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1 Beskrivning av verksamheten 
 Förskolans organisation 

Förskolan i Degerfors består av 27 avdelningar fördelade på 10 enheter. Verk-

samheten är indelad i tre områden. Förskolområde 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 används Tallmon, som är en tillfällig avdelning för de äldsta 

barnen i Åtorp regelbundet. Rödluvans förskola har byggts om så att det nu finns 

ytterligare en avdelning. Våren 2019 har en tillfällig avdelning varit i bruk, 

Guldgruvan 4, där har 11 barn varit inskrivna. Vi har under vårterminen utökat 

Villervallas förskola med en avdelning. Den avdelningen har nu varit belägen i en 

tillfällig lokal, i väntan på ombyggnation av den byggnad som sedan skall vara 

den permanenta. Hösten -18 genomförde vi en förändring på Skogslyckans 

förskola. Förändringen bestod i att det blev ytterligare en avdelning för barn i 

behov av särskilt stöd. Två avdelningar på förskoleområde 2 har 15 platser, varav 

5 är vigda för barn i behov av särskilt stöd. 

Förskolecheferna ingår i förvaltningens ledningsgrupp, som träffas varannan 

vecka, dessutom har förskolan en ledningsgrupp som träffas varje vecka.   

 Grundfakta 
 2018 

vt 
2018 

   ht 
2019 

   vt 
Antal barn i förskolan 15 okt och 15 april 423 389 422 
Antal avdelningar 26 26 27 
Antal barn med annat modersmål 84 93 123 
Födelseår, barn i följande åldrar 15/10, 15/4                   
2012 87 0 0 
2013 103 102 105 
2014 79 77 82 
2015 74 75 76 
2016 71 70 71 
2017 9 57 76 
2018 0 0 12 
Antal årsarbetare  76,5 78,25 81,25 
Personal m. ped. högskoleutbildning % 77,12 57,25 62,22 
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I år har vi räknat antal personal med pedagogisk högskoleutbildning med den 

sysselsättningsgrad som de arbetar just nu.  Tidigare år har vi räknat utifrån den 

sysselsättningsgrad de är anställda på. Beroende av detta så blir siffran för 

procentuellt anställda förskollärare lägre. 

 Barngruppernas storlek sammansättning: 
 

Antal avdelningar Åldersfördelning Platser Personal 
11  1-5 år  17-20 3,0 
2  1-5 år  16 3,0 
2  1-5 år  15 4,5* 
1  4-5 år  15 2,75 
1  3-4 år  17 3,0 
2  3-5 år  17 3,0 
2  1-4 år  17-18 3,0 
3  1-3 år  15-17 3,0 
2  1-3 år  11 2,0 
1  5 år  8 1,75 
*avdelning med förhöjd grundbemanning och fem platser för barn i behov av  

särskilt stöd. 

 Modersmål 
 

Arabiska 44 Tigrinja 21 Thailändska 6 
Kurdiska 1 Bosniska 2 Engelska 5 
Manlinka 3 Norska 1 Polska 2 
Somaliska 1 Armeniska 2 Lettiska       1 
Swahili     1            Filippinska 1 Finska 2 
Ryska          2 Litauiska 1 Mandarin 4 
Holländska 2 Romani 1 Tyska           1 
Dari 3 Kurdiska     1                 Franska 1 
Tjetjenska 1 Spanska 2                 Rumänska 1 
Serbiska 4 Bisaya          1 Italienska 1 
Slovakiska 1                                            Karen Kurdiska 1 
Uiguriska 2 
Vi har sammanlagt 123 barn, d.v.s. 29,15% av barnen, i förskolan som har 

annat modersmål, under Vt-19. Under Ht-18 hade vi sammanlagt 93 barn med 

annat modersmål, dvs 23,91% av barnen. 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt föregående års 
kvalitetsrapport 

Under året har vi diskuterat hur vi ska utveckla vårt arbete kring reflektion och 

analys. Vi förskolechefer ha varit delaktiga i diskussionerna tillsammans med 

pedagogerna. 

Vi har under läsåret arbetat med olika teman i våra lärgrupper.  

• Systematiskt kvalitetsarbete 

• Professionshandledning- pedagogiska och etiska dilemman 

• Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

• Undervisnings-begreppet 

• Undervisning till de yngsta barnen i förskolan 

• Reviderad läroplan - Lpfö 18. 

• Dokumentation - vad ska vi dokumentera och för vems skull 
dokumenterar vi? 

• Barnkonventionen 

Vi har även under läsåret 18/19 lagt större fokus på det kollegiala lärandet i 

lärgrupperna. Alla pedagoger har fått förbereda sig för att alla ska komma med 

förkunskaper till det valda ämnet på lärgruppen. Ex. genom att läsa något eller 

titta på ett klipp eller kortare filmsnutt. Vi förskolechefer har deltagit i 

lärgrupperna och varit ledare för dem, men fokus har varit pedagogiska 

diskussioner och kollegialt lärande. Vi upplever att de pedagogiska 

diskussionerna utvecklats under året samt att det kollegiala lärandet har ökat. 

Dock behöver vi fortsätta jobba med att samtliga skall komma till tals.  

Det vi förskolechefer har kunnat utröna från tidigare kvalitetsrapporter är att 

analys och reflektionsarbetet behöver utvecklas. I och med att vi blivit mer 

medvetna om det har vi kunnat se att vissa arbetslag inte arbetar helt korrekt 

utifrån våra styrdokument. Vi har därför strävat efter att vara extra tydliga med 

vad uppdraget som pedagog inom förskolan innebär och vilka krav och 

förväntningar det ställs på en pedagog. Detta arbete har blivit extra tydligt nu 

med den reviderade läroplanen, Lpfö-18. Utifrån att förskollärarens uppdrag i 

den reviderade läroplanen, Lpfö-18, nu ytterligare förtydligats så krävs det att vi 

för en dialog kring detta.   

Angående övergången från förskola till förskoleklass har vi gjort ett gemensamt 

årshjul. I årshjulet finns fastställda datum för överlämnande-samtal för barn i 
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behov av särskilt stöd och överlämnande av dokument till förskoleklassen. I 

dessa dokument skriver förskolans pedagoger om barnets utveckling och lärande 

samt vilket didaktiskt utbud i matematik, språk och naturvetenskap samt sociala, 

emotionella och trygghetsaspekter som erbjudits. De dokumenten överlämnas 

enbart om vårdnadshavare godkänt och skrivit under. Detta arbete fortsätter 

även nästa år  

Under läsåret 18/19 har vi arbetat med ett gemensamt projekt, Teknikerjakten, 

vilket är ett samarbete mellan Karlstads universitet, näringslivet i regionen och 

skolorna i Värmland, ända från förskolan till gymnasiet. 

Målet är att fler ungdomar ska intressera sig för teknik och naturvetenskap och 

söka till gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska program och på sikt 

även till högre utbildning. Projektet finansieras av Ljungbergsfonden och har 

varit igång sedan 2004. 

