pedagoger har deltagit i olika fortbildningsdagar som SPSM arrangerat.  

 Några pedagoger deltog i en föreläsning angående forskning kring verksamma i 

förskolan. 

 En förskolechef går rektorsutbildningen.  

 En förskollärare läser till speciallärare. 

 De pedagoger som inte gått HLR barn har fått göra det. 

 Brandskyddsombuden har gått brandutbildning 

 Sex pedagoger har fått utbildning i ergonomi 

 Åtta pedagoger har påbörjat en fortbildning genom RUC som handlar om natur-

vetenskap och matematik 

 

Vägledande samspel 

 Antal anställda inom förskolan som slutfört utbildning i Vägledande samspel nivå 

1 under läsår 15/16, 4 pedagoger har gått under läsåret 

 Antal anställda inom förskolan som slutfört utbildning i Vägledande samspel nivå 

2 under läsår 15/16, 2 pedagoger har gått under läsåret 

 Antal anställda inom förskolan som slutfört utbildning i Vägledande samspel nivå 

3 under läsår 15/16, Ingen pedagog har slutfört nivå 3 under läsåret. 

 Antal anställda inom förskolan som slutfört utbildning i Vägledande samspel nivå 

1 tidigare år , 72 pedagoger 

 Antal anställda inom förskolan som slutfört utbildning i Vägledande samspel nivå 

2 under tidigare år, 22 pedagoger 

 Antal anställda inom förskolan som slutfört utbildning i Vägledande samspel nivå 

3 tidigare år , 4 pedagoger har tidigare slutfört nivå 3. 
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Tillsyn av myndighet 

Arbetsmiljöverket har besökt två förskolor för att samtala kring hållbarhetsfaktorer och 

åldersaspekter i arbetslivet.  

Lärgrupper 

 Utveckla innemiljön med boken ”Pedagogisk miljö i tanke och handling” (Linda 

Linder) som underlag. Dessa hölls av en pedagog som varit på en utbildning i 

”Utmanande lekmiljöer”. 

 Barnkonventionen. Vi diskuterade och reflekterade över hur vi förverkligar 

barnkonventionen i vår verksamhet tillika hur vi väver in våra styrdokument i 

densamma. Vid samma tillfälle tog vi upp och diskuterade utifrån vår 

likabehandlingsplan vad en kränkning är.  

 Undervisning i förskolan. Vi diskuterade och reflekterade vad undervisning i förskolan 

innebär. Vilka egenskaper behöver vi lyfta fram hos pedagogerna för att det ska 

generera i god undervisning? Utifrån vad forskning och styrdokument säger samt vad 

skillnaden mellan lärande och undervisning är. Även hur vi väver in omsorgsbegreppet 

i detta.   

 Vi genomförde en s.k. pedagogisk promenad. Vilket innebar att arbetslagen fick besöka 

varandras avdelningar. Där utgick pedagogerna från färdiga frågeställningar angående 

lärmiljön. De fick sedan delge varandra vad de sett och kommit fram till. Denna 

omgång hade vi boken ”Undervisningen mellan oss” (Ann-Marie Körling) som 

underlag. Hur mäter vi barnens kunskaper i förskolan, vi får inte bedöma med bör hitta 

verktyg för att veta vad barnen lär sig. 

 Professionshandledning: Vi har diskuterat olika situationer som kan uppstå i en 

barngrupp. Allt från barn i behov av särskilt stöd, föräldrakontakten, barn som har svårt 

att komma in i leken m .m. Kollegialt lärande är enligt forskning är en nyckelfaktor för 

framgångsrik förskole- och skol-utveckling. Vi har tillämpat en form av kompetens-

utveckling där pedagogerna genom strukturerat samarbete har fått tillägna sig kunskap 

och färdigheter. Vi har använt oss av modellen ”lärande samtal”. Utifrån det har varje 

pedagog fått ta med sig ett dilemma av något slag från verksamheten. Enligt den 

strukturerade metod som lärande samtal är har vi sedan fört en förståelsefördjupande 

dialog.  
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 Vad är kvalitet i förskolan: Vi diskuterade utifrån frågeställningen vad kvalitet i 

förskolan är. Det som alla pedagoger tog upp som det viktigaste för att få till en bra 

kvalitet och ett bra arbete är trivseln i arbetslaget. Trivs pedagogerna tillsammans och 

är trygga med varandra så ökar förutsättningarna för att kvalitén på förskolan blir högre. 

 Flerspråkighet i förskolan: Två pedagoger har varit på fortbildning om flerspråkighet 

som de sedan delgett sina kollegor. 

 Livet leker för de som kan koden: Två pedagoger har varit på fortbildning om lekens 

betydelse. De har delgett sina kollegor om det. 

Vi har använt oss av professionshandledning på lärgrupperna, vilket har varit ett bra sätt för alla 

pedagoger att komma till tals. 

