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Förskolechefen skriver om läsåret 

 

Förskoleområdet Centrum Västra innefattar förskolorna Juno med fyra (4) 

”avdelningar”, Kaptenen med två (2) ”avdelningar”, Neptunus, Frånö och Lunde 

förskolor som samtliga är en-”avdelnings”förskolor.  

Det gångna läsåret inom Centrum Västra har varit ett spännande och utvecklande år, 

undertecknad tog över ansvaret för området förskolor from höstterminen 2014.  

Förskolornas arbete har präglats av utveckling och framåtskridande genomfört av 

välutbildade pedagoger i samklang med barn och föräldrar. Några av enheterna har haft 

upprepade inskolningar under större delen av läsåret tack vare att vi har haft inflyttning i 

de centrala delarna av kommunen, detta har förvisso fört med sig ett merarbete men dock 

har fördelarna övervägt då antal barn i grupperna intimt hänger ihop med antalet 

pedagoger.  

Barn med annan kulturell och språklig bakgrund har gynnat förskolan på flera olika plan. 

Läsåret har präglats av ett arbete med fokus på normer och värden men även mot språk 

och kommunikation som har varit fokusområde inom läroplansmålen. Genom ett 

tematiskt arbetssätt har förskolorna på ett utvecklande sätt vävt in många delmål i 

vardagen.  

En pedagog/förskola har träffats tillsammans med förskolechef några timmar en gång i 

månaden, som vi kallar för ”pedagogiskt forum” har även det kollegiala lärandet mellan 

förskolorna intensifierats. 

 

Arbetet med lärplatta, där förskolorna har försetts med 2stycken lärplattor/avdelning, 

vilket är en hög siffra inom förskolor nationellt sätt, utvecklas ständigt. Lärplattan är ett 

utmärkt verktyg i det dagliga arbetet. I slutet av vt 2015 beslutades det att en 20%-ig 

tjänst som IKT-pedagog för förskolorna skulle inrättas, detta kommer, och har redan givit 

avtryck, då lärplattans användningsområden hela tiden kan och bör utvecklas.  

 

Fokusområdet har detta läsår, varit ”språk och kommunikation” där biblioteket och dess 

barnbibliotekarie har inspirerat och arbetat tillsammans med en del förskolor. Föregående 

läsårs fokusområde, ”naturvetenskap och teknik” ger fortsatt avtryck i verksamheten, 

bland annat genom att de s.k  NTA-lådorna, fyra till antalet, fortsätter att cirkulera, men 

även att intresset för dessa ämnen har fördjupats både hos barn och pedagoger. Många är 

de experiment och naturupplevelser som upptäcks i verksamheten.  

 

Många av förskolorna i området har barn som har lite extra behov varför det är av största 

vikt att antalet barn i grupperna minskas samt att man tar hänsyn till socioekonomiska 

faktorer när det gäller beräkning av barnpeng i budgetarbetet.  

Förskolorna inom Centrum Västra ingår i den översyn som den beslutande politiska 

nämnden har gett önskemål om.  Att samla flera förskolor under samma tak och kunna 

skapa enheter som är 4-6 avdelningar e dy l, finns det både ekonomiska men framför allt 

pedagogiska vinningar.  

Det material som är sammanställt i denna kvalitetsrapport gällande 

Likabehandlingsarbetet och Verksamhetsplaner och resultat är direkt tagna ur respektive 
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förskolas verksamhets och likabehandlingsplan som uppdateras och revideras 

1ggr/ttermin.  

Foton i denna kvalitetsrapport är från förskolor i vårt område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Förskolornas organisation 

Juno  

 

 
 

Förskolan startades år 1975, således firas 40 års jubileum under innevarande år.  

Lokalerna är byggda för verksamheten och har en tidstypisk ”lekhall” i mitten av huset, 

varav de s k avdelningarna är byggda kring. Inför läsåret 14/15 gjordes en omorganisation 

i huset, vilket innebar att avdelningarna samarbetar två och två på ett mer strukturerat och 

organiserat sätt än tidigare, i s k ”spår”.  En omorganisation tar alltid tid innan den landar 

och förskolan är fortfarande i denna fas. Samarbetet mellan barn och pedagoger har i o m 

denna omorganisation avsevärt förbättrats vilket föräldrar har betonat i positiva ordalag.  

Båda spåren har barn i åldern 1- 5 år, vilket innebär att barnen är kvar i samma spår under 

hela sin förskoletid. Personalen roterar inom spåren vilket innebär fördelar då alla barn lär 

känna alla vuxna, men samtidigt blir det fler kontaktytor att förhålla sig till.  Lokalerna 

har genom åren blivit upprustade men med många barn som passerar i lokalerna är en 
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uppfräschning av ytskikten att önska. Den stora gården runt huset inbjuder till fantasi och 

kreativitet, med en kuperad och utmanande terräng. 

Förskolan ligger i närheten av en stor skog med härligt strövområde. 

Gångavstånd till musik och teaterframträdanden på Folkets Park och även till stadens 

bibliotek. 

Under försommaren 2015 byttes det gamla staketet runt hela gården ut mot ett nytt 

Gunnebostängsel, ett arbete som utfördes med mycket gott resultat.  

Förskolan har ett mottagningskök som är bemannat med personal från kostenheten. 

Barngruppens upptagningsområde består främst av familjer boende i centrala Kramfors 

samt Björsta och Östby området.  

 

 

Kaptenen   

Förskolan är inrymd i bottenvåningen i ett hyreshus med kontorslokaler och ett 

äldreboende i sin absoluta närhet. Lokalerna ägs och sköts av KIAB och har 

korridorliknande lokaler. Pedagogerna har dock gjort ett mycket bra arbete att hitta 

lösningar för hur de skall användas på ett pedagogiskt och trivsamt sätt. Dock är 

personalutrymmena praktiskt taget obefintliga. Förskolan är en två (2) 

avdelningsförskola, där man sedan ett par år tillbaka har en 1-3 års avdelning samt en 3-5 

års avdelning, dock är det inga stängda dörrar mellan avdelningarna utan barnen kan välja 

i stort sett var de vill vara under sin vistelsetid.  Förskolan har för att vara beläget i ett 

hyreshus, en bra utemiljö med både berg idagen, tillgång till bollplan, skuggande träd, 

pulkbacke etc.  

Köket är ett mottagningskök med personal från kostenheten. 

Barngruppens upptagningsområde består främst av familjer boende i centrala Kramfors 

samt Björsta och Östby området. 

 

 

Neptunus  

En förskola som är inrymd även den i ett hyreshus och öppnades våren 2014. Detta är en 

en avdelningsförskola där även kökssysslorna utförs av pedagoger.  Då förskolan alltså är 
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relativt nystartad innebär detta att barngruppen mest består av yngre barn. Lokalerna är 

även här långsmala och har korridorliknande utformning, man har en liten utegård med 

klätterställning. Pga utrymmesbrist finns det inte gungställning, vilket innebär att barn 

och vuxna går till en lekpark i närheten för att gunga. Närhet till Björstaberget med en 

härlig skog som man kommer att använda sig mer av i takt med att åldersstrukturen i 

barngruppen blir äldre.  Förskolan är den enda av förskolorna som inryms i Krambo:s 

lokaler men städas av Nylands Städ vilket fungerar utmärkt.  

Personalutrymmena är rymliga och bra.  

Köket är ett mottagningskök, som inte bemannas med personal från kostenheten. 

Barngruppens upptagningsområde består främst av familjer boende i centrala Kramfors 

samt Björsta och Östby området. 

 

 

 

Frånö  

Ytterligare en en-avdelningsförskola, dock är denna inrymd i en fristående villa i utkanten 

av ett villaområde i Frånö.  Lokalerna är trånga och personalutrymmen är minimala. Till 

huset hör en stor tomt som ger rika möjligheter till lek, likaså den direkta närheten till 

skogen gör att barnen erbjuds, många tillfällen till naturupplevelser och grovmotorisk 

träning. En stor del av vår verksamhet förläggs utomhus. Tillgång till fotbollsplan samt 

promenadavstånd till en liten kommunal lekpark. Utemiljön är dock väldigt fin med en 

härlig skog i dess absoluta närhet, staketet har åtgärdats och sommaren 2015 rustar 

Krambo upp lekparken. Köket är en tillagningskök med personal från kostenheten. 

Barngruppen består av barn 1-5 år boende i Frånö men även i Kramfors.  

 

 

 

Lunde  

Ännu en en-avdelningsförskola, lokalerna är liknande de som finns i Frånö. Utemiljön är 

trevlig med en rolig och omväxlande gård.  
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Stort arbete har lagts på att förändra utemiljön. Tillsammans med barnen har man 

planterat träd och buskar. En miljö som är i ständig förvandling där alla sinnen stimuleras 

och där barnen kan hitta egna vrår för lek. Genom sådd och kompostering får barnen 

uppleva kretsloppet i naturen. De lär sig artkunskap när de hittar olika växter och 

småkryp, jämför dem och ser skillnaderna. 

Dessvärre är inomhusmiljön trång och personalutrymmen praktiskt tagit obefintliga. 

Under vårvintern 2015 bekostade BKU kompletterande utebelysning på fasaden då 

incidenter hade inträffat när barn vistades utomhus i skymningen och Krambo inte kunde 

vara behjälpliga med belysning. Köket är ett mottagningskök dock inte med personal från 

kostenheten. Upptagningsområdet är barn boende i området Lunde-Svanö-Klockestrand.  

 

 

Resursfördelning  

 

Juno  

Inför läsåret 14/15 slutade en stor grupp barn för att börja i förskoleklass. Tyvärr fanns 

det inte så många barn i kö vid ht 14 början, varför Juno under detta år fick fungera som 

en ”gummibandsförskola”, dvs antal barn fylldes på i takt med att ansökningar inkom och 

personalbemanningen likaså. Detta upplevdes negativt av pedagogerna med ideliga 

inskolningar under stora delar av läsåret, tyvärr gick det dock inte att göra på något annat 

sätt, då det inte fanns barn att placera direkt vid läsårets början.  Vid slutet av läsåret var 

det 72 barn placerade på Juno, åldersfördelningen var följande: 

 
 

 

Antal utlandsfödda: 23% av totalt inskrivna barn 

  

Kaptenen 

På grund av lokalernas utformning så har vi hållit nere barnantalet på denna förskola. Vid 

slutet av läsåret var det 32 barn inskrivna. 