Vi har under året deltagit i projektet med de äldsta barnen på förskolan och 

förskoleklasserna. Teknikerjakten har gett barnen möjlighet att utveckla 

kunskaper om matematiska mönster, algoritmer, ASCCII- tabellen, 

programmering och dansprogrammering. Samabetet med förskoleklass har byggt 

till stor del på mailkontakt. Barn från förskolan och förskoleklass har vid några 

tillfällen under året träffats och fått inspiration från initiativtagarna för projektet. 

Förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete ökar med ett gemensamt fokus. 

Teknikerjakten har stöttat pedagogerna i arbetet med digitala verktyg och ökat 

kunskapen kring dem. Barn och pedagoger har under året med hjälp av 

teknikerjakten fått tillgång till mer digitala verktyg som till exempel Bluebot, 

Robotmus och Green screen.  

Förskolans och förskoleklassens pedagoger har kontinuerliga träffar under läsåret 

för att få till ett bättre samarbete mellan förskolan och skolan. På de träffarna 

medverkar en förskolechef och en biträdande rektor. 

 
I slutet av förra årets kvalitetsarbete introducerades en ny mall för att skriva 

kvalitetsrapport i Unikum. Under året har pedagogerna fått tillfällen på 

lärgrupperna att prata diskutera och få mer kunskap om hur man skall tänka när 

man skall göra ett nuläge. Pedagogerna har fått handledning enskilt och i 

arbetslagen hur kvalitetsrapportsmallen skall användas. Under det kommande 

året kommer pedagogerna att få fortsatt handledning i användningen av vårt 

dokumentationsverktyg Unikum, för att höja kvaliteten på dokumentationen. 

Lärspridarna är två förskollärare som sprider kunskap till alla kollegor i förskolan 
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om kvalitetsarbetet och Unikum. De har utarbetat mallar som stöd för 

pedagogerna i arbetet med vidareutveckling av målen.    

 

Pedagogerna har tidigare lyft att de vill få barnen mer delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen. Lärgrupperna har under året gett pedagogerna möjlighet att 

delge varandra tips på hur de arbetar med detta. Pedagogerna har även getts 

möjlighet att diskutera och reflektera kring begreppet undervisning. Pihlgren 

(2017) beskriver undervisnings begreppet som de målstyrda processer som syftar 

till att någon lär och utvecklas. Undervisning är de aktiviteter förskolläraren 

planerar för att skapa tillfällen till lärande. Vidare har tillfällen getts till att 

diskutera och få fortbildning i Lpfö-18, där undervisnings begreppet också 

diskuterades genom ett webbinarie från Skolverket.   

 

Arbetet med lärmiljön är ett ständigt pågående arbete som förändras i takt med 

barngruppens utveckling mot målen. Att hitta varje enskilt barns förutsättningar 

ser olika ut på olika avdelningar. En del har lyckats anpassa sin undervisning så 

att varje barn får förutsättningar att lära och utvecklas medan andra avdelningar 

har detta som ett utvecklingsområde.  

 

Ett utvecklingsområde förra året var att få en samsyn och bättre samarbete i 

arbetslagen. Detta har pedagogerna fått förutsättningar att diskutera och besluta 

på APT och gemensam reflektion samt lärgrupperna.  

3 Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Augusti: Planeringsdag 
                            Krispärm 
                            Brandövning 
September: Förskolorna kartlägger inför årets likabehandlingsarbete (sina 

egna mål) 
                            Uppdatera barn och anhöriglistor 

 Medarbetarsamtal 
Oktober: Medarbetarsamtal 
 Föräldramöte  
 Likabehandlingsplan, nulägesanalys, mål och metoder till 

förskolechef. 
                            Läslyfts målet ska in 
November: Medarbetarsamtal 
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 Skyddsrond 
December: Information till förskolechef inför förskoleklass, barn i behov 

av särskilt stöd 
 Halvårsrapport med utvärdering, analys och nytt nuläge upp-

rättas 
Januari: Planeringsdag med fokus på reflektion och analys utifrån 

halvårsrapporten. 
                            Krispärm 
                            Likabehandling 
Februari: Lönesamtal 
 Bokslut 
Mars: Föräldraråd 
                            Semesteransökan 
 Redovisa åtgärder utifrån medarbetarenkät 
April: Föräldraenkät skickas ut 
 Överlämnandesamtal till skolan för barn i behov av särskilt 

stöd. 
                            Överlämnandedokument till förskoleklass 
                            Ansökan till sommaröppna 
Maj: Planeringsdag, kvalitetsrapport skrivs. 
 Utvärdering av likabehandlingsplan skickas till förskolechef 
 Pedagog från förskoleklass besöker förskolan 
 Uppdatering av verksamhetsplan, likabehandlingsplan, ar-

betsmiljöplan samt krispärm. 
                            Överlämnande samtal till skolan 
                            Fakturastopp 
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 
• Enskild planering 

 

Rutin kring kränkningar: Förskoleverksamheten har ett eget årshjul för lika-

behandlingsarbetet. Vi har ett digitalt system för att anmäla kränkningar. 

Rutin för klagomålshantering finns. 

4 Underlag för årets kvalitetsrapport 
Underlaget bygger på barnintervjuer, sociogram och dokumentationer i form av 

observationer och film. Pedagogerna har reflekterat och analyserat tillsammans 

samt till viss del reflekterat tillsammans med barn. Reflektioner och analyser har 
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också skett med förskolechef. Pedagogerna har använt sig av lärplattformen 

Unikum där man kontinuerligt under året dokumenterat och samlat reflektioner 

och analyser för att ha till kvalitetsrapporten 

 Verksamhetens dokumentation 
Under hela året har alla förskolor använt Unikum som dokumentationsverktyg. 

De dokumenterar barns lärprocesser och utveckling och lärande utifrån vad 

utbildningen erbjuder samt använder dokumentationen för reflektion och 

analys för att fortsätta utveckla utbildningen. Några förskolor har satt upp 

dokumentationsbilder i lokalerna för att kunna ta tillvara på barnens 

reflektioner.  

Dokumentationen sker direkt i verktyget och innebär att vårdnadshavarna 

kontinuerligt kan ta del av sitt barns vardag på förskolan. Vi förskolechefer har 

fått mer insyn i hur pedagogerna bedriver utbildning på olika avdelningar, samt 

var vi behöver gå in och stötta med kunskap och resurser.  

 Fortbildning/Utbildning 
• Två pedagoger har gått en 7,5 poängs handledarutbildning på Karlstad uni-

versitet. 
• En förskolechef går rektorsutbildningen.  
• Alla pedagoger har fått utbildning i Unikum samt dokumentation. 
• En förskolechef går rektorsutbildningen.  
• 14 pedagoger har gått HLR barn. 
• 35 pedagoger har gått brandutbildning. 
• Samtliga pedagoger har fått utbildning i barnkonventionen. 
• Fyra pedagoger var på utbildning ”Säkra varje unge” 
• 12 pedagoger och samt förskolecheferna har varit på utbildning i nya 

läroplanen för de yngsta. 
• Två pedagoger har gått ”Hälsofrämjande perspektiv i skolmiljö” vid Karlstad 

Universitet. 
• Två pedagoger har gått 15-poängsutbildning i ”Digitala verktyg i förskolan” 

vid Linné-universitetet. 
• En pedagog har gått ”Introduktion i didaktik” på avancerad nivå, 15 p vid 

Mälardalens Högskola. 