Reflektion: Vi har fått övervägande positiv respons från pedagogerna angående lärgruppernas 

innehåll och utformning. Att de nu bygger på reflektion och diskussion är ett vinnande koncept. 

Som ledare för en lärgrupp har vi ett stort ansvar för att låta alla komma till tals och att det ska 

råda ett tillåtande samtalsklimat. Då vi haft litteratur som underlag har vi vid några tillfällen 

låtit några pedagoger fördjupa sig extra i litteraturen innan och sedan delgett oss sina tankar 

och funderingar. Detta är ett arbetssätt vi kommer att bygga vidare på. Denna slutsats bygger 

vi på den respons vi fått av pedagogerna, samt utifrån de diskussioner som blev i grupperna. 

Innehållet i samtliga lärgrupper knyter an till läroplanen och de prioriterade målen. 

Medarbetarenkät 

 

Kommunen har under året genomfört en medarbetarenkät. Samtliga förskoleområden har 

genomgående mycket bra resultat. Det som sticker ut negativt är de avdelningar där det varit 

turbulent i personalgruppen med mycket vikarier inne, samt under rubriken ”Jag har tillräckligt 

med tid för att utföra mina arbetsuppgifter”. Dessa områden har vi arbetat med under våren. 

Dels genom att ha samma vikarier under lång tid när någon är borta, dels genom att sträva efter 

att sänka antalet barn i grupperna.  

Utveckling och lärande 
 

Vi har även detta år två prioriterade mål under denna rubrik. Detta grundar vi på att det nu inom 

förskolan finns ett tydligt fokus på barns lärande.  
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Matematik: ” Barnen skall utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, 

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problem ställningar.” 

Språk: Varje förskola valde ett eget mål utifrån de kriterier som står under språk i läroplanen. 

Matematik 

För att tydliggöra hur förskolorna arbetar på ett lustfyllt sätt med matematiken följer här 

exempel på hur de arbetat: 

Metod:  

För att få en övergripande blick om barnens kunnande angående siffror och enklare mattetal har 

några förskolor jobbat med sifferkort som barnen sorterat i rätt ordning. Barnen har fått enklare 

mattetal av pedagogerna som de tillsammans har klurat ut. Några har byggt en ”matematik-

maskin” där barnen har kunna klurat ut addition genom att lägga i saker i rören och sen lyfta på 

locket för att räkna ut summan.  

Man har arbetat med längd-begreppet: Ett exempel på detta är att två barn av olika längd har 

lagt sig på marken. De andra hämtar kottar och lägger på en rad bredvid barnen från fötterna 

till huvudet. Hur många kottar behövs till det längre/kortare barnet? Hur många kottar skillnad 

blev det 

När de är ute i skogen är det lätt att hämta olika saker i naturen och jämföra. Uppdrag till barnen 

- Hämta en pinne som är längre än du, en som är kortare än du och en som är lika lång som du.  

Tidsbegreppet: 

Flera förskolor har arbetat med tid. Vad hinner man på en minut? Barnen får hämta så många 

kottar, pinnar, stenar de kan under en minut. Hur långt kan man gå på en minut? 

Prova att vara tysta en minut.  

Stå på en stubbe, sten med mera. Släpp ett löv. Hur lång tid tar det för lövet att nå marken? Ta 

tid med ett stoppur. Om du tar olika stora löv, vilket tar längst/kortast tid att nå marken? Prova 

med stenar, pinnar med 

Uppskatta vikt: 

Ha med dig två kassar/hinkar. i den ena kassen/hinken har du lagt något som väger ungefär 1 

kilo. Barnens uppgift är att lägga något annat i den andra kassen så att det väger jämt. Pröva 

med det som finns i din närhet där du är inne/ute. 

Jämförelser: 

När man arbetar med matematik är jämförelsen central. Därför är det glädjande att vi ser att 

pedagogerna arbetat mycket med just det. De har mätt och vägt och jämfört former.  

Att ge barnen uppdrag är ett arbetssätt som flera förskolor anammat.  
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Språkmålet 

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 

ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Genom tidig språklig 

stimulans utvecklas förmågan som lägger grunden för optimal läs- och skrivutveckling. 

Ett flertal av förskolorna påtalar att det, när det gäller barnens språkutveckling, är viktigt att 

sätta barnens intresse i fokus, med syfte att få igång en givande dialog. Pedagogerna måste 

använda ett rikligt, varierat och nyanserat språk, då detta gynnar språkutvecklingen hos barnen. 

Ett koncentrerat/medvetet arbete med språkutveckling anser de förskolor som arbetat med det, 

se tydliga resultat på, då barnen i sina samtal sätter ord på saker som de medvetet vill lära dem.  

Tecken som stöd har även under hösten visat sig vara framgångsrikt gällande möjligheten att 

hjälpa många barn att uttrycka sig och göra sig förstådda. Flertalet pedagoger har nu gått en 

fortbildning i tecken som stöd.  

Då vi har många barn med talsvårigheter arbetar flera avdelningar med olika former av 

munmotorik.  