åldersfördelning 

födda 2009

födda 2010

födda 2011

födda 2012

födda 2013

födda 2014
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Antal utlandsfödda: 12.5%  av totalt inskrivna barn 

Neptunus 

En förskola som öppnade maj 2014, detta bidrar till att antalet barn i de yngsta åldrarna är 

stort. En förskola med hög internationell prägel, tyvärr har det också varit en relativt stor 

omsättning i barngruppen då många av familjerna flyttar från vår kommun när de får en 

kommunplacering. Denna förskola har också haft många inskolningar under läsåret pga 

av denna anledning.  Vid slutet av läsåret var 19 barn placerade på Neptunus. 

 

 
 

 

Antal utlandsfödda: 44% av totalt inskrivna barn 

åldersfördelning 

födda 2009

födda 2010

födda 2011

födda 2012

födda 2013

födda 2014
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Frånö 

Förskolan hade en stabil barngrupp där alla 19 barn var med från starten av höstterminen.  

 
 

Antal utlandsfödda: 0% av totalt inskrivna barn 

Lunde 

Även denna förskola hade en stabil barngrupp som var fylld nästan direkt från starten av 

läsåret 14/15. 

 
 

 

Antal utlandsfödda: 15% av totalt inskrivna barn. 

Personal och behörighet 

åldersfördelning 

 födda 2009

 födda2010

födda 2011

födda 2012

födda 2013

födda 2014

åldersfördelning 

födda 2009

födda 2010

födda 2011

födda 2012

födda 2013

födda 2014
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Inom området är medelåldern bland de tillsvidare anställda 49.5 år, antalet förskollärare 

totalt inom området är 82,7% 

Juno 

11 pedagoger fördelade på 10,2 årsarb. därav 82% förskollärare. 7 av 9 förskollärare har 

lämnat in legitimation.  

Resurspersoner under delar av året 2 personal/ 1,25 årsarb. 

Man är även en förskola som har tagit emot ett stort antal studerande från MIUN under 

läsåret.  

Förskolan har haft tillgång till specialpedagog samt stöd från Hörselcentralen.  

 

 

Kaptenen 

6 pedagoger fördelade på 5,50 årsarb.därav 67% förskollärare, samtliga har lämnat in 

legitimation.  

Resursperson under hela året 1 personal/0.5 årsarb. 

Förskolan har haft tillgång till specialpedagog. 

 

 

Neptunus 

4 pedagoger fördelade på 3.5 årsarbetare därav 0.5 kökstjänst. Under vårterminen ökade 

andelen förskollärare från 50 till 75%, samtliga förskollärare har lämnat in legitimation. 

Förskolan har haft tillgång till specialpedagog samt under vårterminen kollegial 

handledning. 

 

 

Frånö 

3 pedagoger fördelade på 3.0 årsarb därav 66% förskollärare, dessa har lämnat in 

legitimation. 

Förskolan har haft tillgång till specialpedagog samt under vårterminen kollegial 

handledning. 

 

 

Lunde 

5 pedagoger fördelade på 3.5 årsarbetare därav 0.5 kökstjänst. 

Andelen förskollärare är 80%, alla dessa har lämnat in legitimation. Förskolan har haft 

tillgång till specialpedagog.  

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildning 
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För samtliga förskolor erbjöds det ingen fortbildning i organiserad form under ht 2014 

pga inköp- och vikariestopp. Dock finns det kompetensutvecklande 

tidskrifter/månadsmagasin på samtliga enheter i form av ”Förskoletidningen” samt 

”Förskoletidningen”.  

 

Arbetslagen har även fått fortbildning från oss förskolechefer där artiklar, intressant 

litteratur har skickats ut till alla.  

Det finns även möjlighet att använda sig av internet/AV media/UR för fortbildning under 

arbetstid. Även de träffar med förskolechef som äger rum ett par timmar/månad, där 1 

pedagog/enhet träffas och diskuterar pedagogiska frågor är en fortbildning som kollegialt 

lärande, denna form av fortbildning som aktuell forskning pekar på att det är en av de som 

är mest effektiva formerna av fortbildning.   

 

Dessa möten kallar vi i vår kommun för ”pedagogiskt forum”. Dessutom äger ett stort 

”pedagogiskt forum” rum 1ggr/termin där vi ofta inbjuder ”föreläsare” från andra delar av 

vår kommunförvaltning, tex inköp, IT etc.  

Ett kostråd bildades för ett par år sedan och dessa representanter träffar kostförvaltningen 

tillsammans med förskolechefer 1ggr/termin.  

En utvecklingsgrupp bildades för några år sedan med 6-8 förskollärare från olika delar av 

kommunen, denna grupp arbetar fram olika material som sedan delges till alla. Även detta 

är en form av kollegialt lärande.  

 

Strax innan läsårets slut beslutades det och påbörjade en förskollärare en anställning på 

20% som IKT pedagog mot förskolorna. Denna skall kunna ha möjlighet att tex delta i 

APT men även  erbjuda ”paddagogiska cafeér” under ht 2015 för att utveckla och 

stimulera arbetet med lärplattor på alla förskolor i kommunen.  

Både Juno och Kaptenens förskolor kommer att vara övningsförskolor under MIUN, 

vilket innebär att alla förskollärare som inte har gått en 7.5 hp vidarutbildning kommer att 

påbörja denna ht 2016.  

 

 

 

Juno 

2 pedagoger, 1 från varje spår, träffas tillsammans med representanter från andra 

förskolor inom Centrum Västra varje månad.  

Hela arbetslaget har även genom s k handledarpengar varit en dag i Umeå på föreläsning. 

Hela arbetslaget har suttit 1 dag tillsammans med FC och specialpedagog och bl a 

diskuterat barnsyn och kunskapssyn. 

De två spåren har även haft varsin ½ dag tillsammans med specialpedagog där de 

diskuterat och reflekterat över förhållningssätt, normer och värden. 

1 kvällsföreläsning under vt 2015 där man fick information om det nya underlag för 

utvecklingssamtal som utvecklingsgruppen varit med och utarbetat.  

 

Under slutet av vårterminen påbörjades även en session där arbetslagen tillsammans med 

specialpedagog träffar en psykolog för handledning, råd och stöd. Detta skall sedan följas 

upp med ytterligare en träff i september månad.  
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En förskollärare från förskolan har genomgått kollegial handledning och arbetar under 

delar av året mot andra förskolor som handledare. 

Under året arbetade vi även fram en organisations- och utvecklingsgrupp bestående av 

FC, specialpedagog och 4 pedagoger. Dessa träffas med jämna mellanrum för att 

reflektera över olika pedagogiska och organisatoriska frågor som rör Juno. Denna grupp 

kommer även under början av ht 2015 besöka en förskola i Härnösand som även de har 

omorganiserat sig.  

 

Vår IKT pedagog, har även under läsåret deltagit i delar av APT för att främja 

användandet av lärplatta/iPad.  

Under kommande läsår kommer fortbildning genom kollegialt lärande till stor del riktas 

mot utveckling av hanteringen av lärplattan genom vår IKT pedagog.  

Ett samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) kommer under läsåret 

att generera fortbildning för ca 30 deltagare i kursen ”barn som väcker funderingar”. 

Denna fortbildning ägde rum under 2013 och rönte mycket stor uppskattning, det är 

därför roligt att vi återigen kan erbjuda denna utbildning för vår personal. Juno kommer 

att ha tre (3) pedagoger som deltar i denna utbildningsinsats. 

 

 

Kaptenen 

1 pedagog träffas tillsammans med representanter från andra förskolor inom Centrum 

Västra samt förskolechef varje månad. 

En förskollärare som sedemera har fått en tjänst som IKT pedagog på 20%, har fått ett 

flertal kortare fortbildningstillfällen under läsåret. 

Denna kommer även att ha fortbildningskvällar för personal från alla förskolor i 

kommunen under kommande läsår. 

Tre (3) pedagoger från förskolan kommer att delta i SPSM:s kurs. 

 

 

Neptunus 

Förskolan har förutom sedvanlig facklitteratur, även påbörjat kollegial handledning under 

vt 2015.  

1 pedagog kommer att delta i SPSM:s fortbildning under läsåret.  

 

 

Frånö 

Förskolan har önskat kollegial handledning och denna startade upp under senare delen av 

vt 2015 för att fortsätta under ht  2015. 

Arbetslaget var även under våren till Umeå för en föreläsningsdag ”Förskolans 

rikskonferens" 

 

Lunde 

Facklitteratur och tillgång till vår IKT pedagog till APT är den kompetensfortbildning 

som har erbjudits. 
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Likabehandlingsarbetet 

 

Varje förskola skriver sin egen likabehandlingsplan där grundläggande begrepp skrivs 

ned, diskuteras och analysera. Man ser även över miljöer inne-och utomhus i s k 

trygghetsvandringar.  Varje hösttermin tas en ny likabehandlingsplan fram inom varje 

enskild förskola. 

 

Juno 

Främja: Prioriterat mål just nu är att barnen ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och 

vilja hjälpa varandra. Det ger ett trivsamt klimat där empati och medkänsla får råda och 

där vi berömmer och lyfter varandra. 

Både förebyggande och när situationer uppstår är det viktigt att föra en dialog, där barnen 

får öva sin förmåga till förståelse, samtänk och empati och inse vikten av att vara en god 

kompis. Att barnen hittar redskap i hanteringen av konflikter, ser vi som en viktig uppgift 

för oss. För att varje barn ska känna trygghet och trivsel är det viktigt att de blir sedda och 

lyssnade på av oss och av varandra. Vi vuxna är förebilder. Vår strävan är att skapa 

förutsättningar för detta genom att göra mindre samtalsgrupper där alla får möjlighet att 

göra sin röst hörd. 