 Vägledande samspel 
Vi har ett gemensamt förhållningssätt som vi arbetar utifrån ICDP, vägledande 

samspel. Det bygger på modern forskning. All tillsvidareanställd personal har 

gått ICDP nivå 1. Vi utbildar kontinuerligt nyanställda pedagoger. 14 pedagoger 

i förskolan har gått nivå 2 och tre pedagoger nivå 3. 
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 Tillsyn av myndighet 
Ingen tillsyn av myndighet har skett under året. 

 

 Barnkonventionen 
Vi har under året arbetat i ett pilotprojekt tillsammans med samtliga förvaltningar 

i Degerfors och Karlskoga och UNICEF för att utveckla arbetsmodellen 

barnrättskommun. Detta är ett led i att Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020.  

”En barnrättskommun gör ett åtagande att med utgångspunkt i 
barnkonventionen säkra att alla som arbetar i en kommun känner till 
barnets rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete.” 

   UNICEF 

 

 Medarbetarenkät 
Under hösten 2018 genomfördes en medarbetarenkät i Degerfors kommun. 

Förskoleverksamheten hade en svarsfrekvens på 100 procent. Resultatet var 

genomgående mycket bra. Vi har medarbetare som upplever att de gör ett gott 

arbete, har en bra arbetsmiljö och bra ledning. Det som var lite sämre resultat var 

att pedagogerna upplever att de inte har tillräcklig tid att utföra sina 

arbetsuppgifter samt att de inte är informerade om vad som händer i kommunens 

olika förvaltningar 

5 Utveckling och lärande 
Utgångspunkten för allt lärande i förskolan är att det ska bygga på barns in-

tresse och lust att lära. Fokus ligger på att tillsammans med barnen utforska 

områden som barnen är intresserade av samtidigt som vi lockar till lärande uti-

från målen i vår läroplan. 

Förskolan har inga uppnåendemål och kan därför inte mäta måluppfyllelse på 

samma sätt som skolan gör. Pedagogerna behöver därför arbeta mer med 

reflektion och analys kring vad de erbjudit barnen som har lett till att barnen 

fått ett förändrat kunnande. Under året har det arbetats med vilka frågor som 

bör ställas i reflektion och analys för att se om arbetet ger önskad effekt.  

 Hälsa och välbefinnande 
Den dagliga verksamheten har en betydande roll i arbetet med hälsa och 

välbefinnande. Genom att bryta ner och arbeta med målet i mindre delar kommer 
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avdelningarna åt sina utvecklingsområden både i den undervisning de erbjuder 

men också utifrån barngruppens behov just nu. Många förskolor arbetar för att 

barnen ska uppleva och känna rörelseglädje. 

5.1.1 Metod 
Avdelningarna har arbetat med målen på många olika sätt och vi kan se att 

rörelsen har varit en stor del hos flera avdelningar, i målarbetet. Några förskolor 

har använt promenader, skogen och gymnastiksalar till att utöva planerade 

aktiviteter inom rörelse. Exempel på detta är hinderbanor som barnen har fått 

planera och visat de andra barnen samt utforskat sin närmiljö genom att besöka 

återvinningsstationer. Några har också arbetet med Miniröris och andra 

rörelsematerial som Hopphatten och Gympa Gill. Andra har istället riktat in sig 

på drama och rörelse till musik. Spannet i undervisningen man väljer att erbjuda 

i rörelsen till musik är brett, allt från balett till Fortnite för de äldre barnen och 

rörelseramsor till de yngre barnen.  

Uteleken har många använt sig av i arbetet med hälsa och välbefinnande. De har 

haft planerad undervisning men även utmanat barnen i den fria leken med olika 

terräng, som kullar, skog och andra miljöer.  

Flera avdelningar har arbetat ämnesöverskridande och fått in bland annat 

Läslyftet i båda utveckling och lärandemålen. De har kopplat ihop 

naturvetenskapsverb som exempelvis rulla med kroppsrörelsen rulla. Barnen har 

fått utforska begreppet genom att till exempel använda gårdens rutschkanor eller 

kullar. De avdelningar som har arbetat med balansera har utforskat kroppens 

balans på olika höjder, olika bredder och olika föremål. 

 Naturvetenskap och teknik 
I förskolan lär sig barnen naturvetenskap och teknik genom lek och undervisning. 

Teknik på förskolan bygger på att synliggöra tekniken i vardagen och göra den 

begriplig för barnen. Pedagogerna i förskolan är medforskare och inspiratörer i 

barnens lek och aktiviteter och dessa ska väcka barns intresse och nyfikenhet till 

att själva undersöka och utforska. Barnens naturliga intresse och frågor ska tas 

tillvara och utmanas för att ge dem förutsättningar till utveckling och lärande.  

5.2.1 Metod 
Arbetet med teknikmålet har sett väldigt olika ut på avdelningarna. Barnen har 

fått förutsättningar att utveckla kunskap om programmering genom att delta i 

teknikerjakten. Där har förskolan samarbetat med förskoleklass och skickat 
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olika uppdrag till varandra som till exempel matematiska mönster, algoritmer, 

ASSCII tabellen och programmering. ASCII är teckenkodning som används för 

att representera bokstäver och andra tecken i datorer. 

Förskolorna använder mer och mer digitala verktyg i sin undervisning. 

Pedagogernas roll har gått från att vara kunskapsförmedlare till inspiratör och 

möjliggörare i samband med nya medier Barnens erfarenheter från sin fritid 

måste pedagogerna vara lyhörda för och kunna koppla ihop med den 

pedagogiska verksamheten (Kjällander, 2014). Flera avdelningar har under året 

fått projektorer uppsatta på väggen för att enkelt kunna projicera upp 

undervisningsmaterial så att alla ser. QR koder som är tillgängliga för barnen 

gör att de själva kan använda lärplattan och scanna koder som till exempelvis 

Utbildningsradions program.  

Läslyftet har under året gett avdelningarna möjlighet att utforska 

naturvetenskapsverb. Man har arbetat med att utforska verb kopplat till 

naturvetenskapliga fenomen. De äldre barnen har haft mer avancerade 

teknikövningar såsom stabilitet och konstruktion och de yngre barnen har fått 

prova enkel teknik. 

De avdelningar som har arbetat med naturvetenskap har berört ämnen som 

odling, djur, natur och experiment. Många förskolor väljer att sopsortera 

tillsammans med barnen genom att besöka återvinningsstationer. Flera 

avdelningar har valt att arbeta med experiment som metod, de har utforskat 

densitet, flyta och sjunka.  
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 Särskilt stöd 
  
  
  
  
 

Flickor  Födda 
18 

Födda13 Födda14 Födda 15 Födda 16 Födda 17 summa 

Område 1 
 

3 3 2 1 1 10 
Område 2 

 
4 3 2   9 

Område 3 
 

4 2 1 
 

 7 
        
Pojkar Födda 

18 
Födda13 Födda14 Födda 15 Födda 16 Födda 17 Summa 

Område 1 
 

3 4 6 2 1 16 
Område 2 

 
6 9 3 2  20 

Område 3 1 4 6 4 2  17 
 

Under året har specialpedagogerna haft handledning med arbetslag utifrån 

önskemål och behov, de har gjort observationer på förskolorna, varit bollplank 

till pedagogerna samt haft kontinuerlig uppföljning tillsammans med 

vårdnadshavare och pedagoger utifrån barn i behov av särskilt stöd.  