Vi har börjat använda våra lärplattor mycket mer i verksamheten, detta har lett till att många 

barn har visat ett intresse för att lära sig ord på andra språk. Exempelvis engelska. 

Att läsa böcker för barnen är också något som lyfts fram som pedagogerna prioriterar än mer. 

En förskola har haft tema-arbete runt böckerna om Castor och en annan förskola har satt upp 

en teaterföreställning, ”Petter och hans 4 getter”. Där arbetade de inte bara med samarbete och 

turtagning utan också med språket och att verkligen förstå innebörden i olika begrepp, genom 

att gestalta dessa.  

Samtliga förskolor pratar om att de har dialogen med barnen som grund för att se var i sin 

språkliga utveckling barnet befinner sig. Att utforma mer strukturella stunder för samtal, utöver 

måltidssituationen, är dock något som inte alla gör ännu. Detta är ett utvecklings-område.  

Normer och värden 

Likabehandlingsmål  

Varje avdelning har utifrån sin barngrupp valt ett mål under rubriken ”Normer och värden” i 

Lpfö 98/16 

Likabehandlingsarbetet genomsyrar hela verksamheten. Pedagogerna är nära barnen och har ett 

gemensamt fokus med barnen. 
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I arbetslagen trycker man på vikten av att ha en samsyn och fokus på likabehandlingsarbetet. 

Ett övergripande mål inom denna rubrik är att alla barn ska bli sedda och få ett bra bemötande 

varje dag på förskolan av såväl barn som pedagoger.  

Att vara en bra kompis och vad det innebär, är också något som samtliga förskolor arbetar 

medvetet med. Genom att uppmuntra barnen att hjälpa varandra, prata om och sätta ord på 

känslor och lösa konflikter själva.  

Samspel, ömsesidighet och turtagande är ledord som man i verksamheten använder sig av. 

Normer och värden arbetar pedagogerna aktivt med hela tiden. De pratar och diskuterar mycket 

om det tillsammans med barnen, läser böcker, påvisar olika situationer genom att exempelvis 

spela teater.  

Några avdelningar arbetar med massage. Massagen bygger på frivillighet och barnen väljer 

själva om de vill bli masserade. Vi har en stor andel barn i förskolan som är i verksamheten 

från morgon till kväll. I förra årets kvalitetsrapport skrev vi om att vi såg att barn har svårt att 

hålla fokus, att stanna kvar i en aktivitet. Massage kan fungera som en metod att hantera stress.  

Det som är det viktiga i arbetet med detta mål är att det hela tiden måste finnas levande i 

pedagogernas diskussioner och reflektioner.  

Åtgärder mot kränkande behandling 
 

  2014/2015 2015/2016 

Antal åtgärder mot 

kränkande behandling 

Omfattning Omfattning 

 Ht 15 Vt 16 Totalt  Ht 16 Vt 17 totalt 

 0 6 6 1 1 2 

 

Analysera vidtagna åtgärder mot kränkande behandling. 

I samtliga fall är utredningarna avslutade och åtgärder som gjorts är att resurs finns i gruppen 

som stöttar barnen i samvaron med andra barn. Anledningen till att det är så få kränknings-

anmälningar är att det är så svårt för pedagoger att avgöra när en kränkning sker mellan de 

yngre barnen. Det viktiga är närvarande pedagoger och det förebyggande arbetet i barn-

gruppen. 

Särskilt stöd 

  

  

  
  

 

  2015/2016 2016/2017 

Särskilt 

stöd 

flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt 

År 1-5 22 29 51 20 37 57 
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Flickor  Födda 11 Födda12 Födda13 Födda 14 Födda 15 Födda 16 summa 

Område 1 0 1 3 1   5 

Område 2 2 2 3 1 1  9 

Område 3 0 0 1 0   1 

 

 

Pojkar Födda11 Födda12 Födda13 Födda14 Födda15 Födda16 Summa 

Område 1 2 4 3 3 3  15 

Område 2 7 3 3 5 0  18 

Område 3 3 2 1 2 1  9 

 

Under verksamhetsåret har förskolan haft utvecklingsplaner på 30 barn. Utvecklingsplanerna 

innehåller hur pedagogerna ska arbeta för att barnen ska utvecklas så långt som möjligt utifrån 

sina förutsättningar. Det har skrivits 6 pedagogiska kartläggningar. Kartläggningarna kan leda 

till att remiss skickas till BUP.  

Två familjer har deltagit i IOR-samarbete, Individuell Omsorg med Respekt. 

Barnhälsoteamet har träffats tre gånger per termin under Ht-16 och fyra Vt-17och har haft 

samtal runt 10 barn. 

Vi är bra på att identifiera barn i behov av särskilt stöd och vilket stöd de behöver, men i många 

grupper upplever pedagogerna att det inte finns tillräckligt med tid. Det är av vikt att följa upp 

och utvärdera de särskilda stödinsatserna för att säkerställa att det är rätt insatser vi gör för det 

enskilda barnet.  