En lugn arbetsmiljö är ytterligare något som bidrar till trygghet och trivsel, därför sker 

den fria leken och även planerade aktiviteter i mindre grupper så långt det är möjligt. 

 

Vi tar tillvara de tillfällen som naturligt uppstår i förskolans vardag. Vi synliggör för oss 

och barnen, genom dokumentation t.ex. hur de hjälper varandra, leker med varandra, 

samspelar.  
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Vi ser en fördel i att ha en barngrupp med olika åldrar, kön, kulturer och integrering av 

barn med behov av särskilt stöd, för att nå våra uppställda mål.  

 

Vi försöker att ha ett öppet sinne vid utformningen av blanketter och andra utskick 

 

2 pedagoger från förskolan ansvarar för att likabehandlingsplanen utvärderas i maj 

månad.  

Vid fortbildningsdagen i början av hösten arbetas en ny plan fram. 

 

 

Kaptenen 

Mål 2014/2015 

Att få till en bättre miljö på toaletterna. 

Att få fler familjer att svara på enkätundersökningar. 

”Alla barn ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa andra.” (Lpfö98/10 s. 8) 

”Alla barn ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter 

och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.”  

 

Förebygga: 

Vi ska fortsätta att lyfta frågan angående problemet med barnens toaletter. Är det många 

barn där ex vid ut/in gång ska alltid en pedagog finnas där. 

Vi ska fortsätta att arbeta med att förstärka det positiva. 

”Fiffiga-kompisar” 

Vi delar in barnen i mindre grupper. 

Vi informerar om vår Likabehandlingsplan för alla familjer samt våra fyra 

värdegrundsord 

vid föräldramöten.  

Likabehandlingsplan som en stående punkt på våra APT-möten. 

 

Vid fortbildningsdagen i början av hösten revideras planen. 

 

Neptunus 

Förskolan har i o m att de är relativt nystartade införlivat likabehandlingsplanen i sin 

verksamhetsplan för det gångna läsåret. När man i början av läsåret 2015/2016 reviderar 

sin verksamhetsplan kommer man samtidigt att utarbeta en egen likabehandlingsplan. 

 

Frånö  

Främja: 
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Inskolningen är den första och viktigaste kontakten vi skapar tillsammans med barn, 

förälder och personal. Vi anser att denna grund är en bra start för ett långt och givande 

samarbete med många lärorika tillfällen.  

Vi har under vårterminen 2014 genomfört en trygghetsvandring tillsammans med barn 

födda - 08, 09 för att kunna kartlägga om det finns någon plats i inomhusmiljön som 

barnen uppfattar som otrygg.  

Grundverksamheten ger oss alla i verksamheten en trygghet i våra rutiner och i vår 

sociala samvaro. Likväl som i lek och lärande är grundverksamheten en stöttepelare som 

hjälper barnen att utveckla empati och förståelse.    

  

Förebygga och kartlägga  

Den trygghetsvandring som utfördes VT – 14 har visat att det fanns tillfällen och platser 

där många av barnen uppfattade en otrygghet när de vistades där. Vi kommer att vidare 

kartlägga miljön inomhus men även utföra en kartläggning av miljön utomhus, för att 

motverka eventuella kränkande behandling, diskriminering och trakasserier enligt 

husmodellen.  

För oss innebär grundverksamheten att vi med tydlighet tillsammans med barnen ska öka 

tryggheten i barnens rutiner och lärandesituationer.  

I dagsläget känner vi att vi behöver se över situationen innan lunchen, vi upplever att det 

uppstår en ”rörighet” som inte är till gagn för någon. Efter lunchen har vi märkt att vi 

behöver förändra rutinen inför vilan och lugnastunden.  

Via den Pedagogiska handledningen vill vi se över hur vi kan förbättra vår inomhusmiljö.   

En god fungerande grundverksamhet är vårt största fokus i början av läsåret. 

 

Lunde 

Handlingsplan  Barn – Barn  

Exempel på händelser som kan upplevas kränkande i vår förskola 

Händelse: Barn har vid upprepade tillfällen inte fått vara med och leka. Barn utesluter 

andra barn. 

Åtgärd: I leken: Var lyhörd, visa att det inte är okej.  Relatera till hur de själva skulle 

känna det. 

Stärk det utsatta barnet genom att han/hon får visa vad som är ok och inte. 

Lyft fram det utsatta barnet på ett positivt sätt. 

 

Händelse: Stora barnens intressen kan kollidera med de små. De små kan riva deras 

byggen.  
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Åtgärd: I fri lek :Vi vuxna är närvarande speciellt med de små barnen. Ibland får de stora 

leka för sig själva. Arrangera specifika aktiviteter för de små. Dela på de stora och små 

ibland. 

 

Händelse: Om det skulle uppstå en situation där barn med annat hemspråk blir retad. 

Åtgärd: Vi lyfter fram barnens hemspråk. Vi sätter upp ordbilder på räkneord och frukter 

mm. Vi har köpt spel med mångkulturellt innehåll. Bokpåsar på hemspråk/svenska. 

 

Händelse: Barn får inte vara i fred på toaletten. 

Åtgärd: Vuxna och barn måste respektera andra barns integritet.  

Prata med barnen så att de inte stör varandra. 

Ta ett barn i taget vid toalettbesök. 

 

Handlingsplan Personal – Barn 

Händelse: Barn vill inte bli fotograferade 

Åtgärd: Vi frågar innan vi fotograferar om det är ok. 

 

Händelse: Svårt att vid konfliktsituationer reda  

ut/veta vad som verkligen har hänt. 

Åtgärd: Prata med barnen, ställ öppna frågor, lyssna på barnen och ha tålamod.  

Försöka få barn att själva lösa konflikten. Var nära i barnens lek. 

 

Händelse: Barn som har kissat på sig.   

Åtgärd: Gör det inte till en offentlig sak. 

 

Var diskret med nedkissade kläder i påse. 

Om vi vuxna ger mycket uppmärksamhet till barn som fått nya kläder kan kännas 

kränkande för de som sällan får nya kläder. På morgonen vid mottagandet Vi ska inte 

använda värderande kommentarer och inte heller könsrelaterade ord ex fin – häftig 

 

Händelse: Föräldrar och personal   pratar – över huvudet på barnet (om saker som barnet 

inte bör höra). 

Åtgärd: Tid utanför barngruppen  Gå undan och prata, alternativ bestäm tid för samtal 

eller ta telefonkontakt. 
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Händelse: Personal pratar över huvudet på barnet (om saker som barnet inte bör höra). 

Åtgärd: Tid utanför barngruppen . Gå undan och prata. Ta ett samtal vid senare tillfälle.  

Ta upp vid planeringen. 

 

Handlingsplan 

Vuxna –Vuxna 

Händelse: Föräldrar talar/diskuterar om andra familjer. 

Åtgärd: Försöka avleda och påminn föräldrarna om att förskolan har tystnadsplikt. 

 

Händelse: Personal lyssnar/anammar inte föräldrars åsikter och synpunkter.  

Åtgärd: Personal ska lyssna och om möjligt vara tillmötesgående för föräldrars behov och 

önskemål.  

 

 

Kvalitet och inflytande  

 

Stöd till barn med särskilda behov 

 

Många av förskolorna inom Centrum Västra har haft handledning av förskolans 

specialpedagog när det gäller enskilda barn. En av förskolorna har även haft handledning 

med  en psykolog från annan ort.  

Barnhabiliteringen på Sollefteå sjukhus, som dock arbetar mer mot föräldrarna har haft 

olika insatser på en del av förskolorna, vid dessa träffar har alltid specialpedagog varit 

med. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har även givit handledning, tips, stöd och 

råd till en del av förskolorna.  

Hörselpedagog har varit inkopplad för ett barn på en förskola i området.  
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Förskolornas kvalitetsarbete   

Förskolorna är i ett ständigt kvalitetsutvecklingsarbete, barngrupper förändras år från år, 

samhället och familjer utvecklas och får andra behov, då är det naturligt att förskolan som 

är den första skolform som barn och familjer möter, även den följer med i utvecklingen 

och är i en ständig förbättring- och utvecklingsprocess. Detta kan te sig på många olika 

sätt, inom Centrum Västra så har bland annat insatser skett under året med pedagogisk 

kollegial handledning, vi lyfter även ständigt finessen med kollegialt lärande där man 

lyfter fram goda exempel både inom den egna enheten men också mellan enheterna. Då 

representanter för förskolorna inom området träffas 1ggr/månaden kan det kollegiala 

lärandet  ständigt lyftas och goda exempel spridas. 

Vi har många kunniga, erfarna pedagoger inom kommunen och det är av största vikt att vi 

lyfter fram dessa och låter de blomma ut och förmedla sina kunskaper till kolleger.  

 

It – en naturlig del i förskolans arbete 

Förskolorna i Kramfors har en mycket hög standard på antalet lärplattor, och den förskollärare 

som from ht 2015 har en 20%-ig anställning som IKT pedagog kommer It att lyftas ännu mer. 

Bland annat genom att användningen av lärplattor intensifieras genom användandet av appar inte 

stannar vid spel utan att barnen blir producenter istället för konsumenter. Lärplattorna är ett 

utmärkt verktyg för små barn och de lär sig väldigt fort. Tekniken lär sig små barn fort och 

ibland är det nästan så att barnen kan mer än pedagogerna, därför är satsningen på IKT pedagog 

mycket bra och väldigt rätt i tiden. 

 

Verksamhetsplaner och resultat 

 

Nedan följer utdrag ur respektive enhets verksamhetsplaner gällande läroplansmålet: 

 Normer och värden 

 

Juno 

Resultat 

Vi har under året observerat och arbetat med vardagliga iakttagelser där vi lyft upp de 

goda exemplen i samspelet mellan barnen och markerat direkt när vi sett negativa 
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handlingar. Vi har sett resultat och utveckling hos barnen där konflikter gått från 

handgriplighet till dialog. 