Under vårterminen 2019 har förskolan bara haft en specialpedagog vilket gjort 

att förskolecheferna behövt göra vissa prioriteringar vad gäller specialpedagogens 

uppdrag.  

Enstaka förskolor har behövt mer varaktiga insatser under en längre period som 

handledning varje månad och i perioder oftare. Vägledande samtal tillsammans 

med förskolechef, specialpedagog och arbetslag. Fler observationer och besök 

samt samtal med pedagog, specialpedagog och vårdnadshavare. Mer kontakt med 

externa samarbetspartners som t ex BUP, habiliteringen och Gryningen. Under 

vårterminen har skolpsykologen och specialpedagogen haft konsultation med ett 

arbetslag vid två tillfällen.  

Gällande barn i behov av särskilt stöd har det skrivits 17 handlingsplaner och 

gjorts 2 pedagogiska utredningar under året 18/19. Vi har under våren börjat 

introducera ett nytt kartläggnings-material som ska användas av pedagogerna när 

det uppstår funderingar/frågeställningar kring ett barn samt att kartläggningen 

ska användas till de barn där det sker speciella överlämningar inför övergång till 

förskoleklass. I vår har det gjorts 23 kartläggningar varav 18 var överlämnanden 

till förskoleklass.  

  2017/2018 2018/2019 
Särskilt 
stöd 

flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt 

År 1-5 31 46 77 26 53 79             
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Under våren har vi startat en förebyggande insats ”handledning utan anledning” 

där specialpedagogen varit med på arbetslagens reflektionstid utifrån ett rullande 

schema. Detta har fallit väl ut och varit uppskattat hos pedagogerna. 

Vanliga situationer där specialpedagogen blir kontaktad av pedagogerna är när ett 

barn inte klarar att följa den planerade verksamheten under en längre tid, om 

barnet är utåtagerande, har kommunikationssvårigheter eller har svårt att 

samspela med andra barn. Flera förskolor har även börjat efterfråga stöd i 

arbetslaget och mellan avdelningarna, då ofta gällande kommunikationen mellan 

pedagogerna samt att få till en struktur i arbetet.  

Specialpedagogerna har fått egen handledning av en psykolog under året vilket 

har varit ett stöd i den egna professionen. Något som saknats under året är 

kontinuerliga inbokade möten mellan specialpedagog och förskolecheferna för 

att kunna planera långsiktigt t ex vad gäller insatser på en förskola samt enskilda 

barn. Specialpedagogen i samarbete med förskolecheferna håller på att skriva en 

barnhälsoplan där riktlinjer och arbetssätt gällande barnhälsa ska förtydligas. 

Planen beräknas vara färdig i augusti 2019 för att sedan kunna implementeras av 

specialpedagogerna i arbetslagen. 

En gång/termin träffas specialpedagogerna inom förskolan och samordnare för 

särskolan för att i ett tidigt skede få kännedom om och kunna planera insatser 

och resurser inför kommande skolstart. Specialpedagogerna ingår i professions-

träffar med grundskolans specialpedagoger en gång i månaden samt att kom-

munens specialpedagoger har kollegiehandledning en gång i månaden. 

Två familjer har deltagit i IOR samarbete, Individuell Omsorg och Respekt under 

hösten. Arbetet med IOR har legat vilande under våren då det bara funnits en 

specialpedagog i förskolan samt att familjevägledaren på socialtjänsten haft hög 

arbetsbelastning och inte kunnat prioritera IOR. Familjecentralen har en roll i 

IOR samarbetet som ger föräldrarna möjlighet att träffa föräldravägledaren på 

familjecentralen. Både förskolläraren och socionomen på familjecentralen har 

utbildning i ICDP och kan samtala och vägleda familjer när de är på besök. 

Barnhälsoteamet har haft 10 träffar under läsåret. Specialpedagogen i förskolan 

är sammankallande för teamet. Det har varit många ärenden att ta upp och när 

de ses en gång/månad kan de regelbundet bolla tankar, vägleda varandra samt 

följa upp och utvärdera de insatser som beslutats om. Teamet har fungerat bra 
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men BVC sköterskorna och läkare har haft åsikter om att det är för många träffar. 

Teamet behöver utvärdera och diskutera hur det ska se ut fortsättningsvis. 

Vår förvaltning har gått med i skolverkets projekt ”Verksamhetsutveckling för 

nyanlända barn och elever” och förskolans specialpedagog är med i styrgruppen 

tillsammans med förvaltningschef, förskolechef, biträdande rektorer samt 

fritidspedagog.  

 Likabehandling 
Vision: Förskolan ska verka för demokrati och allas lika värde. Alla barn ska 

känna trygghet och mötas med respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning.  

Förskolorna har använt sig av barnintervjuer, sociogram eller observationer för 

att kartlägga vilka utvecklingsbehov barngruppen har. Likbehandlingsarbetet på 

förskolorna bygger mycket på vägledande samspel, ICDP.  

5.4.1 Metod 
För att skapa gemenskap och trygghet i barngrupperna har många avdelningar 

valt att arbeta i mindre grupper, några har det som förbättringsåtgärd att göra det 

än mer då de ser vinsterna med ett sådant arbetssätt. I små grupper får alla en 

chans att komma till tals och bli lyssnade på. 

Många pedagoger nämner ICDP som förhållningssätt och metod för att nå 

likabehandlingsmålet samt i vägledning för att stödja barnen i det sociala 

samspelet med andra barn. 

De dagliga samtalen är en metod som många tar till vara på. Där får de in 

diskussioner om hur man är en bra kompis eller hur man stöttar sina kompisar i 

olika situationer.  

Många avdelningar har också arbetat med gemensamma lekar och aktiviteter som 

gynnar samspel och trygghet. Det blir ett ämnesöverskridande arbete där de 

kopplar ihop rörelsemålet med likabehandlingsarbetet.  

Det är många förskolor som använder känslodockor av olika slag, exempelvis 

Friendly dockorna, för att förstärka och konkret visa känslor. Dockorna har olika 

ansiktsuttryck som visar känslor. Känslor som glad ledsen och arg har barnen fått 

uppleva med olika sinnen. Dockorna används i planerade aktiviteter där 

pedagogerna kan dramatisera olika händelser på förskolan. Det blir tydligt för 

barnen vad som händer och pedagogerna kan ställa följdfrågor i samband med 

dramatiseringen och barnens tankar.  
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På flera förskolor har pedagogerna valt barnlitteratur som metod i 

likabehandlingsarbetet. Några förskolor har också dramatiserat olika dilemman 

som handlar vänskap, moral, etik och samarbete.  

Flera avdelningar arbetar med ”Alfons vänskapslåda”. Den innehåller 

metodmaterial som på ett lekfullt och pedagogiskt sätt inkluderar barnen i 

trygghetsarbetet. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn. Materialet 

fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och 

bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap.  

Flera förskolor använder bildstöd i vardagen för att tydliggöra undervisnings och 

rutinsituationer.  