Under våren 2017 utökades organisationen med ytterligare en specialpedagog inom förskolans 

verksamhet. Det skapar förutsättningar för att kunna utveckla arbetet kring barn och familjer i 

behov av särskilt stöd samt att specialpedagogen finns mer ute i verksamheten för att kunna ge 

vägledning till pedagoger i deras vardag samt att göra observationer. 

Specialpedagogerna har nu möjlighet att erbjuda arbetslag handledning över tid, för att 

tillsammans reflektera, utvecklas och stärka sin yrkeskompetens. 

Barnhälsoteamet (BHT) kommer att träffas ca 1 gång/månad. Genom att samverka mer 

kontinuerligt kan vi skapa möjlighet att ta till vara, och på ett effektivt sätt utnyttja de resurser 

som finns tillgängliga inom barnhälsovård och förskola, för att kunna erbjuda barn och familjer 

mer samordnade insatser utifrån deras samlade unika livssituation. Men också att teamet kan 

fungera mer konsultativt utifrån våra olika professioner. 

Vi vill utveckla samarbetet med föräldrar gällande barn i behov av särskilt stöd med 

regelbundna uppföljningar var 8-10 vecka där specialpedagog deltar. Mellan varje möte görs 

minst en observation av barnet i miljön på förskolan. 
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Mallen för utvecklingsplanen har reviderats och specialpedagogen kommer att finnas med i 

upprättandet av utvecklingsplaner som följs upp och utvärderas tillsammans med pedagog, 

föräldrar och specialpedagog. 

En gång/termin kommer nu specialpedagog inom förskolan och samordnare för särskolan 

träffas för att man i ett tidigt skede ska få kännedom om och kunna planera insatser och 

resurser.  

Pedagogerna har arbetat med teckenkommunikation, bildstöd, struktur, tydlighet, närvaro, 

seriesamtal, sociala berättelser, föräldrasamverkan, dela upp barnen i mindre grupper samt 

vägledande samspel som varit ett gemensamt verktyg för hur vi kommunicerar och har ett bra 

förhållningssätt gentemot alla barn. I några fall har en eller flera pedagoger varit mycket nära 

ett enskilt barn och legat steget före för att så långt det är möjligt undvika onödiga konflikter 

mellan barn. 

Ett utvecklingsarbete för att få fler familjer att delta i IOR ha påbörjats.  

Förskola och Hem 

Klagomål 

 

 2015/2016 2016/2017 

Antal klagomål Omfattning Omfattning 

 Ht 14 Vt 15 Totalt  Ht 15 Vt 16  totalt 

 0 0 0 0 0 0 

 

Förutom all daglig kontakt har vi haft ett föräldramöte på varje avdelning. Ett förskoleområde 

har provat en ny modell på föräldramöten. De övriga har använt sig av modellen med QPM-

fråga. Vi har haft ett föräldraråd per termin på varje område. Protokoll finns på Degerfors.se. 

Samtliga föräldrar har erbjudits minst ett utvecklingssamtal per år. Många olika 

föräldrasammankomster av varierande slag har förekommit, såsom grillkväll, älgjakt, 

vårmarknad, öppet hus. Vi har fått god feedback på föräldraenkäten i år och ett mycket gott 

resultat. Av 106 utskickade enkäter har vi fått 57 svar. Föräldrarna är mycket nöjda med 

förskolan. Överlag är betyget högt på samtliga förskolor. Snittet är mellan 3,0 och 4,0, där 4,0 

är det högsta, på samtliga områden. Endast ett kryss är satt på ”Stämmer inte alls”, då gäller det 

att man arbetat med barns språkutveckling.  

Pedagogerna berättar om arbetet utifrån vår läroplan på utvecklingssamtal och föräldramöten, 

så att vårdnadshavarna får en tydlig inblick i det vi gör på förskolan. Pedagogerna har även 

blivit mer tydliga med att berätta om verksamheten, de berättar vad barnen gör och vad de lärt 

sig. Pedagogerna är även lyhörda för barnens intressen och bygger vidare på vad barnen är 
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intresserade av. Föräldrarna ger feedback till pedagogerna genom att berätta att barnen pratar 

om det som görs på förskolan även i hemmet.  

Reflektion och analys 
 

Utgångspunkten för allt lärande i förskolan är att det ska bygga på barns intresse och lust att 

lära. Fokus ligger på att tillsammans med barnen utforska områden som barnen är intresserade 

av samtidigt som vi lockar till lärande utifrån målen i vår läroplan. 

Förskolan har inga uppnåendemål och kan därför inte mäta måluppfyllelse på samma sätt som 

skolan gör. Vi behöver därför arbeta mycket med reflektion och analys kring vad vi erbjudit 

barnen som har lett till att barnen fått ett förändrat kunnande. Vi har under året arbetat mycket 

med vilka frågor vi bör ställa oss i reflektion och analys för att se om vårt arbete ger önskad 

effekt.  