Analys 

Det är viktigt att vi vuxna finns i närheten för att stödja och förklara vid behov. Vi ser 

också att integreringen av barn med behov av särskilt stöd och annan kulturell och etnisk 

bakgrund gynnar alla barn i gruppen som då får en inblick i andras livssituation. Vårt 

upptagningsområde är sociokulturellt mångfacetterat, med bl.a. barn med skiftande 

hemförhållanden och många familjer med utländsk härkomst. Vår mångfald berikar men 

vi anser att hänsyn ska tas till det merarbete som integreringen innebär. 

Åtgärder 

Detta arbete är inte ett avslutat kapitel. Vi ser värdegrundsfrågor som ett ständigt 

återkommande och mer aktuellt ämne än någonsin i takt med att vårt samhälle förändras. 

Det återspeglar sig också i vår vardag, här på Juno. Enligt barnkonventionen ska alla 

beslut utgå från ett barnperspektiv. Därför vill vi hitta en kanal där dessa frågor bör tas i 

beaktande vid resursfördelning mellan förskolorna såväl ekonomiskt, organisatoriskt som 

personellt. Då får vi en gynnsam integrering där alla kan få nå sitt bästa jag.  

 

Kaptenen 

Vi har samtalat, läst böcker och sjungit sånger om att människor är lika men ändå olika 

och att vi ska vara rädda om varandra. 

Vi har till stor del försökt att varit närvarande som pedagoger men att även gett barnen 

utrymme för att hjälpa och berömma varandra, vara ”Fiffiga kompisar” och ”tummen 

upp”   

Medvetna styrda gruppindelningar i mindre grupper där alla barn blir sedda och hörda. 

Varje vecka har vi varit in till Viktoriagårdens äldreboende. Och sjungit tillsammans med 

dem.  

Resultat 

Vi har genom punkterna ovan kommit framåt i vårt arbete.  

Temaarbetet ”Resan” har inte använts i denna del i den utsträckning som vi till en början 

planerade. 

 

Analys  

Vi ser att detta arbetssätt är gynnsamt för våra barn i vår verksamhet. 

Barngruppen har verkligen behövt oss pedagoger vid sin sida. Det har märkt at många 

barn har fått ett mera lugn i kroppen genom att vi funnits där. 

Åtgärder 

Vi fortsätter att jobba som vi gör. Den viktigaste delen är att vi pedagoger är närvarande. 
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Att dela in barnen i mindre grupper är ett vinnande koncept och det är något vi kommer 

att fortsätta med.  

 

Neptunus 

Resultat 

Äldre barn visar vägen till de yngre barnen. De vuxna markerar negativa handlingar 

direkt. Mer och mer har de flesta barnen börjat använda sig av dialog istället för 

handgriplighet. 

Analys 

Fortsätta att visa att alla är lika värda. Vuxna behöver hjälpa till att stödja och förklara vid 

behov. Att integrera barn med olika bakgrund är gynnsamt för alla i gruppen. 

Åtgärder 

Ett arbete som fortgår ständigt under hela året. 

 

Frånö 

Resultat 

Vi känner att målen nåtts till viss del, men att det är ett fortlöpande arbete. Det här läsåret 

när vi har haft en stor grupp som skall vidare till förskoleklass har vi känt att barnen inte 

kunnat leka och få arbetsro när lokalen inte gett möjligheter till detta.  

Analys 

Vi har fortsatt att jobba med värdegrundsfrågor under vårterminen. Just för att värna om 

material, miljö och relationer. Vi upplever att barnen inte har respekt för förskolans 

material och att de behöver öka empatin för andra. 

Åtgärder 

Vi påbörjade pedagogisk handledning under våren, men fick avbryta p.g.a olika 

anledningar. Vi kommer att återuppta denna under hösten då tar vi nya tag. Nu fortsätter 

vi med samarbetslekar och det viktigaste av allt är att vi har roligt tillsammans. 

 

Lunde 

Resultat 

Barnen visar förståelse för varandras olikheter och leker i olika konstellationer oberoende 

av ålder, kön och etnicitet.  Vi vuxna är närvarande och kan stötta barnen i leken och 

konflikthanteringen. Barnen visar empati och handlingskraft då någon kamrat gjort illa 

sig. 

Åtgärd 

Vi sätter upp vänskapsramsor och förstärker bra beteenden hos barnen. Vi uppmanar 

barnen att ta hjälp av/hjälpa varandra. 



RAPPORT 

Sida 21 

 

Analys 

Vårt värdegrundsarbete har gett resultat. Barnen hjälper varandra i olika situationer 

exempelvis vid påklädning och matsituationen. De förtydligar sina kamraters önskningar 

och visar empati när någon gjort sig illa. De månar om att reglerna följs, inte bara för sin 

egen skull utan även för sina kompisar skull. 

 

 

 

 

Nedan följer utdrag ur respektive enhets verksamhetsplaner gällande läroplansmålet: 

Utveckling och lärande 

 

Juno 

Resultat 

Vi ser att barnen har fått utlopp för sin kreativitet där de har visat stor motivation och 

skaparglädje. De har uttryckt sig på en mängd olika sätt genom många fantasifulla och 

innehållsrika lekar. Vi har lyssnat till många härliga berättelser och sett mycket skapande 

genom många olika uttrycksformer. Barnen har fått vara fria i tanken. 

 Analys 

Det som barnen uttrycker i leken, är viktigt för oss pedagoger att ta vara på. Det ger så 

många möjligheter att förstå barnen och leda oss vidare i rätt riktning. Det förutsätter att 

vi deltar i leken eller befinner oss i dess utkant med ett mångfacetterat lyssnande. Då 

bekräftar vi barnens lek och visar att den är viktig. Att arbeta utifrån ”Lyssnandets 

pedagogik” kräver att barnen får studiero samt lyhördhet, tid och engagemang från en 

närvarande pedagog.  

Åtgärd 

Vi använder oss mer av lärplattan för att dokumentera så att barnen kan reflektera över sin 

egen utveckling och lärande. Vårt arbetssätt ska även genomsyra uteleken genom att vi 

pedagoger använder ett lyhört, närvarande, engagerat arbetssätt med spännande 

utmaningar/frågor där barnen får lyckas. 

 

Kaptenen 



RAPPORT 

Sida 22 

 

Resultat 

Vi har försökt att vara närvarande som pedagog och lyfta det positiva  

Genom samtal har vi kunnat reflektera tillsammans med barnen 

Delat in barngruppen i mindre grupper 

Stora barnen har mer fritt kunnat välja att komma in på den yngre avdelningen än vad de 

små kunnat välja att gå in till de stora. 

 

Svårt att vara närvarande på förmiddagarna när luncher ska tas ut. 

Vi ser att barnen har fått en bättre samtalston mot varandra. 

Det har blivit lugnare tempo och bättre möjligheter till lek för barnen. 

De mindre barnen har blivit kvar på sin avdelning medan de äldre har kunnat gå emellan 

lättare. 

Analys 

När barnen delas upp så finner de lättare ro och plats för sina lekar. I mindre grupper blir 

det färre möten barnen emellan och då inte lika många tillfällen till konflikter. Då har de 

större chans att lyckas med att lösa konflikter på ett positivt sätt och vi hinner närvara och 

se det som händer lättare. 

Miljön inne på den stora avdelningen är anpassad för de äldre barnen för att de ska kunna 

ta för sig själva. Om de små kommer dit in hinner man inte se allt de gör och stoppar i 

munnen därför har det blivit mer naturligt att de äldre kommer över till de yngre. 

Åtgärder 

Vi hoppar över luncherna på förmiddagarna för att kunna uppnå målet, annars fattas det 

personal.  

Att fortsätta dela upp barnen i mindre grupper. 

Vi pedagoger ska ännu tydligare placera ut oss både inne och ute. 

 

Neptunus 

Resultat 

Alla barn är delaktiga utifrån sin språkliga erfarenhet. Acceptansen mot andra människor 

finns. Glädjen att få leka med varandra och kunna det trots olika språk har kommit igång. 

Svenskan används mer nu. 

Analys 

Man ska se barnets språkliga erfarenhet och inte från ett mognadsperspektiv för att kunna 

ge rättvisa åt flerspråkiga barns lek. Barnen har lärt mycket av varandra. Bra att de vuxna 

visar och är delaktiga i barnens lek. Viktigt att se vad barnen vill visa oss i leken. 

Åtgärder 
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Fortsätta att integrera barn från olika kulturer i alla förskolor. Barn lär mycket av 

varandra. 

 

Frånö 

Resultat 

Under våren har vi besökt vindskyddet vid några tillfällen. På grund av gruppens 

sammansättning har vi valt att utnyttja skogspartiet som är i närheten av förskolan där 

barnen har stort utrymme för lek. Vi jobbar vidare med vilka lekar som är lämpliga att 

leka inomhus respektive utomhus. 

Analys 

Den fysiska aktiviteten där barnen tränar sin motoriska förmåga och kroppsuppfattning 

sker mest i skogspartiet i anslutning till förskolan. Vi känner att vi vill utveckla skapande 

med olika material. På grund av barngruppens sammansättning har vi inte kunnat låta 

barnen haft fri tillgång till detta, utan det har blivit en styrd aktivitet när tillfället passat. 

Åtgärder 

Till hösten när vi startar pedagogisk handledning igen kan vi finna en lösning på hur vi 

skall ge barnen tillgång till skapande material.  

Lunde 

Resultat 

Under höstterminen har vi haft möjlighet att gå mycket till skogen och kunna vistas 

mycket utomhus och på så sätt har barnen fått möjlighet att träna motorik och 

rörelseförmågan. Vi har haft ramsor som utmanar kroppsuppfattningen t ex fingerramsor. 