Flera avdelningar har använt sig av vänskapsfilmer från Utbildningsradion i sin 

undervisning. En förskola gjorde en adventskalender med QR koder. Där det 

gömde sig en kort film bakom varje lucka. Filmerna var utgångspunkten för 

diskussionsfrågor om hur man är mot kompisar och hur man själv kan känna sig 

i olika situationer. Barnen hade lätt att relatera till sig själva i filmerna då de kände 

igen situationerna.  

 Kränkande behandling 
 

 
Åtgärderna som gjorts är att pedagoger är än mer närvarande och stöttar barnen 

i samvaron med andra barn. Vi har utvecklat i miljön för att kränkningar ska 

förhindras. Specialpedagogerna är ett viktigt stöd i arbetet med de barn som 

utsätter andra för kränkningar. Vi fokuserar på förebyggande arbete, bland annat 

så är specialpedagogerna ute och handleder arbetslag i förebyggande syfte. Detta 

gör de genom att vara med på reflektioner där pedagogerna får ta upp dilemman 

som de har just nu.   

  2016/2017 2017/2018 

Antal åtgärder mot 
kränkande behandling 

Omfattning Omfattning 

 Ht 17 Vt 18 Totalt  Ht 18 Vt 19 totalt 

 3 4 7 3 14 17 
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6 Förskola och hem 
 Klagomål 

 
 2016/2017 2017/2018 
Antal klagomål Omfattning Omfattning 
 Ht 17 Vt 18 Totalt  Ht 18 Vt 19  totalt 
 0 2 0 0 1 1 
 

Ett klagomål har inkommit. Klagomålet beror på bristande kommunikation 

mellan pedagogen och vårdnadshavare. Förskolechef sammankallade till ett 

möte med vårdnadshavare och pedagog där vi redde ut missförståndet. 

Vårdnadshavaren var nöjd efter mötet. 

 Samverkan 
Pedagogerna i förskolan har daglig kontakt med vårdnadshavarna där barnets 

hälsa och trivsel diskuteras. Alla avdelningar har ett föräldramöte på hösten där 

man pratar om förskolans uppdrag, hur man tänkt arbeta mot de prioriterade 

målen, likabehandling, Degerfors-modellen, Vägledande samspel, riktlinjer, 

Unikum samt visat bildspel över hur barnens dag i förskolan ser ut och vilka 

aktiviteter de får vara med om. Föräldraråd har genomförts på respektive om-

råde en gång per termin. Protokoll finns på Degerfors.se. Samtliga vårdnadsha-

vare har erbjudits minst ett utvecklingssamtal per år. På utvecklingssamtalen 

diskuteras det enskilda barnets trivsel, lärande och utveckling. Många olika för-

äldrasammankomster av varierande slag har förekommit, såsom grillkväll, älg-

jakt, vårmarknad, öppet hus. 

Andra exempel på föräldrasamverkan är:  

• Barnen har fått i uppgift att ta med favoritböcker hemifrån, i diskussioner 

om längd fick barnen i uppgift att ta reda på sin födelselängd.  

• Diskussioner i barngruppen om vad som påverkar längd gjorde att bar-

nen blev intresserade av sina och varandras föräldrars längd.  

• En förskola i kommunen deltog med tre avdelningar i kartongmatchen, 

där barnen fick lära sig om källsortering och hade med uppgift hem att ta 

med sig kartonger till förskolan. 
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7 Reflektion och analys 
Nästan alla avdelningar har det här året haft för stora mål för att på ett bra sätt 

kunna utvärdera dem. Genom Unikum har vi förskolechefer fått större insyn i 

det systematiska kvalitetsarbetet som sker på förskolorna. Därigenom har vi 

uppmärksammat att vi behöver bli tydligare med hur pedagogerna ska arbeta med 

målarbetet och få ihop allt till en helhet.  Flera av kvalitetsrapporterna saknar en 

röd tråd genom målarbetet. Nuläge, metoder, reflektion och analys stämmer 

mindre bra överens och drar åt olika håll. Under våren har vi tillsammans med 

två pedagoger arbetat för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. 

Pedagogerna på förskolorna kommer att få omarbetade mallar i Unikum som ska 

förenkla det systematiska kvalitetsarbetet.  

Flera avdelningar lyfter vikten av att ha en tydlig struktur, kontinuitet i arbetet 

och mindre undervisningsgrupper. Den tydliga strukturen och kontinuiteten gör 

att barnen vet vad som ska hända och vad de kan förvänta sig. Vissa förskolor 

har använt sig av ett färdigt undervisningsmaterial som handlar om mångkultur 

och aktsamhet om natur och miljö samt moral- och etikbegrepp. Materialet har 

en tydlig pedagogisk tanke. Pedagogerna har uppmärksammat att barnen 

använder sig av budskapet i materialet i den fria leken. Pedagogerna ser vinster 

med att arbeta med materialet över längre tid.  

Pedagogerna lyfter att många barn i grupperna har ett stort rörelsebehov. Genom 

att ta del av pedagogernas reflektioner ser vi att de har tagit tillvara barnens 

rörelsebehov och använt i undervisningssituationer för att göra barnen medvetna 

om deras kropp och motoriska förmåga. De förskolor som låtit barnen varit med 

och planerat gymnastiken har beskrivit att det blev lyckat. Ansvarskänsla samt en 

känsla för meningsfullhet hos barnen kan vara en betydande faktor i detta 

resonerar de. En avdelning såg att barnen hade svårt att koncentrera sig i 

gymnastiksalen och valde istället att ha rörelseaktiviteter ute. 

Uterörelseaktiviteterna såg pedagogerna fungerade mycket bättre och de kunde 

fånga barnens intresse för undervisningen. Andra avdelningar som har använt sig 

av utemiljöns möjligheter skriver också vilken positiv inverkan det har på barnens 

rörelseförmåga.  

Promenader i närområdet och besök i skogsmiljö är återkommande som 

undervisningsmetoder i målarbetet. Här har pedagogerna uppmärksammat 

barnens nyfikenhet och lust att lära när de får tillgång till material och utmanande 

lekar utanför förskolans gård. Barnen reflekterar återkommande om utflykterna 
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vilket visar att de situationerna har betydelse i deras lärande. På förskolan har 

man tillsammans tittat på bilder från utflykterna för att lyfta den pedagogiska 

dokumentationen. För att erbjuda utmanande material som utvecklar intresset 

för djur och natur har några avdelningar köpt in barnlitteratur. Det är dock inte 

alltid barnen förundras över det pedagogerna tror de skall intressera sig för, att 

vara lyhörd för barnens tankar är här avgörande för att kunna ta till vara deras 

funderingar och kunna utmana dem vidare. 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges 

möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska 

ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att 

vara fysiskt aktiva. (Skolverket, 2018). 