Vi har också pratat mycket om att varje barn ska få tillgodogjort sig ett lärande utifrån sina 

förutsättningar. Det går inte att använda sig av skalor eller siffror för att få syn på om barnen 

lär sig när vi undervisar.  

Det meningsskapande är viktigt för att barnen ska få lust och motivation till att lära. 

Ett dilemma för pedagogerna är att de ska säkerställa att varje barn lär sig utifrån sina 

förutsättningar. Intervjuer med barn är ett sätt, filma och dokumentera ett annat. Men detta 

måste vi bli bättre på.  

Det pratas mycket på förskolorna om att de delar in arbetet så att de som brinner extra för något 

ämne också är den som får ta ansvar för det. Detta för att intresse och inspiration skall smitta 

av sig till barnen. 

Struktur är viktigt. Detta har framkommit hos samtliga förskolor. Några avdelningar skiljer sig 

lite åt, där arbetslaget uttrycker att de har ett ”flow” och vet vad var och en ska göra utan att ha 

skrivit ner eller organiserat det i ett dokument.  

Utifrån de diskussioner vi har haft om undervisning i förskolan så är pedagogerna än mer 

medvetna om att vara närvarande med barnen innebär att prata med barnen, ta reda på vad 

barnet är intresserat av samt var barnet befinner sig i sin utveckling, ställa de utvecklande. 

Det förändrade kunnandet syns ofta genom att barn använder sig av ny kunskap i lek, de pratar 

med sina kamrater, pedagoger samt föräldrar om sådant de lärt sig. 
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Matematikmålet 

 

Gällande matematiken så är förskolans ansvar att få barnen att utveckla en förståelse och 

nyfikenhet för matematik. Det är viktigt att lägga en tidig och stabil grund för matematik-

kunskaperna i förskolan för att stärka matematikundervisningen i grundskolan. Att barnen 

utvecklar förståelse och nyfikenhet för matematik är förskolans ansvar. 

”Om barn tidigt får utmaningar i matematik så påverkar det deras intresse och lust för matematik 

i skolan” (Doverborg, 2007) 

Medvetenheten hos pedagogerna om att det är redan i förskolan som grunderna för barns 

utveckling av matematik kunskaper läggs är stor. Vi hade för ett antal år sedan också matematik 

som ett prioriterat mål och nu detta verksamhetsår valde vi det igen. Dels för att elevernas 

resultat i matematik behöver förbättras i vår kommun, men också för att pedagogerna anser att 

det är ett ämne de arbetar dagligen med. Att då få ha det som ett prioriterat mål gör att vi får en 

mer djupgående analys av vad i vårt arbetssätt vi skall utveckla för att få till ett lustfyllt lärande 

kring allt vad matematik innebär.  

Många barn visar också ett stort intresse för och tycker det är roligt att arbeta med matematik. 

Det handlar inte bara om siffror och att räkna utan också mycket om språk och begrepp. Detta 

har anammats på förskolorna och språkmålet och matematiken har på flertalet avdelningar vävts 

samman.   

Vi har på samtliga förskolor sett att de uppmärksammar matematiken som finns i de vardagliga 

situationerna.   

Vad vi i vår analys också sett och som även forskningen betonar som viktigt är att pedagogernas 

förhållningssätt, attityd till och lärande av matematik är av betydelse (Ahlberg, 2000). 

Kronqvist (2003) menar att det är lärarens inställning och deras positiva bild av matematik som 

har en avgörande faktor för hur barnen påverkas.  

Det flera förskolor ger uttryck för är att om pedagogen har en positiv inställning till matematik, 

är det mer tydligt att barnen håller kvar sitt intresse och sin nyfikenhet för matematik.  

Att lära ut matematik till yngre barn kräver att man gör den lustfylld. Ett bra sätt att göra det 

har i diskussionerna med arbetslagen visat sig vara att synliggöra matematik i miljön på 

förskolan. Det ska finnas material som inspirerar till att ex. mäta, väga och räkna.  

Självklart är det också viktigt att pedagogerna har kunskap om de matematiska ämnena och 

aktiviteterna för att de ska kunna uppmuntra, utmana, utveckla och skapa ett intresse för barnen 

inom matematik. Detta är något som de allra flesta förskolorna anser att de har, samtidigt som 

de vill fylla på med ny kunskap.  
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En analys som framkommit är att pedagogerna på ett medvetet sätt måste synliggöra de 

matematiska begreppen i vardagen på förskolan. Detta för att barnen skall utveckla en förståelse 

för de matematiska begreppen. Upprepning och att ställa öppna frågor är ett bra sätt att göra 

detta på.  

Pedagogerna ser ett förändrat kunnande hos barnen. Detta bland annat genom att de använder 

sig av mattebegrepp i vardagen, letar efter olika former t ex cirklar, kvadrater, trianglar m .m. 