Vi har jobbat kreativt med temat ”resan” där barnen har fått tagit material från skogen och 

tillsammans skapat ett landskap på förskolan. I olika material har de skapat djur och natur 

som placerades i landskapet.  

Åtgärd 

Vi fortsätter att utnyttja utomhusmiljön då vi sett att barnen är motoriskt aktiva utomhus. 

Genom temat fortsätter vi att utmana barnens kreativitet och arbetar med olika kulturer, 

dans och musik.  

Analys 

Vår utegård lockar till kreativitet, upptäckarlust och grovmotoriska lekar. Vi har många 

pedagogiska rum i utemiljön som inspirerar till olika lekar. Barnen använder hela gårdens 

yta och delar upp sig i smågrupper vilket resulterar i att de kan leka längre stunder ostört.  

Genom temaarbetet har barnens egna tankar kommit fram och det har varit viktigt för 

barnen att få uttrycka dessa. Barnen har visat intresse och nyfikenhet på temat ”resan” 

genom bland annat vår världskarta där de gemensamt reflekterat vart de rest, flaggor, djur 

och natur, mm. Det har varit en tillgång i gruppen att ha barn med olik etnisk bakgrund. 
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Nedan följer utdrag ur respektive enhets verksamhetsplaner gällande läroplansmålet: 

Språk och kommunikation  

 

Juno 

Resultat 

Vi ser att barnen visar glädje över att erövra språket och deras nyfikenhet för det skrivna 

ordet är en vägvisare i rätt riktning. T.ex. musikleken har fått stor betydelse för barnens 

språkutveckling. Musiken är ett språk som alla förstår och genom att använda alla sinnen 

blir lärandet mera lustfyllt. Musik är också ett bra redskap för barn i behov av särskilt stöd 

och barn som behöver stöd i svenska språket. Här ser vi också att stödtecken gett goda 

resultat i barnens språkutveckling. Vi ser också att det har varit gynnsamt när vi kunnat 

dela in barnen i mindre grupper. 

Det prioriterade fokusområdet språk och kommunikation kunde vi genom barnens 

intresse för spindlar, få in på ett naturligt sätt genom det verbala språket, men också på 

många andra sätt. Det tematiska arbetssättet i t.ex. spindelprojektet, innehåller 

kommunikation kring barnens frågeställningar – Hur många ögon har spindeln? Hur ser 

munnen, ryggen, spindelnätet ut? Vad heter spindel på olika språk? m.m. Vi kom fram till 

att vi skulle fortsätta forska ute i naturen, genom litteratur, lärplatta och samtala kring 

våra upptäckter. Barnen fick möjlighet att använda sig av olika uttrycksformer, 

Skriftspråket – när vi sökte på nätet och skrev ner spindlarnas namn, Bildspråket – när 

barnen ritade spindelnät och spindlar,  

Formspråket - när barnen skapade tredimensionella spindlar och sydde spindelnät, 

Musikens språk genom att vi sjöng om spindlar. Vi gjorde också en sångtext om spindeln 

utifrån barnens iakttagelser.  

Rörelsens språk - genom att barnen fick röra sig som spindeln. Vi spann också ett stort 

spindelnät över hela rummet, där varje barn var en del av det stora 

spindelnätet/sammanhanget. Vår och barnens dokumentation kring spindeltemat, använde 

vi sedan för att göra ett memoryspel. Det i sin tur skapade vidare kommunikation genom 

att barnen fick ytterligare ett medel att återberätta sina upptäckter. 

Analys 
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Vårt arbetssätt har gett resultat och vi ser en fördel att kunna göra indelningar i 

smågrupper. Vi ser att vårt tematiska arbetssätt varit gynnsamt inte bara för språk och 

kommunikation utan även för de andra målen i läroplanen.  

Åtgärder 

Språk och kommunikation är ett område som vi alltid jobbar med på olika sätt. Vi vill 

vidareutveckla barnens möjligheter att använda sig av olika uttrycksformer för att få 

mångfald i sin kommunikation. 

Kaptenen 

Resultat 

Vi har inte arbetat med Resan på det sätt vi först planerat att vi skulle göra. Det hela tog 

en annan vändning än vad vi trodde. Grodan har varit populär på Solens samlingar med 

sina språkljud och sagor i väskan men det har inte kopplats till specifikt temat Resan.  

Haren inne på Månen blev till en början en populär figur som barnen var nyfikna på, men 

det trappades av. Det blev inte den respons från barnen som vi kanske hade önskat. Därför 

har arbetet med detta inte utvecklats så mycket mera under våren. Vi har i stället fortsatt 

att arbete med andra aktiviteter, spel, sånger och appar inom området språk och 

kommunikation. 

 

Bland de yngre barnen ser vi att de har blivit mer medvetna om språkljuden. Många barn 

behövde ett tag stödtecken för att kommunicera. Sedan vi börjat med det så har språket 

utvecklats och vi märker att många barn även mår bra av den tydlighet som stödtecken 

ger. 

Lärplattan har varit ett bra hjälpmedel i barnens språkutveckling. Bokstäver, färger, 

turtagning samt kommunikativa förmågor har tränats. 

De större barnen har utvecklats i sitt språk. Många har utvecklats i att återge och 

återberätta och verkligen tänka till och inte ha alltför bråttom när de ska berätta något. 

Analys 

Vårt medvetna arbetssätt kring språk och kommunikation ger resultat. Fast vi känner oss 

inte tillfreds med att det är tillräckligt. Vi har många barn som behöver mycket stöd i vår 

grupp så ibland måste vi stanna upp och se att det vi gör är bra och även kritiskt granska 

vår roll i det hela. 

Vi har fått hjälp och stöd av specialpedagog, men vi känner att vi behöver ännu mera. 

Åtgärder 

Vi fortsätter att jobba medvetet med språket. Vi får kritiskt granska vårt arbetssätt. 

Vi kommer att fortsätta att föra samtal och arbeta tillsammans med specialpedagog. 

 

Neptunus 

Resultat 
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Språket har utvecklats mycket. Barnen  använder svenskan mer och mer .Barnen är 

nyfikna på nya ord. Utveckling sker mycket mot naturkunskap och alla ord som finns där. 

Analys 

Man behöver sjunga mycket för att ge barnen den rätta melodisatsen i vårt språk. Alla 

barn är smarta. De pratar på och försöker förstå det sammanhang som de befinner sig i, 

med hjälp av alla sätt att uttrycka sig och som finns i närheten. Kroppsspråk och mimik är 

viktiga från början. 

Åtgärder 

Färre barn i gruppen skulle ge en mer gynnsam utveckling av barns språk, då vi har barn 

med många olika hemspråk. 

 

Frånö 

Resultat 

Under vårterminen har på grund av olika anledningar resorna med ugglan och räven inte 

genomförts som vi planerat. De tillfällen vi haft har innehållit värdegrundsarbete med 

”Kompissolen” och olika lekar, sagor och sånger.   

I Rolle gruppen arbetar vi mycket med Rim och Ramsor, sång och sagor. 

 Analys 

Vi har strukturerat upp våra planerade samlingar, för att undvika onödiga diskussioner 

(vem skall jag sitta med t.ex.) Värdegrunden som är en viktig, ” röd tråd” i hela vår 

verksamhet lyfter vi extra mycket i våra samlingar. 

Åtgärder 

Vi skall se över hur vi kan få mera tid till förberedelser inför planerade samtal och 

samlingar. 

 

Lunde 

Resultat 

Vi har läst mycket böcker för barnen och de har visat intresse för böcker. Utifrån 

böckerna har de fått bearbetat innehållet genom bild och text. Temaböckerna har gett 

möjlighet till kommunikation, reflektion och berättande. Vi har börjat använda tecken 

som stöd och även ipad. 

Åtgärd 

Vi försöker att plocka in mer tecken som stöd i den dagliga verksamheten. Som en del av 

vardagskommunikationen så snappar vi upp kommentarer från barnen som vi 

dokumenterar och synliggör. Vi fortsätter att ha högläsning för barnen och bearbetar 

sedan böckerna på olika sätt (bild, form kommunikation). I mindre grupper ska vi arbeta 

kring kiwiböcker och senare samtala kring böckerna och barnens material utifrån temat.  

Analys 
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Temat ”Resan” har varit ett bra tema då vi har barn i gruppen med annat hemspråk. Det 

har varit stärkande för dem och gjort dem stolta över sin tvåspråkighet. Eftersom fokus 

skulle ligga på språk och kommunikation så har barnen fått rita något ur den aktuella 

boken varje dag. Sedan har de berättat sina tankar som vi skrivit ner. På så sätt har barnen 

varit delaktiga i dokumentationen. De har varit mycket motiverade och utvecklat sitt 

tecknande och sin förmåga att uttrycka sig muntligt.  

I verksamheten förstärks språk och kommunikation dagligen genom bilder och teckenstöd 

till bland annat ramsor, sånger och samtal. Där fångar vi upp de mindre barnen. 

 

  

 

 

Nedan följer utdrag ur respektive enhets verksamhetsplaner gällande läroplansmålet: 

Matematik 

Juno 

Resultat 

Vi har sett att rummen fungerat och stimulerat barnen i skapandet av fantasifulla 

lekmiljöer och lekar, vilka har varit utvecklande på många sätt. I dessa och i andra 

vardagliga situationer har vi sett att barnen kommunicerat och använt sig av många olika 

matematiska begrepp. Vi har sett många smarta och kluriga problemlösningar bland 

barnen. 

Analys 

Vi ser att vårt, i tid och rum, tillåtande förhållningssätt har främjat leken och barnens 

intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje.  

Åtgärder 

Vi vill vidareutveckla matematiken genom att dokumentera och synliggöra 

händelser/exempel ur förskolans vardag. Även använda korrekta matematiska begrepp, 

t.ex. cylinder, kub osv. i olika situationer. Det skapar en medvetenhet hos barnen och oss 

och gör att matematiken blir en naturlig ingrediens i vår verksamhet. Allt för att visa hur 

matematiken används och är värdefull i olika sammanhang och situationer i vår vardag. 