En förutsättning för att undervisningen ska bli strukturerad är att 

ansvarsfördelningen är tydlig och att vikarier vet vad som förväntas av dem när 

de kommer. Några avdelningar har sett att planeringen ibland faller när 

pedagoger är frånvarande eller när omorganisationer i barngrupper och/eller 

arbetslaget sker. Här har man då fått fokusera på att få barn och pedagoger trygga 

med varandra för att lägga en stadig grund till ett målarbete som ska genomföras 

i gruppen. På några avdelningar återkommer det viktiga i att hålla kvar vid 

strukturen eftersom de ser konsekvenser när de inte upprepar aktiviteterna. De 

ser att upprepning behövs för att alla barn ska få förutsättningar att lära sig utifrån 

sin förförståelse. 

 Pedagogerna uttrycker att Teknikerjakten och Läslyftet tagit tid från det övriga 

målarbetet. Det som de i efterhand nu ser är att de skulle ha ”nöjt” sig med att 

fokusera på dessa mål. Självklart arbeta med övriga mål, men inte haft kravet där 

att det skall vara så planerat. På en avdelning har pedagogerna upplevt att barnen 

uppskattat ”Miniröris” och när undervisningen inte varit kontinuerlig har barnen 

frågat efter det och pedagogerna har då reflekterat över att det är en aktivitet som 

barnen önskar och utmanas av. Två avdelningar har arbetat med barnyoga och 

”Mindfulness” och upplevt samma sak som med ”Miniröris”. När de har arbetat 

med barnyoga har det infunnit sig ett lugn i barngruppen som har fått positiva 

effekter över tid. Massagesagor har också haft goda effekter. Detta tror 

pedagogerna kan bero på att barnen har fått kännedom om tryggheten att äga sin 

egen kropp och lära sig respektera andras vilja.  

Några avdelningar har valt att arbeta ämnesöverskridande. De har då fått in både 

Teknikerjakten och Läslyftet i målen hälsa och välbefinnande samt 
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naturvetenskap och teknik. En avdelning beskriver hur de tagit tillvara på barnens 

intresse för rörelse och dans genom att kombinera det med Teknikerjaktens 

programmeringsundervisning. Projektet Teknikerjakten har visat sig vara en 

framgångsfaktor för att det har varit ett tydligt upplägg med bra vägledning. 

Samarbetet med förskoleklass har påverkats av pedagogernas engagemang och 

inställning till projektet. Avdelningarna har fått ”Blue-bot” som är en robot som 

kan programmeras med en dator eller surfplatta. Barnen har uppskattat denna 

undervisning väldigt mycket och utmanats av att programmera på olika sätt. 

Detta har visat sig genom att barnen återkommande gett pedagogerna feedback 

på teknikerjakten och tagit med sig kunskapen till andra aktiviteter.  Det blir då 

synligt att barnen befäst kunskapen. För att detta skall bli tydligt krävs att 

pedagogerna är närvarande. 

Temaarbete har visat sig vara effektivt och mångsidigt vad det gäller barns 

utveckling och lärande. 

Föräldrasamverkan har skett på olika sätt. Bland annat har föräldrarna varit 

delaktiga i att ta med material till förskolan, läsa böcker på barnens modersmål 

samt tagit del av det kontinuerliga arbetet som sker på förskolan genom Unikum. 

Det visar att föräldrarna får ett större intresse för förskolan och förståelse för 

verksamheten. 

Alla avdelningar skriver om att härvarande pedagoger är en stor bidragande 

anledning till att likabehandlingsarbetet får goda effekter, det är bland annat att 

barnen känner sig trygga. Barnen får verktyg till att kunna hantera sina egna 

konflikter med stöd av de härvarande pedagogerna.  

Avdelningar som har arbetat med känslodockor ser att det konkreta materialet 

gör det lättare för barnen att sätta ord på sina känslor.  

Enkäten från läslyftet visar att pedagogerna genomgående är positiva till arbetet. 

Flertalet av pedagogerna har fått en annan syn på lärandet, de har fått på sig de 

så berömda ”glasögonen”. Man ser vikten av att göra barnen delaktiga, ställa 

fördjupande frågor och vänta in barnens svar/handlingar och där ifrån utvidga 

lärandet. 

De flesta tycker att arbetsmaterialet och upplägget med modulerna varit bra, 

några få tycker det gått för snabbt framåt.  

De flesta tycker att träffarna på lärgruppstid var mest givande, där fanns utrymme 

för diskussioner samt att ta del av varandras idéer. 
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Lärspridarna som arbetat med Unikum har varit behjälpliga i avdelningarnas 

arbete med dokumentationen. De har gett handledning både individuellt och till 

hela arbetslag. Detta har visat sig vara mycket bra. Vi förskolechefer behöver 

dock än mer förtydliga deras mandat att leda och styra pedagogerna mot våra 

mål. 

En förskola har fått vägledning av en pedagog med att strukturera upp 

verksamheten. Att få till tvärgrupper samt att hitta tid till enskild planering var då 

fokus. Detta upplevdes mycket positivt. Viktigt i detta var tidsfaktorn. Det måste 

få ta tid.  

Då några avdelningar under året haft många barn med behov av stöd och 

vägledning så har det övriga målarbetet fått stå åt sidan. Stort fokus har fått läggas 

på likabehandlingsmålet och att få till en struktur och verksamhet som blir 

hanterbar. Här har samarbetet med specialpedagog varit mycket viktigt. Då vi 

under våren bara varit en specialpedagog i verksamheten så har det gjort att hon 

fått prioritera dessa förskolor extra mycket. Att hon har fått egen handledning 

och också haft tillgång till stöd av elevhälsans psykolog har varit av stor vikt.  

Specialpedagogerna ser skillnader på olika avdelningar vad gäller 

förmåga/kunskap om att möta barn med särskilda behov och utveckla 

verksamheten utifrån deras behov, vilket påverkar arbetssätt, förhållningssätt 

och bemötande gentemot barn i behov av särskilt stöd.  

Flera arbetslag har önskat tätare kontakt med specialpedagog samt något 

arbetslag önskat stöd men inte fått det på det sätt de önskat då det inte funnits 

utrymme. Till hösten är det två specialpedagoger i tjänst igen. 

Pedagogerna uttrycker att de saknar kunskap kring barn i behov av särskilt stöd 

och önskar utbildning bland annat vad gäller Lågaffektivt bemötande och NPF. 

 

Många ärenden som krävt stora insatser har gjort att det blivit svårt att 

prioritera uppdrag som då påverkat hur insatserna fallit ut. Det har blivit 

påtagligt att det saknas tydliga rutiner för arbetsgången gällande arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd samt när arbetslaget har behov av stöd på olika 

sätt. 

Vi förskolechefer ser att vi måste arbeta än mer med att diskutera och tydliggöra 

vart vi är på väg i vårt kvalitetsarbete. En del i detta är att vi behöver väva ihop 

specialpedagogernas handledning med vårt dokumentations arbete.  
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Många pedagoger har uttryckt att det varit för många ”projekt” detta år. Där får 

vi förskolechefer tänka till med att vara än mer tydliga med var fokus skall läggas. 

Pedagogerna är engagerade och är måna om att göra ett gott jobb. Detta är något 

vi måste värna om och tänka till omkring.  

 Framgångsfaktorer: 
• Kommunikation, både på den egna avdelningen men också på hela 

förskolan. Att medvetet arbeta med att få till ett fungerande arbetslag som 

strävar åt samma håll. Ex. genom att ge dem frågor att gemensamt 

diskutera kring.  