Pedagogerna upprepar de matematiska aktiviteterna de gör med barnen och erbjuder samma 

aktiviteter flera gånger för att alla barn ska ha förutsättningar att ta till sig undervisningen. 

Gemensamt för alla förskolor är att pedagogerna upplever ett intresse för matematiken hos 

barnen. Barnen vill lära sig och tar till sig av det de diskuterar. 

Samtal och samspel sker hela tiden mellan barn och pedagoger, i och med att pedagogerna är 

närvarande med barnen så är det lätt att snappa upp det som barnen är intresserade av. 

Vårdnadshavarna berättar även för pedagogerna att barnen pratar om det de gjort på förskolan 

i hemmet.  

Det som några förskolor upptäckt är att de från början planerade sin matematikundervisning på 

en lite för låg nivå. Detta märkte de då barnen tappade intresset fort. De jobbade då på att ge 

dem svårare och fler utmaningar.  

För att ge en bra grund för den fortsatta matematikundervisningen i grundskolan kommer 

matematik att vara ett fortsatt fokusområde för förskolan i Degerfors. 

Språkmålet 

 

Ett koncentrerat arbete med språkutveckling har också i forskning visat sig leda till större 

ordförråd och bättre ordförståelse hos de flesta barnen. 

På våra förskolor konstaterar vi att många pedagoger upplever att de kan behöva mer kunskaper 

på området. Till viss del kan dessa kunskaper fås genom kollegialt lärande, vilket vi kommit 

fram till är en uppskattad del i vårt utvecklingsarbete.  

Pedagogerna tycker sig också se att barn som kan kommunicera med varandra blir bättre på att 

samarbeta och bidra till att utveckla den s.k fria leken.   

Språkutvecklingen gynnas också av arbete i grupper med färre barn i, då gruppstorleken 

påverkar huruvida alla barn får komma till tals och tillåtas utveckla sina resonemang. En 

tendens utifrån detta är att vi ser att samarbetet mellan avdelningarna på förskolorna har 

minskat.  
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Många pedagoger beskriver att de, generellt, upplever att allt fler barn behöver stöd i sin 

språkliga utveckling. Samtidigt har många avdelningar väldigt många olika språk bland barnen 

i förskolan, där flerspråkigheten ställer andra krav på undervisningen.  

Teckenkommunikation är utvecklande att använda sig av anser de flesta.  

Exempel på detta är att de ser att barnen börjat använda sig av en del tecken, samt att de även 

kopplar ljud och ord till tecknandet. Detta om något är ett bevis på att teckenkommunikation 

verkligen stöder talet.  

När vi nu skall gå med i läslyftet så ser vi att vi kommer att utveckla detta målarbete än mer 

och även knyta an mer till vetenskapliga metoder och forskningsbaserade arbetssätt.  

Sammanfattning  

Vi förskolechefer ser i vår analys att det finns vissa hållpunkter som sticker ut och som 

genererar i god måluppfyllelse. De vi kunnat utröna är: 

• Pedagogens inställning till ämnet.  

• Vilka förväntningar vi har på barnet. 

• Kompetensen hos pedagogen. 

• Relationerna till varandra i arbetslaget. 

• Ledarskapet i undervisningen.  

• Förmågan att ställa rätt frågor till barnen. S.k. ”öppna frågor”.  

• Att som pedagog finnas nära, utveckla relationen samt förhållningssättet gentemot 

barnet i undervisningen. 

• Att det skapas samspelsmöjligheter. 

• Att ge barnet mening i situationen så att barnet får motivation att lära sig. 

• Att hjälpa och stödja barnet att hålla fokus.  

 

Hos de flesta förskolorna uttrycks att de ser ett förändrat kunnande hos barnen både gällande 

matematiken och språket.  

Exempel på detta kan vara att barnen gått från att bara känna igen sina egna bokstäver till att 

nu kan tänka kring andras. Som ett 4-årigt barn sa – Du och jag Annelie börjar på apan.  

Ett utvecklingsområde är att få barnen att berätta själva och att lyssna på varandra och ställa 

frågor kring vad den andre berättar.  

Vi har ett flertal barn med särskilda behov i verksamheten och de barnen behöver stöd och hjälp 

att hålla fokus. 
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Vi ser även detta år att många barn har svårt att stanna i en aktivitet. Många avdelningar har 

märkt att det är för stora grupper när vi ska undervisa. Det är svårt att fånga varje barn. De har 

därför delat in barn i mindre grupper. 

Förskolans miljö är stimulerande och genomtänkt för att skapa nyfikenhet och lust till lärande. 

Detta har vi sett då de förskolor som haft en genomtänkt och utmanande miljö har barn som 

ställer frågor och som hittar egna utmaningar att sysselsätta sig med.  

Vi kan inte utröna någon skillnad mellan de tre förskole områdena då det gäller kvalitén i 

undervisningen. Däremot ser vi att på de avdelningar där det finns en hög andel utbildade 

pedagoger är undervisningen mer genomtänkt och utvärderas på ett djupare plan. 