Neptunus 
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Resultat 

Intresset har ökat. Man kan höra att barnen räknar fritt hur mycket det finns av olika 

saker, sorterar samt använder mer lägesbegrepp. 

Analys 

Att visa och prata matematik under hela dagen är nyttigt. Det är även bra att ha 

föränderliga material som kan användas i konstruktion och bygglek. 

Åtgärder 

Även använda lärplattan mer. 

 

Frånö 

Resultat 

Vi upplever att barnen har fått ett utökat matte tänk. Genom att barnen är så intresserade 

av att spela kortspel och tärningsspel så har vi sett en ökad kunskap av tärningsbilden, 

antalsuppfattning och turtagning. 

Analys 

Vi håller vardagsmatematiken levande i allt vi gör under en dag. Vi upplever att våra 

miljöer inom- och utomhus innehåller material som inspirerar till lek, konstruktion och att 

laborera med. 

Åtgärder 

Vi vill få till större möjlighet att material finns mer tillgängligt än i dagsläget. 

 

Lunde 

 

Resultat 

Barnen bygger och experimenterar med olika konstruktionsmaterial, både fabricerat och 

återvinningsmaterial. De jämför och mäter utifrån sig själva hur högt de bygger. De 

återkopplar och bygger från verkligheten t ex Väja fabriken. Deras byggen ger oss 

möjlighet att använda matematiska begrepp. I skogen har vi haft matematiska uppdrag 

som mönster, lång/kort, stor/liten. Vi har jobbat mycket med pussel och vi upptäckte att 

de blev inspirerade att prova svårare och svårare allt eftersom. 

Åtgärd 

Vi ska jobba mer med grundformerna under vårterminen. Benämna grundformerna i 

barnens byggen. En dag i veckan planerar vi att jobba med ”matte på burk”. 

Analys 

Barnen kommenterar spontant matematiska begrepp. Tillsammans jämför och resonerar 

de kring varandras ålder och byggen. De har utvidgat sin förståelse för matematiska 

termer och begrepp. Det har blivit ett stort intresse för att lägga mönster, till exempel på 
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pärlplattor där de skapar egne figurer och mönster. De mindre barnen inspireras av de 

äldre och använder räkneramsan och visar antal på fingrarna. 

 

 

Nedan följer utdrag ur respektive enhets verksamhetsplaner gällande läroplansmålet: 

Naturkunskap och teknik  

 

Juno 

Resultat 

I vår närmiljö har barnen gjort många upptäckter som rört sig kring naturvetenskap. Vi 

har fångat barnens naturliga upptäckariver och spunnit vidare på deras intressen. Exempel 

på teman som har varit aktuella under året är: Spindlar, grodor, kulbanor, balans i olika 

sammanhang samt årstidernas växlingar. Vi har utforskat skogen, både planerat och 

spontant, i mindre grupper både i 5-årsgruppen men även i andra konstellationer.  

Analys 

Vi vill speciellt lyfta spindeltemat som engagerat barnen under det här läsåret. Projektet 

växte och inkluderade så småningom läroplanens alla mål; språk, matematik, teknik, 

natur, kommunikation, samspel, identitet och inflytande. Många uttrycksformer kom 

också in i projektet och vi kunde se den betydelse dessa hade för lärandet. Ett lustfyllt 

lärande! Vi ser att vårt tematiska arbetssätt varit gynnsamt inte bara för naturvetenskap 

och teknik, utan även för de andra målen i läroplanen. 

Åtgärd 

Vi vill fortsätta jobba tematiskt men också hitta fler och bättre former för att underlätta 

kommunikation så alla kan ta del av de upptäckter vi gjort, barn som vuxen. Detta för att 

fånga, följa upp och vidareutveckla intressespår.  

 

Kaptenen 

Resultat 

Vi har inte kunna använt oss av lärplattan i skogen på det sätt som vi vill för detta kräver 

en uppkoppling. 
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Både pedagoger och barn har blivit bra på att benämna Ipaden som lärplatta. 

Barn och pedagoger använder inte lärplattan till dokumentation i den utsträckning som vi 

önskat, men med hjälp av Insatagram så är vi en bra bit på väg. 

Barnen har även börjat bli mer producenter än konsumenter av lärplattan. 

Barnen har fått tagit del av naturen genom vår utevistelse. 

Analys 

Vi vill ha mer inspiration kring lärplattan. Vi måste släppa kontrollen när det gäller 

lärplattan och låta barnen ta mer plats med den. De måste få bli ännu mer producenter 

istället för konsumenter.  

Åtgärder 

Lärplattor med 3G. 

Fortbildning  

Ta in lärplattan mer i verksamheten. Detta kräver ett förändrat arbetssätt hos oss 

pedagoger och en förändrad miljö. Barn lär som forskare. 

Eftersom vi inte har kunnat gå till skogen i den utsträckning som vi önskade, så hoppas vi 

kunna följa naturens årstidsväxlingar bättre på vår gård och att vi då använder oss av 

lärrplattan som ett bra hjälpmedel till detta, både till att söka fakta, dokumentera och 

reflektera. 

 

 

Neptunus 

Resultat 

Intresset för myror, humlor, sniglar, maskar, nyckelpigor och andra djur har kommit av 

sig själv när barnen upptäcker vår närmiljö. Såpbubblor har varit väldigt roligt att 

använda och utforska. 

Analys 

Barn behöver tid för att lära sig att övervinna sin rädsla. Nyttigt att lära sig att ha tålamod 

för att kunna fånga en humla. Samt att vara modig och hålla en myra. 

Åtgärder 

Fortsätta att vidga begreppen för barnen. 

 

Frånö 

Resultat  

Vårterminen har innehållit olika aktiviteter som har med snö och is att göra. Byggt, 

skottat snö, sandat och åkt. ”Vad glider bäst på underlaget idag?  Det har blivit samtal om 

olika spår i snön som barnen hittat i skogen. Senare under våren har vi intresserat oss för 

blommorna och flyttfåglar som kommit tillbaka.  
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 Analys  

Det har blivit mycket skapande med ”blomstertemat” pressade, klippta och målande av 

våra vårblommor. Eftersom årstiden inbjuder till mer utevistelse gör vi upptäckter 

tillsammans i vår närmiljö så som maskar, skalbaggar flugor humlor och växter. 

Åtgärder 

Vi planerar att under senare del av vårterminen var ute mera för att utforska och 

undersöka vår närmiljö. 

 

Lunde 

Resultat 

Under höstterminen har vi komposterat hushållsavfall. Genom detta får barnen vara med i 

kretsloppet då vi använder den komposterade jorden till att plantera frön på våren. Vi har 

en liten köksträdgård där barnen får vara med att plantera och skörda. Barnen är 

intresserade av våra växter, insekter och fåglar på gården. De har lärt sig artkunskap. Vi 

har även en maskkompost inomhus där barnen blir uppmärksammad på kretsloppet. 

Genom att barnen har tillgång till mycket material ute så kan de i leken upptäcka många 

fysikaliska fenomen som exempelvis tyngdkraft, gravitation mm.  

Inomhus har barnen skapat med återvinningsmaterial. De skapar dammsugare, soptunnor, 

båtar o.s.v.  

Åtgärd 

Vi ska beställa kommunens tekniklåda och jobba utifrån den.  

Koppla naturen till temat 

Analys 

Barnen uppmärksammar växlingarna i naturen och månar om vår miljö. De är vetgiriga, 

nyfikna och vill veta mer om de olika arterna de hittar och ser. De månar om natur och 

djur. De är delaktiga i trädgårdsarbetet, sådd, kompostering och skörd.  

För att barnen ska få mer utrymme för eget upptäckande har vi ändrat gruppstorleken när 

vi går till skogen. Vi går vid fler tillfällen men med färre antal barn åt gången. Det ger 

mer tid till samtal och reflektion kring barnens upptäckter.  

Vi har inte jobbat så mycket med tekniklådan då vi fick den sent och istället valde att 

slutföra påbörjat temaarbete, kiwiläsning och skogspromenader. 
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Nedan följer utdrag ur respektive enhets verksamhetsplaner gällande läroplansmålet: 

 Barnens inflytande  

Juno 

 

Resultat 

Vi ser att bl.a. våra temaarbeten har blivit livskraftiga tack vare att det är barnens 

funderingarsom legat till grund och drivit det vidare. Barnen har varit initiativtagare i 

utformandet av teman. Detta har bidragit till ett lustfyllt lärande både för barnen och för oss. 

Vi har också sett en frimodighet växa fram hos barnen genom att de vågar tycka till och framföra 

sin åsikt i olika sammanhang.  

Vi har fått in så få svar från vår barnenkät, vilket gör att vi har svårt att dra några slutsatser av 

den. 

 

Analys 

Vi anser att det är viktigt att lyssna till barnens åsikter men samtidigt inte ge upp vårt 

vuxenansvar. Genom att barnen har varit initiativtagare och haft inflytande har det blivit 

livskraftiga teman som barnen fortfarande bär med sig och återkommer till.  

 

Åtgärd 

Vi ska arbeta för att få en högre svarsfrekvens på barnenkäten för att den ska bli ett bra redskap 

för utvecklingen av vår verksamhet. Vi ska försöka marknadsföra den mer på olika sätt. Vi har 

också som förslag att lägga den på hypernet när det startat upp. Vi ska sträva efter att barnens 

funderingar även fortsättningsvis får ligga till grund för vår verksamhet och fortsätta 

dokumentera och synliggöra dessa. Att skapa förutsättningar för att barnen ska få talutrymme 

och kunna göra sin röst hörd, ser vi också som en viktig åtgärd. Det gör vi genom att dela in dem 

i mindre grupper. Vårt inlyssnande leder till värdefulla sammanhang.  

 

 

Kaptenen 

  

Resultat 

Vi ser att barnen har lust att leka och lära. Lego, pärlplattor, tekniklådan är populära aktiviteter. 