• Fotoreflektioner har varit ett mycket användbart redskap i bekräftelse av 

varandra och i lärsituationer. Pedagogerna upplever att när de reflekterar 

kring ett foto från verksamheten tillsammans med barnen, har det 

utvecklat många områden bl.a. språkutveckling, grupptillhörighet och 

glädje över sig själv och kamrater. 

• Då barnen har fått vara delaktiga i skapandet av lärmiljön, har man som 

pedagog märkt att det varit lyckat utifrån att de lekt mycket och länge på 

just de platserna. Tillgängligt, spännande, utmanande och intressant 

material lockar barn till ett lustfyllt lärande. 

• Engagerade och medforskande pedagoger som med glädje går in i 

målarbetet och ger barnen redskap för att komma framåt i sitt handlande 

är en framgångsfaktor i kvalitetsarbetet.  

• Ämnesöverskridande arbetssätt och en röd tråd i målarbetet underlättar 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

• Att på reflektionstid samt på lärgrupperna få till diskussioner kring hur vi 

skall få till en omsorg med hög kvalitet är något som varit bra och som 

väckt tankar. Alla är delaktiga i utvecklingen som sker. 

• Pedagogerna ser att det är framgångsrikt att arbeta på ett reflekterande 

sätt, lyssna och plocka upp det barnen visar intresse för. Genom att vara 

lyhörd skapas möjligheter att i undervisningssituationerna utmana deras 

tankar och förundras över funderingar som de har.  

• Med mindre grupper är det lättare att tillmötesgå och ta tillvara på 

barnens önskemål. Ha barns lärande i fokus är också betydligt lättare att 

leva upp till då de delar in barnen i smågrupper.   

• Upprepning av aktiviteter, att prova flera gånger på olika sätt.  
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• Bildstöd i vardagsaktiviteter ger alla barn bättre förutsättningar. 

• Verksamhetsbesök av förskolechef då det diskuteras pedagogiska frågor, 

struktur och dilemman. 

• Att delegera arbetsuppgifter till pedagoger. Med ett tydligt mandat från 

förskolechef. 

• Att hålla nere antalet barn i grupperna till ett snitt på 17. 

• Pedagogernas förhållningssätt utifrån ICDP. Pedagogerna finns nära och 

vägleder barnen i det sociala samspelet. Gemensam barnsyn i arbetslaget.  

• Tydlig struktur och rutiner skapar förutsättningar för en bra utbildning. 

• Gemensam barnsyn i arbetslaget.  

• Det systematiska kvalitetsarbetet blir i Unikum till levande dokument.  

• Att bryta ner målen underlättar utvärdering av utbildningen.   

• Att skapa utrymme för barnen att själva reflektera kring sitt eget lärande.  

 

 Förbättringsåtgärder/Utvecklingsområden 
• Förskolecheferna behöver bli tydliga med samt föra en dialog kring vart 

vi är på väg i vårt kvalitetsarbete.  

• Pedagogerna kommer att få omarbetade mallar i Unikum som ska 

förenkla systematiska kvalitetsarbetet.  

• Pedagogerna vill bli bättre på att skriva målformuleringar samt bryta 

ned målen, så att de blir utvärderingsbara. 

• Pedagogerna behöver utveckla sitt sätt att reflektera och analysera 

genom att använda reflektionsprotokollen mer. 

• Analysprotokoll ska utarbetas. 

• Att hitta strategier för kontinuerlig dokumentation på Unikum.  

• Specialpedagogerna behöver utarbeta ett eget årshjul. 

• Att bli bättre på att använda digitala verktyg i undervisningen och 

dokumentationen.  

• Pedagogerna önskar bli bättre på att ha undervisningsaktiviteter ute och 

skapa en mer inbjudande och lärande miljö utomhus.  

• Att planera, förbereda och upprepa aktiviteter.  



Degerfors kommun 
Datum 
2019-07-08 

      
KUN  

Sida 
24(30) 

 

Kvalitetsrapport Förskolan 

• Pedagogerna anser att de behöver bli bättre på att tillföra bra, nytt 

pedagogiskt material samt skapa inspirerande lärmiljöer. 

• Att skapa förutsättningar för barnen att reflektera kring sitt eget lärande.  

• Samsyn, förväntningar, ansvarsfördelning och struktur i arbetet är 

utvecklingsområden för pedagogerna.  

• Att få vårdnadshavarna mer intresserade av dokumentationen på 

Unikum.  

 

 Hinder som varit för målarbetet och skillnader som 
går att utröna 

• Pedagogerna har upplevt att det har varit mycket arbete med läslyftet och 

teknikerjakten, det har varit otydlig information om att detta var tänkt att vara 

en helhet i målarbetet.  

• Omorganisation på några förskolor. 

• Inskolningar och personalförändringar samt frånvaro av ordinarie personal 

påverkar. Man ser att kvaliteten försämras då ordinarie personal är 

frånvarande. 

• Pedagogerna upplever det utmanande att arbeta med barn och familjer med 

annat modersmål. Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna försvåras i 

kommunikation av att inte förstå varandra. Pedagogerna beskriver att arbetet 

i barngruppen försvåras vid konfliktlösning.  

• Pedagogerna har olika mycket kunskap angående barn i behov av särskilt 

stöd. Därmed blir undervisningen inte likvärdig och alla får inte den ledning 

och stimulans utifrån sina förutsättningar som de har behov av.  

 

 Föräldrasamverkan  
Årets föräldraenkät skickas ut till de vårdnadshavare vars barn slutar på 

förskolan. Vi skickade ut 105 enkäter och har fått 59 svar. 

 
Frågorna besvaras med:  

Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
till viss del 

Stämmer 
inte alls 
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Detta omvandlas till siffrorna 1-4 

Resultaten ligger på 3,10-3,81, och övervägande över 3,5. (Snitt på 3,57 totalt). 

Några få föräldrar har gett uttryck för oro när det varit mycket vikarier eller 

omorganisation. De allra flesta har gett mycket beröm till sin förskola. 

 

Alla förskolor har föräldramöte på hösten med olika uppslutning och upplägg. 

En del har haft uppdelat med tolkmöte innan och sen ett traditionellt möte efter. 

Andra har haft mer dropp in möte, uppdelat i stationer. Några förskolor har haft 

tillfällen där de bjudit in föräldrarna till grillkväll, sommarfest och luciafirande.  

Föräldraråd har hållits på varje område där respektive förskolechef och 

pedagoger från förskolan deltagit. På föräldrarådet diskuteras vårdnadshavarnas 

funderingar.  

Minst en gång om året erbjuds vårdnadshavarna utvecklingssamtal och vid en del 

samtal är specialpedagog inkopplad.  

I vårt dokumentationsverktyg Unikum får vårdnadshavarna en inblick i 

utbildningens målarbete och det enskilda barnets utveckling och lärande.  

Barnet får med vårdnadshavarna en inskolning som är anpassad efter förskolan 

och familjen. Därefter sker daglig kontakt med vårdnadshavarna vid hämtning 

och lämning.  

Några avdelningar använder sig av månadsbrev för information om utbildningen 

till vårdnadshavarna.  