Normer och värden 
 

Arbetet med normer och värden har även detta år tagit stor plats på förskolan. Arbetet med detta 

pågår kontinuerligt och samtliga pedagoger ser detta som en bas i verksamheten.  

Att vägleda barnen i konflikter samt att leda dem i arbetet med att utveckla en förståelse för 

andra och att få empati är något som läggs mycket kraft på. Många pedagoger har upptäckt att 

de i olika situationer utsätter barnen att ta ställning till för många val. De har under året förändrat 

detta och ger dem inflytande, men i mer begränsad omfattning.  

Struktur har även detta år varit ett ledord. Att som pedagog vara en tydlig ledare för barnet är 

väsentligt. Det är viktigt att ge barnen en förklaring till varför man upprättar vissa regler och 

förhållningssätt.  

Pedagogerna har än mer detta år strävat efter att finnas nära barnen. De har strukturerat upp sig 

i olika rum och på olika ställen ute på gården för att säkerställa detta.  

Vi ser att det finns ett behov av närvarande pedagoger som är med och vägleder och stöttar i 

turtagning och i det sociala samspelet.  

Vi behöver bli bättre på att utvärdera likabehandlingsmålet och förändra det över tid. Detta för 

att hålla det levande och verkligen kunna anpassa arbetet till den rådande situationen.  

De förskolor, vilka är ganska många, som arbetat medvetet med struktur och organisation 

upplever att de fått en mer harmonisk barngrupp som lyssnar och kan vara kvar länge i en 

aktivitet. De ser också en minskning av konflikter.  

Ett resultat är att vi ser att struktur och organisation är framgångsfaktor för att få till ett 

fungerande likabehandlingsarbete. Samtal och diskussioner om normer o värden är något som 

pedagogerna upplever behövs hållas levande hela tiden. 
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Även här kan vi inte utröna en skillnad mellan de tre områdena, men det skiljer sig mellan olika 

förskolor. Som nämnts ovan så är det de förskolor som har en genomtänkt struktur över dagen, 

de som arbetat aktivt med att få till ett bra klimat i arbetslaget, som tillåter oliktänkande och 

framåtsträvande idéer, som reflekterar över sitt arbete som också nått längst i arbetet med 

normer och värden.  

Utvecklingsområden 
 

 Kan vi fortsätta ha modersmålslärare i arabiska? Vi har 33 barn med arabiska som 

modersmål och ser en stor framgång när vi fått ta del av denna resurs. 

 Organisera så att alla pedagoger får planeringstid varje vecka. 

 Pedagogernas ledarskap på förskolorna behöver utvecklas. 

 Vi hoppas att det från statligt håll kommer karriär-tjänster även för förskolan 

 Arbetet med att fortsätta utveckla förskola-förskoleklass kommer att intensifieras under 

kommande verksamhetsår. Lpfö 98 reviderad 2016, ” Förskolan ska sträva efter att nå 

ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 

stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv” 

 

Regeringen har nu bestämt att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Bland annat ska 

gränsen mellan utbildning och undervisning bli tydligare. Omsorg är en central del av 

förskolans uppdrag och i den reviderade läroplanen kommer det att bli tydligare vad det 

begreppet betyder. Också begreppen undervisning och utbildning kommer att bli tydligare: vad 

de innebär och vem som kan bedriva undervisning. Men leken kommer alltid vara central i 

förskolan, då leken är grunden för de små barnens lärande och undervisningen i förskolan utgår 

ifrån leken 

Förskolans uppdrag kring digitalisering tydliggörs. Barnen ska utrustas med digital kompetens 

och ges en förståelse för sin omvärld som ser annorlunda ut idag än för bara en tid sedan. 

Digitaliseringen i förskolan kan skapa möjligheter för nytänkande miljöer och lärprocesser. 

Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018. 

Att vi nu använder oss av Unikum och att digitalisering tydliggörs i förskolans läroplan innebär 

krav på att vi har tillgänglig och modern teknik i förskolan. Detta innebär att vi behöver köpa 

in ett antal lärplattor till verksamheten.  
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Tallmon har nu varit verksam under vårterminen 2016 och vårterminen 2017. Läsåret 17/18 

kommer vi att behöva ha öppet redan från augusti. Tallmon har haft hög måluppfyllelse och har 

varit en bra verksamhet för de fem-åringar som har gått där. Det har haft ett nära samarbete med 

skolan. Åtorp har blivit en inflyttningsort och många barnfamiljer väljer att flytta dit. Vi 

behöver fundera på om vi ska permanenta Tallmon och utöka verksamheten med 1,5 förskol-

lärare så att vi inte behöver driva Jordgubben med flera vikarier.  

 

Läslyftet: vi kommer under hösten -17 starta arbetet med läslyftet i förskolan. Läslyftet i 

förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande 

med stöd av handledare. Insatsen syftar till att ge förskollärare utvecklade möjligheter att 

utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för 

texter, bilder och skriftspråk. Förmågan att kommunicera är central för barns utveckling och 

lärande liksom för framtida delaktighet i samhället. Förskolan har en viktig roll i att uppmuntra 

och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. 