De omtyckta bilarna behövde ett eget rum på Solen. För att kunna fullborda detta så 

sammanfördes kontoret med personalrummet.  

Vi har köpt några nya saker som har lockat barnen till mer rolleker. Det har även skapats fler 

mindre grupper på fler ställen på förskolan. 
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Barnen på den ”större” avdelningen har kunnat röra sig fritt under många delar utav dagen. 

Många har valt att vara inne hos de mindre barnen. 

Vi märkte under våren att målarhörnan och skapar hörnan inte användes särskilt ofta. Vi provade 

att möblera om och gjorde ett stort ”skaparbord” som kan användas både till skapande och 

målning. 

 

Analys 

Bra med ett till rum för de mindre barnen. Lägre ljudnivå, färre barn i varje rum. 

Dock medförde detta att vi personal fick trängre personalutrymme. Inte optimalt med ett 

kombinerat personalrum och kontor. 

Många” rum i rummet” har medfört att det kan vara många barn i samma rum men att det inte 

har påverkat varandra eftersom de har varit fullt sysselsatta med sin egen aktivitet. 

Vi märkte stor skillnad i barnens kreativitet i skapandet när vi möblerade om och gjorde mer 

plats kring ”skaparbordet”. Vi tog fram mer saker och gjorde materielet mer lätttillgängligt för 

barnen att kunna ta för sig själv. Detta ”rum” har skapat flera aktiviter och samtal med flera barn 

tillsammans, vilket vi ser som positivt. 

 

Åtgärder 

Vi fortsätter med en stor skaparhörna. Vi måste dock bli bättre på att byta ut och lägga till olika 

materiel så att det blir intressant och lockar till fortsatt skapande. Det ska vara föränderligt. 

Vi fortsätter med att dela in barnen i mindre grupper 

Vi försöker att följa barnen intressen i mycket, men vi kan absolut bli bättre i detta. Att fånga 

varje barn intresse, stort som smått. 

 

  

Neptunus 

 

Resultat 

Barnens intressen styr verksamheten. Barnen har blivit mer nyfikna och visat att de vill prova 

olika saker själv. 

Analys 

Barnen kan själva starta och leka gemensamma lekar om man upprepat dem tillsammans några 

gånger. Viktigt att lyssna till barnens åsikter, men samtidigt ha kvar vårt vuxenansvar. 

 

Åtgärder 

Fortsätta att vidga begreppen för barnen. 

 

 

Frånö 

Resultat 

Inflytande med ansvar. När man får ett förtroende att genomföra idéer som man har kommit på 

är det viktigt att man är en bra kompis och respekterar alla och deras åsikter. Vi gör barnen 

medvetna om att det finns valmöjligheter, men även att de inte kan bestämma över allt. 

 

Analys 

Vi skulle vilja ge barnen mera inflytande än vi kan i dagsläget. Känslan vi har är att de måste få 

växa in i ansvarstagandet, för att alla i gruppen skall få mera delaktighet och kunna påverka våra 

aktiviteter under dagen. 

 

 

Åtgärder 
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Vi vill se en förändring eftersom vi jobbar med värdegrunden dagligen. I nuläget känner vi att 

barnen har svårt att ge andra tid. 

  

 

Lunde 

 

Resultat 

Barnen har handlingsutrymme och möjlighet att välja vad och var de vill leka. Vi vuxna 

bekräftar och stöttar barnens val av lek och positiva handlingar. De är öppna och frimodiga i 

kontakten med oss vuxna. 

 

Åtgärd 

Vi fortsätter att uppmuntra barnen till att själva våga säga till. 

 

Analys  

Vårt öppna förhållningssätt har möjliggjort för barnen att göra sin röst hörd och själva bestämma 

vad de vill leka med. Vi ser att barnen är ansvarsfulla och trygga i gruppen och samarbetar 

utifrån sina förutsättningar.   

 

 

 

 
  

Nedan följer utdrag ur respektive enhets verksamhetsplaner gällande läroplansmålet: 

Förskola och hem 

Juno 

Arbetsprocess, vad har vi gjort 

Föräldrasamverkan sker i olika former först och främst genom en grundlig inskolning där tillit 

och relationer byggs upp. Den dagliga tamburkontakten är en förutsättning för en positiv öppen 

dialog med ömsesidig respekt. Vidare kommer de viktiga utvecklingssamtalen där vi med hjälp 

av föräldrarna får en samlad bild av barnet. Andra viktiga tillfällen för samverkan har vi i 

föräldramöten, Luciafirande, fixarkvällar, föräldraenkät m.m. Våra och barnens dokumentationer 

är också en länk till samtal. Föräldrarna kan också göra sin röst hörd genom vårt inflytanderåd. 

 

Resultat 

Vi upplever att vi har nöjda föräldrar överlag, som ger oss mycket feedback. De visar 

engagemang och intresse för verksamheten med tyvärr har vi haft låg svarsfrekvens på 

föräldraenkäten. Vi ska arbeta för att få en högre svarsfrekvens på enkäten för att den ska bli ett 

bra redskap för utvecklingen av vår verksamhet. Vi ska försöka marknadsföra den mer på olika 

sätt. Vi har också som förslag att lägga den på hypernet när det startat upp. 

I år har vi haft mer än dubbelt så många barn och föräldrar att förhålla oss och knyta an till. Det 

har medfört svårigheter att uppfatta och förmedla en samlad helhetsbild av barnet och dess 

utveckling och lärande, vid t.ex. daglig kontakt och utvecklingssamtal.    
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Inflytanderådets möte medförde en överenskommelse att anordna en trivsel/fixarkväll. Den blev 

mycket uppskattad och resulterade i att vi fick en trevlig samvaro samtidigt som vi fick mycket 

utfört t.ex. målning av staket, kioskbygge, bensinpump. 

 

Analys 

Dokumentationen som barnen och vi gör är uppskattad och ger oss ett bra tillfälle att synliggöra 

verksamheten för föräldrarna. Barnen kan många gånger med vår hjälp vara informationsbärare 

av denna. 

Vi ser också vikten av den positiva dialogen där vi som pedagoger har ansvaret för att göra vårt 

allra bästa för att få den till stånd. Vi måste ha ett professionellt förhållningssätt till föräldrarna. 

Den helhetsbild som vi tillsammans får av barnet ger oss de bästa förutsättningar för att kunna 

förstå och gå vidare i arbetet med barnen 

 

Åtgärd  

 

Vi ska arbeta för att få en högre svarsfrekvens på föräldraenkäten för att den ska bli ett bra 

redskap för utvecklingen av vår verksamhet. 

Det har framkommit önskemål om att informationen från oss bör vara tydligare. Vi kommer 

därför att införa informationsbrev med det som är aktuellt i verksamheten. Vi behöver också vara 

tydligare med informationen i hallarna. 

Dokumentationen som vi och barnen gör vill vi fortsätta att utveckla eftersom den är uppskattad 

och synliggör verksamheten på ett tydligt sätt. 

 

Kaptenen 

Arbetsprocess, vad har vi gjort 

Föräldramöte. 

Föräldraforum 

Vi informerade i god tid skriftligt till föräldrarna om kommande föräldramöte, föräldraforum 

samt föräldraenkät och påminde dem vid den dagliga kontakten 

Dagliga samtal vid hämtning och lämning.  

Individanpassad inskolning 

Kaptenen-Nytt via mail till föräldrarna, ca 3 gånger/termin 

Utvecklingssamtal med 1 pedagog/3 pedagoger 

Vår förskola kan följas på Instagram 

 

Resultat  

Fler föräldrar kom på föräldramötet. 

Två nya föräldrar till föräldraforum/Inflytanderåd 

En familj av fem fanns representerade på Föräldraforum/inflytanderåd. 

Fler familjer svarade på föräldraenkäten i år jämnfört med förra året. 

Våra familjer kan dagligen följa oss på Instagram för att få en bra inblick i vår 

verksamhet.(Detförekommer aldrig några bilder på barnens ansikten) 

Vi hade 100 % uppslutning på våra utvecklingssamtal som skedde både på kvällstid och dagtid. 

 

Analys  

Många påminnelser gav resultat på vårt föräldramöte under hösten.  

Två nya föräldrar valdes till Föräldraforum/Inflytanderåd. Vi har nu fem familjer representerade. 

Dock kom det endast en av dem på föräldraforumet i mars. Detta trots skriftliga påminnelser till 

alla representanter en vecka innan, samt samtal vid hämtning samma dag. 

Föräldraenkäten svarades av 10 familjer vilket är en förbättring från förra året. 

På Solens avdelning var samtliga pedagoger (3 stycken) med på alla utvecklingssamtal.  
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Vi ansåg att det var en bra metod med flera pedagoger närvarande. Föräldrarna kunde lättare få 

ett helhetsperspektiv på sitt barn i verksamheten. Alla pedagoger förde tillsammans ett samtal 

med föräldern.  

En enkät lämnades ut till de berörda familjerna och vi ha r enbart fått bra omdömen kring denna 

metod. 

 

Åtgärd 

Vi ska sträva efter att fler ska delta i både föräldraforum/inflytanderåd och föräldraenkät. 

Hur vi ska gå till väga är en svår nöt att knäcka eftersom vi verkligen har gjort ALLT detta år.  

Ev. kan vi ha föräldraenkäten i samband med utvecklingssamtalen. 

Vi fortsätter med Kaptenen-Nytt och Instagram eftersom vi enbart har fått positiv respons på det. 

Vi vill fortsätta att medverka fler pedagoger på utvecklingssamtalen. Efter att ha utvärderat 

enkätundersökningen så visade det sig att vi har stöd av föräldrarna i detta. 

 

 

Neptunus 

Resultat 

Barnen får nya upplevelser och nya begrepp, som inte hör ihop med hemmet. Nya rutiner ger 

dem nya erfarenheter.  