Föräldrasamverkan sker också genom att barnen får uppdrag exempelvis att ta 

med sig saker hemifrån, vilket gör vårdnadshavarna delaktiga.  

8 Familjecentralen 
Det har varit ett givande år på familjecentralen. Många besökare som också 

uttrycker att de är nöjda med verksamheten som bedrivs. 

De har ändrat sina öppettider på tisdagarna från eftermiddag till förmiddag 9.00-

12.00, vilket visat sig ökade antalet besökare. De har infört Swish vilket har 

förenklat hanteringen för föräldrarna att kunna köpa fika. De har deltagit vid flera 

tillfällen i föräldragrupperna tillsammans med Mödravårdcentralen. 

Genom den dagliga kontakten med besökarna, samt att de en gång per år har en 

anonym enkät med frågor om verksamheten och det bemötande som de får på 

Familjecentralen, får de kännedom om hur verksamheten upplevs och fungerar.  
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Förskolläraren på Familjecentralen har deltagit på en konferens angående 
”Familjecentralen- en viktig arena i arbetet för en jämlik hälsa” 

9 Nyckelpigan Natt 
Det har varit ett år då vi haft ca 18-20 barn inskrivna. Det är en väl fungerande 

verksamhet. Där fokus ligger på omsorg kring barnen.  

Problemet som finns är att vårdnadshavarna ibland har svårt att lämna tider då 

deras barn behöver omsorg. Vissa arbetar som vikarier och får inte sina tider så 

långt i förväg. Det innebär att det blir svårt att lägga ett schema för pedagogerna 

som arbetar på natt. Men de har ändå löst situationen väldigt bra.  

Ett önskemål inför framtiden är att Natt skall få egna lokaler, då det blir trångt 

när de skall ”samsas” med en s.k vanlig förskola om alla utrymmen.  

10 Nya mål 2019/2020 
 

Hälsa och rörelse 

”Barnen skall få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att 

ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer” 

Flerspråkighet 

Lärgrupperna kommer att utgå från Läslyftet och modulen flerspråkighet i 

förskolan. Utifrån att en språkpolicy arbetas fram kommer målet att formuleras.  

Normer och Värden   

Pedagogerna utformar målet då de kartlagt vilket behov just deras grupp har. 

Detta är avdelningens likabehandlingsmål. 

11 Framtid 
 

 Barnkonventionen blir lag 
Inför att barnkonventionen blir lag har samtliga pedagoger utbildats i vad 

konventionen innebär. Det vi nu behöver göra är att förankra arbetet i hela 

organisationen och genomföra barnkonsekvensanalyser samt beakta barnets 

bästa i alla beslut som tas.  
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 Nyanländas lärande 

Under kommande läsår kommer mycket fokus att ligga på nyanländas lärande. 

Vi ska utbilda samtliga pedagoger i TMO, traumamedveten omsorg. Denna 

utbildning genomförs av Röda korset. Med hjälp av en grundläggande 

traumaförståelse kan vuxna förstå och svara på barn och ungas behov på ett sätt 

som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda coping-strategier. 

Detta förhållningssätt gynnar alla barn, inte bara de som blivit utsatta för trauma. 

Det går också hand i hand med ICDP. Ytterligare en vinst med detta är att när 

man arbetar enligt TMO så följer man Barnkonventionen.  

Vi ska utbilda tre handledare i SKUA – Språk och KunskapsUtvecklande 

Arbetssätt. Dessa pedagoger ska sedan sprida arbetssättet vidare i förskolan. 

Läslyftets modul ”Flera språk i barngruppen”, där samtliga pedagoger deltar, är 

en del i nyanländas lärande.  

 

 Praktikernära forskning 

Vi har haft diskussioner med Örebro Universitet och Karin Alnervik, forskare, 

angående praktikernära forskning. Vi diskuterar med Karin att eventuellt starta 

ett samarbete mellan förskolechefer och Universitetet för att tydliggöra 

förskollärares profession alternativt utvärdera våra lärgrupper. 

 

 Fortsatt många barn 

Vi ser att det fortsatt föds många barn i Degerfors. Vi har nu det antal förskolor 

som motsvarar att vi kan hålla ett snitt på 17 barn. Vi har idag placerat barn till 

och med sista september och har då exakt lika många barn inskrivna som vi hade 

15 oktober 2018. 

 

 Jämställdhet 

Vi ska enligt den reviderade läroplanen arbeta aktivt med att inkludera ett 

jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade 

perspektiv och val oavsett könstillhörighet. Då rektorns ansvar är att inkludera 

jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet börjar vi med att diskutera frågan 

på APT. 
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 Hållbarhet 
Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande 

intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling 

– såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt 

framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. 

    Lpfö18 

´Detta arbete påbörjades i och med att handlingsplanen för giftfri förskola 

arbetades fram. I vår reviderade läroplan framskrivs detta än tydligare vilket gör 

att vi behöver uppmärksamma frågan mer i vårt dagliga arbete med barnen. 

 

  Rektor införs i förskolan 
 

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste 

också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska 

befattningsutbildningen för rektorer. Samtliga förskolechefer i Degerfors har 

gått/går rektorsutbildsningen. 
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12 Förskolechefernas slutord  
När vi nu blickar tillbaka på detta läsår och summerar så ser vi att:  

Detta har varit ett år då vi trots tuffa utmaningar har en förskola med pedagoger 

som präglas av vilja och ambition att vara professionella och ha fokus på kvalitet 

och strävan mot målen. 

Detta har varit ett år då vi intensifierat vårt arbete med att klargöra vad begreppet 

undervisning i förskolan egentligen innebär.  

Detta har varit året då vi haft ett stort antal barn som haft behov av extra stöd 

och vägledning. Vilket pedagogerna tillsammans med specialpedagog tagit ett 

stort ansvar för.  

Detta har varit ett år då vi lyckats hålla ett snitt på 17 barn i våra grupper. 

Detta har varit ett år då samtliga arbetslag tagit ett steg framåt då det gäller 

dokumentationen. Några större än andra, men framsteg har alla gjort.  

Detta har varit ett år då många pedagoger visat på en vilja till utveckling av både 

sin egen kompetens men också att kollegialt utvecklas tillsammans med andra.  

Detta har varit ett år då vi fortsatt med utmaningen att få till bra reflektions och 

analysarbete.  

Detta har varit ett år då vi lyckats med att rekrytera förskollärare till våra utlysta 

tjänster.  

Detta har varit ett år då vi förskolechefer än mer fått befäst kunskapen om och 

betydelsen av att vara tydliga med vart vi är på väg. Att ha ett gemensamt mål i 

sikte som alla är förtroliga med är avgörande för att en utveckling av 

verksamheten skall ske.  

Förskolan är första steget i ett barns utbildning. Att nu i höst som rektorer få 

vara en del av det ser vi som ett privilegium. Vi skall nästkommande läsår göra 

allt vi kan för att få till förutsättningar så vi tillsammans fyller utbildnings och 

undervisningsbegreppen i förskolan med förskoledidaktik.  

Vi skall tillsammans med pedagogerna göra vårt yttersta för att kunna tillgodose 

barnens rätt till en utbildning och undervisning som är lustfylld, meningsfull och 

lekfull. 
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