Läs- och skrivutveckling kan stimuleras på många sätt i förskolan, exempelvis genom 

berättande, skapande eller utforskande med hjälp av digitala verktyg. 

 

Vi har också påbörjat arbetet med en giftfri förskola som ingår i andra delen av Degerfors 

kommuns vision ”goda och hållbara livsvillkor”. Vi har sanerat våra förskolor från gammal 

plast, uppdaterat inköpslistor, ordnat källsortering på samtliga förskolor samt utbildat personal 

i hållbar utveckling. Vi har även fått medel för storstäd till förskolor vilket är mycket positivt. 

Detta arbete kommer att fortsätta. 

Nya mål 2016/2017 
 

Förskolan kommer att fortsätta likabehandlingsarbetet som förut. Pedagogerna väljer ett mål 

under likabehandling från läroplanen efter att de kartlagt barngruppen och ser behovet. 

Arbetslagen kommer att arbeta med två mål under rubriken ”Utveckling och lärande”. De väljer 

ett mål som handlar om språk och ett som handlar om matematik som avdelningen ska fokusera 

på under kommande läsår. 
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Förskolechefernas slutord 
 

När vi summerar detta verksamhetsår ser vi tillbaka på ett år då det hänt några organisatoriska 

förändringar. Vi förskolechefer har flyttat till ett gemensamt kontor, tillsammans med våra två 

specialpedagoger. Detta ser vi som en positiv förändring då det ger möjlighet att mer planera 

våra verksamhetsbesök samt att vi finns till hands för varandra i många frågor.  

Vi har medvetet arbetat på att få ett gott klimat i vår grupp, detta för att det skall bli bästa 

möjliga utveckling i förskolan. Vi hade en förhoppning om att vi förskolechefer skulle kunna 

bli än mer synliga i verksamheten och delta i de diskussioner som förs i vardagen ute på våra 

förskolor. Vi strävar efter att vara lyhörda ledare som vet vad verksamheten behöver.  Detta har 

vi uppfyllt till viss del. Vi har haft effektivare samarbete oss emellan och därmed frigjort tid till 

verksamhets-besök. Detta går att utveckla ytterligare för att vara än mer pedagogiska ledare i 

verksamheten. 

Vi i förskolechefsgruppen är nyckelpersoner i arbetet för att utveckla förskolans verksamhet. 

En fungerande organisation med ett professionellt arbete som bedrivs på alla nivåer anser vi ger 

resultat. 

Vi har rekryterat ett antal nya förskollärare, vi har fram till idag fått utbildade förskollärare till 

samtliga tjänster. Vi noterar också att de förskollärare vi har i verksamheten stannar hos oss. 

Vilket är mycket glädjande! 

Då vi under året fört en diskussion kring hur vi vill fortsätta leda verksamheten har vi kommit 

fram till följande:   

 Vi skall leda genom att skapa förutsättningar och organisera så att pedagogerna får tid 

till planering och reflektion. 

 Vi skall fortsätta utveckla våra lärgrupper så de än mer bygger på det kollegiala lärandet.  

 Vi skall bli än bättre på att göra verksamhetsbesök där vi har ett speciellt syfte. Men 

också för att möta pedagogerna i deras vardag.  

 Vi skall fortsätta tillsätta olika ansvarsgrupper som medverkar till att utveckla vårt 

kvalitetsarbete.  

 Vi skall lyssna, inspirera och utveckla pedagogerna i deras yrkesutövande. 

Betydelsen av ett fungerande arbetslag har under året blivit framträdande. Vi har prioriterat att 

arbeta med arbetslaget för att de skall få till ett arbete där de tycker det är kul att gå till jobbet 

och där de känner de kan få utveckla och ta tillvara sina olikheter och styrkor.  
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Detta kom också fram som den viktigaste faktorn då pedagogerna själva diskuterade vad som 

bidrar till att upprätthålla en god kvalité i förskolan.  

Vi är tacksamma över att våra politiker på kommunal nivå är med oss i vår strävan med att hålla 

ner antalet barn i grupperna. En bra förskola anser vi bidrar till kommunens ledord ”en lättbodd 

kommun”  

Inför nästkommande år ser vi fram mot att få vårt arbete med Unikum att fungera fullt ut, vi ser 

fram mot att få föra nya givande diskussioner i våra lärgrupper samt att fortsätta arbetet med att 

hålla ner antalet barn i grupperna.  

Vi anser att ledarskap och lärande går hand i hand och det kommer vi att ta fasta på!  

 

 

 

Avslutar med några kloka ord från en ”känd” ledare: 

 

”Ett gott huvud och ett gott hjärta är alltid en förträfflig kombination.”  

Nelson Mandela 

 

 

Trevlig Sommar!  

 

Britt-Marie, Åsa och Ingela!  
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