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1) Förskolechefen skriver om läsåret 

  

 

Det var nitton år sedan jag arbetat som skolledare för förskolan så det var med viss spänning som 

jag tog på mig uppdraget som förskolechef. Men med stabil och erfaren personal på båda 

förskolorna så har mitt första år varit en positiv erfarenhet. 

I Docksta har vi gjort allt för att kunna ta emot alla barn som var i behov av förskoleplats. 

Personalens förslag om att starta en femårsgrupp i fritidshemmets lokaler fick positivt 

bemötande bland föräldrarna och startade under hösten. Vi har ett bra samarbete med Docksta 

friskola och samarbetar med fritidshemmet om öppningar och stängningar. 

Nordingrå förskola har bott in sig i sina nya lokaler och har fått en bra utemiljö. Under våren fick 

vi barn från pedagogisk omsorg i Mjällom och eftersom den läggs ner så placeras alla barn om 

till Nordingrå förskola från hösten 2015. Detta har engagerat föräldrarna som är oroliga att vi 

inte kan ta emot alla barn som har behov under kommande läsår. Tillsammans med skolan skall 

vi försöka hitta lösningar så att vi kan bilda en femårsgrupp som ibland är i andra lokaler. 

Samarbetet med föräldrarna har varit positivt med engagerade föräldrar både på föräldraråd och 

föräldramöten. Föräldraenkäterna gav en mycket positiv bild av vår verksamhet. 
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2) Allmänt 

a) Organisation 

 

Docksta förskola är uppdelad i en småbarnsavdelning 1-3 år och en syskonavdelning 3-5 år. 

Under höstterminen skapade vi en femårsgrupp för att kunna ta emot alla barn i Docksta som tre 

dagar i veckan hade sin verksamhet i fritidshemmets lokaler. 

Nordingrå förskola består av en syskonavdelning 1-5 år. 

 

 

b) Resursfördelning 

 

Resurserna fördelas efter barnantalet och skall räcka till tre heltidstjänster om man har 19 barn. 

 

 

c) Ledning 

 

Förskolorna leds av förskolechef Göran Löfroth som också är rektor för Ullångerskolan och 

Nordingråskolan.  

 

 

d) Personal 

 

Docksta förskola har 4 förskollärare och 2 barnskötare anställda på heltid. I tjänsterna ligger 

även ansvaret för mottagningsköket. 

 

Nordingrå förskola har 2 förskollärare på heltid, en förskollärare på 75% och en barnskötare på 

60%. I tjänsterna ligger även köksansvaret för frukost och mellanmål. 

 

 

e) Behörigheter 

 

Alla är behöriga för sina tjänster. 

 

 

f) Fortbildning 

 

 

Fyra personer deltog i förskolans rikskonferens i Umeå. 

All personal fick brandutbildning under läsåret 
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3. Likabehandlingsarbetet 

 

All personal har varit med att ta fram de nya planerna mot kränkande behandling.  

 

4. Kvalitet och inflytande 

a. Föräldrars och barns nöjdhet med förskolan  

Föräldraenkäten hade 11 svar på Nordingrå förskola och där trivs 100% av barnen och man anser 

att barnen får en stimulerande verksamhet. 

Docksta förskola fick bara 4 svar på föräldraenkäten men har tidigare haft en egen som man gör 

jämförelser med från år till år. Denna enkät redovisades för föräldrarna på vårens föräldramöte. 

 

b. Föräldrarnas inflytande och delaktighet 

På båda förskolorna har vi ett föräldraråd som träffas med en personal och förskolechef innan 

föräldramötet. Föräldraenkäten visar att man anser sig ha goda möjligheter till inflytande. 

 

c. Stöd till barn med särskilda behov 

Vid båda förskolorna har specialpedagogerna varit aktiva för att ge personalen stöd i arbetet med 

de barn som har haft särskilda behov. Vi har också tagit stöd av BUP och SPSM för att ge så bra 

stöd som möjligt.   

 
 

5. Pedagogisk ledning och utveckling 

a. Förskolornas kvalitetsarbete 

Verksamhetsplanen och utvärderingen av den är stommen i förskolornas kvalitetsarbete.  Våra 

planeringsdagar har varit viktiga för den gemensamma utvärderingen och planeringen. För att 

höja kvalitetsarbetet måste vi hitta mer gemensam tid för personalen. 

 

b.   It – en naturlig del i förskolans arbete 

Varje förskola har fått tillgång till I-pads och dessa används i verksamheten. Under våren har en 

IKT-pedagog anställts som skall arbeta med att utveckla IT i förskolan. 

Läsplattor finns som ett komplement i det dagliga arbetet som t.ex. kom ihåg övningar, färg och 

form, siffror och bokstavslek, bokläsning. Barnen söker tillsammans med vuxen information om 

nykläckta funderingar. 