 

Analys 

Bra att föräldrarna är med de första dagarna av inskolningen. Föräldrarna får fundera över 

verksamheten tillsammans med personalen.  Viktigt att föräldrarna visar att de lämnar förskolan 

genom att vinka och säga: Hej då. 

 

Åtgärder 

Fortsätta att arbeta så att föräldrarna känner sig delaktiga i verksamheten, genom en god 

tamburkontakt, utvecklingssamtal samt Inflytanderådet tillsammans med personal och 

förskolechef. 

 

Frånö 

Resultat 

Första mötet med familjen lägger vi stor vikt vid. Föräldrar skall känna att de har stor betydelse 

för sitt barns fortsatta utveckling. 

Dagliga kontakter.  

För oss traditionella sammankomster (där familjerna är involverad är utspridda under läsåret) så 

som luciamorgon, julgransplundring, ”braskväll” och övernattning med de två största 

åldersgrupperna. 

Utvecklingssamtal. 

Inflytande rådet. 

Vi jobbar mycket med tamburkontakten, där alla blir sedda och känner sig välkomna. Där vi 

utbyter erfarenheter som rör barnet och verksamheten. 

Allt detta resulterar i att vi har en bra dialog med våra föräldrar. 

 Föräldrarna är positivt inställda och vi upplever att vi har bra dialog. 

 

Analys  

Genom våra traditionsträffar som innefattar hela familjen har vi trygga föräldrar som vågar ta 

upp både positiva och negativa frågor med oss. Det känns som träffarna skapar en positiv 

samvaro mellan våra föräldrar. 
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Åtgärder 

Vi låter föräldrarådet bli mer involverade i träffarna, för att ges inflytande över innehållet och 

utformningen i vår verksamhet utifrån våra styrdokument, Läroplan för Förskolan samt 

SkolLagen. 

   

Lunde 

Resultat 

Vi för en fortlöpande diskussion med föräldrarna om vårt arbetssätt och hur de hanterar 

dilemman i vardagen. Föräldrarna har tillgång till våra arbetsplaner och vår dokumentation.  Vi 

har utvecklingssamtal en gång per år, föräldramöte på hösten, arbetskväll och grillkväll på 

våren.Vi har nöjda och engagerade föräldrar och vi försöker att ha ett öppet förhållningssätt 

gentemot varandra.  

Åtgärd 

Ha en ambition att till varje förälder berätta något positivt som hänt deras barn under dagen. 

Analys 

Många föräldrar uttrycker att de är positiva över vårt arbete och det är bra uppslutning på våra 

möten och träffar. Vi tycker att vi lyckats med vårt mål med engagerade föräldrar. 

 

 

 
Nedan följer utdrag ur respektive enhets verksamhetsplaner gällande läroplansmålet: 

 

Samverkan med förskoleklass  

 

 
  

Juno 

 

Resultat  

Under hösten sker ett återkopplings-/planeringsmöte med förskoleklassens pedagoger. 

För att förbereda barnen inför övergången till förskoleklassen samlar vi redan hösten innan alla 

Junos femåringar i en egen tvärgrupp. Vi gör olika aktiviteter under året bl.a. går vi till skogen.  

I april sker överlämnandesamtal med förskoleklassens pedagoger. 

Som avslutning äter 5-årsgruppen lunch på en av Kramfors restauranger. 

Tillsammans har vi bl.a. varit i skogen, haft sång och musiklek, varit på teater och besökt 

brandstationen. 

Vi har under våren haft ett bra samarbete med förskoleklassens pedagoger. Vi har träffats både 

på IP och på skolgården för lek och samvaro. Vi har även bekantat oss med förskoleklassens 

lokaler samt avslutat med lunch i matsalen. 
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En pedagog från förskoleklassen har också besökt oss under våren. 

 

Analys 

Eftersom årets 5-årsgrupp varit relativt liten har aktiviteterna skett i helgrupp. 

Barnen har en stor trygghet när de ska börja förskoleklassen genom att det är många barn från 

Juno som de redan känner. Vårens samarbete med förskoleklassen har varit mycket bra. Vi ser 

att en positiv förväntan inför övergången växt fram hos barnen.   

Barnen kommer också gärna tillbaka vid senare tillfällen som t.ex. praoperioder och spontana 

besök. 

 

Åtgärd 

Eftersom vi nästa läsår kommer att ha en stor 5-årsgrupp så bör vissa aktiviteter ske i delad 

grupp för att alla ska få möjlighet att synas och bli lyssnade på. 

 

 

Kaptenen 

 

Resultat 

Samtal med barnen 

Vi har försökt att ge barnen större ansvar 

Vi har vid flera tillfället träffat pedagoger och barn från Skarpåkersskolan. 

Överlämnadekonferens  

Återkopplingssamtal med förskoleklassens personal. 

Barnen är nyfikna på hur det kommer bli i skolan. 

Vi känner att barnen är trygga med att börja i förskoleklass. 

 

Analys 

Ett mycket bättre sammarbete med skolan i år jämnfört med tidigare år. Det har varit ett bra 

upplägg av skolan där träffarna med dem har succesivt trappats upp och haft en lagom 

kontinuerlig följd.  

Otroligt smidigt nu när alla våra barn börjar i samma skola. Betydligt lättare när alla barn följer 

samma upplägg när det gäller sammarbetet med förskoleklass. 

Vi anser dock att det vore bättre att ha överlämnandekonferens innan förskoleklassen gjort 

klassindelningarna. 

Detta eftersom vi ofta får synpunkter och funderingar från föräldrar under våra 

utvecklingssamtal. Föräldrarna får då chansen att ta upp det som de anser är viktigt för 

förskoleklassen att veta om just deras barn. Allt för att det ska bli så bra start som möjligt när de 

börjar i skolan. 

 

Åtgärder 

Vi tycker att det kan fortsätta som detta år.  

Vi ser dock att överlämnandekonferensen sker före klassindelningen 

Till hösten vill vi gärna prova på att använda lärplattan som ett hjälpmedel i återkopplingen och 

annan samverkan med förskoleklass. Vår tanke är att våra ”gamla” barn kan använda sig av 

Facetime eller Skype för att vissa oss och våra kvarvarande barn hur de har det på sin nya miljö. 

Det vore roligt om detta kunde följa som en röd tråd genom hela verksamhetsåret. 

 

Neptunus 

 

Resultat 

Vi har vid flera tillfället träffat pedagoger och barn från Skarpåkersskolan. 
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Barnen växer när de får upptäcka skogen tillsammans med andra 5-åringar från närliggande 

förskolor.  

Barnen har upplevt det spännande att promenera och besöka Skarpåkersskolan. 

 

Analys 

Bättre information om vad som ska hända på de olika träffarna. 

 

Åtgärder 

Utvärdera hur årets samverkan varit tillsammans med skolan. 

 

Frånö 

 

Resultat 

Samverkan med förskoleklassens personal genom besök. 

Förskoleklassläraren hälsar på och vi besöker i den mån det går skolan. 

Överlämnande samtal 

Barnen är väl förberedda och man ser att de vill vidare. 

 

Analys 

Att samverkan mellan förskoleklass, förskola och föräldrarna är väl fungerande underlättar 

övergången för barnen.  

 

Åtgärder 

Bibehålla samverkan som är påbörjad och det är viktigt med återkopplingarna. 

 

  

Lunde 

 

Resultat 

Förskoleklassens personal besöker barnen ett par gånger. 

Vi besöker förskolan 2 gånger under våren. 

Överskolningssamtal. 

Överlämningen gick bra. Nytt för i år var återkopplingssamtal på hösten. Vi fick information på 

vad barnen kunde och vad det var bra att träna mer på. 

 

Åtgärd 

Vi tar till oss av den information som delges vid höstens återkoppling 

 

Analys 

Vi ser att barnen är nyfikna och positiva inför övergången till förskoleklass. 
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ÅRSPLANERING FÖRSKOLA – FÖRSKOLEKLASS  

Tid  Aktivitet  Ansvarig  Deltar  

November  

1:a signal om BIBASS* 

t.exteknisk utrustning 

o.likn. fysiska 

anpassningar,  

Förskolechef  Förskolechef, rektor  

December Pedagogisk nätverksträff 
Förskolechef och 

rektor 

Personal förskola och 

skola 

Februari  

Information till föräldrar 

om övergångsprocessen 

t.ex. val av skola, ansökan 

fritids o.likn. 

Förskolechef och 

rektor 

Vårdnadshavare, 

förskollärare 

Mars  

Avidentifierad 

information till skolorna 

om BIBASS* 

Förskolechef och 

rektor 

Förskolechef, rektor 

specialpedagoger 

Mars - April 
Samverkansträffar 

förskola-förskoleklass  

Rektor och 

pedagoger 

förskoleklass 

Personal och barn 

från förskoleklass 

och förskola, 

dagbarnvårdare, 

vårdnadshavare 

April – Maj  Utvecklingssamtal  Förskolechef Förskollärare fsk 

April – Maj  

Planering av 

förskoleklassens 

barngrupper 

Förskolechef, 

rektor, 

avlämnande och 

mottagande 

personal 

Förskolechef, rektor, 

avlämnande och 

mottagande personal 

Maj  

Övergångssamtal  

(blankettexempel 1) 

(blankettexempel 2) 

Förskolechef, 

rektor, 

avlämnande och 

mottagande 

personal 

Förskolechef, rektor, 

avlämnande och 

mottagande personal, 

specialpedagoger och 

ev. vårdnadshavare 

till BIBASS 

Maj  
Besök på skolan, äta i 

matsalen  

Rektor och 

pedagoger 

förskoleklass 

Personal och barn 

från förskola och 

personal från 

förskoleklass, 

dagbarnvårdare, 

vårdnadshavare 

Maj – Juni  
Inskrivning i 

förskoleklassen 

Rektor och 

pedagoger 

förskoleklass 

Personal och barn 

från förskoleklass 

och förskola, 

dagbarnvårdare, 

vårdnadshavare 

 

 

 

 

 