 

 

c. Entreprenöriellt förhållningssätt 
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6. Måluppfyllelse och verksamhetens resultat 

a. Normer och värden 

Docksta Lilla 

Resultat 

Vi har en pärm där vi alla kan gå in och skriva korta kommentarer om ”allas” barn, som sedan 

blir en hjälp inför utvecklingssamtalet. 

Vid fruktstunden på förmiddagen får ett barn bjuda de andra. Det kan vara olika frukter, vilket är 

en träning i att det inte alltid är lika till alla. Barnen ser inget konstigt i det utan tar det som 

bjuds. 

Vi uppmuntrar barnen när det tex hjälper varandra. 

Analys 

Vi vill bli bättre på att hitta situationer där barnen får träna på respekt, solidaritet och ansvar, att 

vi tänker hur har vi gett ”Lisa” möjlighet till detta. 

Vi vill bli ännu bättre på att berömma goda handlingar. 

 

Docksta Stora 

 

Resultat 

Vi tycker att flera barn upplever sig själva som små och med låg självtillit. Det var av olika 

anledningar oroligt i barngruppen och flera barn klagade hemma över otrygghet när de var här. 

Några barn grät när de lämnades på morgonen under en period efter jul. Detta upphörde under 

våren och i slutet av terminen grät inget barn vid lämning. 

Det har hänt flera gånger att några barn inte släpps in i leken utan bemöts med tystnad eller att de 

andra barnen går iväg. Detta beteende har framför allt förekommit bland de yngsta barnen. Det 

har varit en mer könsindelad grupp i leken under året. 

Vi upplever att vi har fått tjata på barnen och att de inte lyssnar när vi talar till dem eller säger 

deras namn.  Flera av barnen ser förvånade ut när vi säger till att de t ex ska plocka upp det de 

lekt med.  Det verkar som att de inte förväntar sig att vi tycker att det är de som ska göra det. 

Analys 

Vi har tydliga regler och rutiner däremot så upplever vi att vi under året har tjatat på barnen. Vi 

konstaterar att vi i personalen, för att undvika tjat, ska säga till en gång och sedan går vi nära 

barnet. Viktigt att vi är konsekventa och har tålamod. Till exempel: den som inte städar när de 

andra städar får ta det som är kvar på slutet. 

För att alla ska komma med i leken måste vi påpeka att alla får vara med och att så är det här på 

förskolan. Det är inte tillåtet att välja bort någon här så länge den är juste. 
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Nordingrå 

Utifrån det prioriterade målet i verksamhetsplan 14/-15 och det förväntade resultatet upplever vi att vi 

kommit en lång bit på vägen. Men eftersom detta är en ständigt pågående process fortsätter vi att 

framhäva vikten av att visa hänsyn samt att våga stå för sina handlingar 

 

 

 

b. Utveckling och lärande 

Docksta Lilla 

Resultat 

Vi har varit bra på att låta barnen prova själv men att de även ska hjälpa varandra. 

Sju tillfällen till skogen med hela gruppen. Sista gången hade barnen egen matsäck med som 

blev väldigt lyckat. Vi gick från förskolan kl 9.00, vilket innebar att det inte blev så stressigt som 

vi har upplevt det tidigare när vi gick 9.30. 

Fem tillfällen gick vi till gympan, på tisdagar, tillsammans med fyraåringarna på Stora. 

Vi visar att vi är positivt inställda till aktiviteterna och det ser vi har gett resultat. Tex vid 

fruktstunden när vi frågar barnen: ”vad ska vi göra sedan?” då svarar barnen med glädje: ”vi ska 

gå ut!!!” 

Barnen visade intresse för Babblarna som vi kände att vi ville spinna vidare på. Det resulterade i 

att vi började med att presentera Dadda (den första av 6 figurer) som vi träffade i skogen. Se 

vidare under natur och teknik. 

Analys 

Hur kan vi se i verksamheten att barnen är självständiga och har tillit till sin egen förmåga? 

Måste vi ändra vårt prioriterade mål så det blir tydligare och lättare att utvärdera. 

Vi fortsätta med Babblarna till hösten. 

 

Docksta Stora 

 

 

Identitet 

Resultat 

Femårsgruppen har uppfyllt målen och tar initiativ på ett socialt accepterat sätt. I den yngre 

gruppen har vi inte nått ända fram. Vi upplever att det är ovanligt många barn i den gruppen 

som är ”små” och verkar förvånade över att de har ett ansvar för städning, sina kläder eller 

annat. 

Flera barn ville i början av 2015 inte komma hit till förskolan. Under våren avtog detta och vi 

upplever nu inga problem när barnen lämnas. 

Analys 
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Vi vill ha ett nära samarbete med föräldrarna och tycker att det är viktigt att de fortlöpande 

informeras om deras barns dag här på förskolan.  

Vi kommer att vara mer konsekventa när det gäller att barnen ska ta sitt personliga ansvar för t 

ex kläder. 

Vi fortsätter med att uppmuntra barnen att försöka och helst inte vara rädd för att misslyckas.  

Kroppsuppfattning 

Resultat 

Alla barn har velat vara med på gympan. 5-åringarna turades om att planera i grupper om tre. Det 

tyckte de var fantastiskt roligt. 

Vi tycker att det är många av barnen har problem med finmotoriken när de ska klippa, hålla i en 

penna eller äta med kniv och gaffel.  Det är viktigt att vi i samarbete med föräldrarna ger barnen 

tillfällen att träna upp sin finmotorik. 

Vi  ser också att flera barn tycker att det är jobbigt att gå efter  vägen. Vi tror att det till största 

delen beror på ovana. De snubblar, vinglar och tappar farten. 

Analys 

Vi kommer att fortsätta med att barnen planerar upp gympapassen. De som vill kommer att få 

planera i samarbete med två andra barn. 

Vi kommer att ta upp med föräldrarna till de barn som har problem med finmotoriken under 

utvecklingssamtalen nu i höst eller när det annars passar. 

Vi kommer att gå iväg på fler utflykter och promenader. Under september och oktober kommer 

vi att gå iväg vid två tillfällen i veckan. 

Kultur 

Resultat 

Vi har genomfört de flesta utflykter och aktiviteter som vi planerat in. 

Vi har varit ute och sjungit i samarbete med olika föreningar och varit på påskparad. 

Analys 

Vi kommer att fortsätta med samma upplägg som tidigare eftersom vi märker att det är 

utvecklande och barnen tycker att det är roligt. 

Vi kommer att tillsammans med skolan vecka 42 att satsa mer på närmiljö och samhälle. 
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Nordingrå 

Vi uppmuntrar barnen att själva eller tillsammans med kompis eller vuxen söka information och svar om 

frågor och funderingar som uppkommer dagligen, ibland med It hjälp.  

Stora delar av barngruppen är inte rädda för att lämna trygghetszonen (våga prova något nytt och lite 

främmande). 

 

c. Språk och kommunikation 

Docksta Lilla 

 
Resultat 

Sångsamling tillsammans med Stora var planerat till tisdagar 10.45. Vi gick till skogen på 

tisdagar och vi prioriterade då att vara kvar i skogen så länge vi kunde. Därför har vi tyvärr inte 

deltagit så ofta.  

Vi upplever att när barnen målar så pratar de mer och mer med varandra. 

Vi har inte fått till vår utklädningshörna med något nytt. 

Vi ser situationer hela tiden där barnen lär av varandra tex vid matsituation, bjuda på frukt vid 

samlingen. 

Vi har varit bra på att dokumentera och samtala om bilderna. Efter att bilderna suttit på väggen 

samlade vi dem i en pärm som är tillgänglig för barnen.  

Analys 

Hur gå vidare och inspirerar barnen till lek? Kanske måste vi möblera om lite för att leken ska ta 

ny fart. 

Hur ska vi göra med skaparrummet, ska vi ha något projekt tillsammans? 

Att kunna ta till små varierande aktiviteter efter vilan som kan vara en längre stund, tex spel, 

rimpåse, sagolådor, läsa böcker. För att ge ytterligare tillfällen till samtala. 

 

Docksta Stors 

Språk och kommunikation 

Resultat 

Vi har haft två språksamlingar istället för tre eftersom vi har ateljé en förmiddag i veckan.  

Vi har under detta år inte haft några barn med individuell träning. 

Vi har arbetat mycket med att barnen ska lyssna på varandra, försöka förstå att alla inte tycker 

lika, diskutera och kompromissa istället för att skrika eller gå iväg. 
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Analys 

Vi kommer att fortsätta med två språksamlingar och en ateljédag eftersom det har gjort arbetet 

mer kontinuerligt. 

Eftersom vi fortfarande har barnen kvar som behöver träna på den sociala samvaron kommer vi 

att fortsätta arbeta mycket med att lära barnen att samarbeta och tala och lyssna. 

Nordingrå 

Utifrån varje barns språkliga och kommunikativa förutsättningar och förmågor upplever vi  har kommit 

en mycket lång bit på väg mot det uppsatta resultatet. 

 

 

d. Naturkunskap och teknik 

Docksta lilla 

 

Resultat 

Projektet Resan och att tre- åringarnas överflyttning gjorde att teknikspaningen fick stå tillbaka. 

Vi funderade mycket runt teknik och som en början så köpte vi in en pedalhink och ficklampor 

som man vevar igång för att de ska lysa. Pedalhinken har varit väldigt spännande, just att man 

trycker på pedalen så går locket upp. 

Vi ser att alla barn tycker det är roligt att gå till skogen, det upplevs positivt när vi berättar att vi 

ska till skogen.  

Barnen visade intresse för Babblarna och vi vuxna funderade hur vi kunde ta in det i 

verksamheten. Vi hittade inspiration på nätet om hur förskolor har jobbat med detta. De sex 

figurerna har olika intresse områden, där Dadda är naturintresserad. Dadda följde med eller var i 

skogen och upptäckte olika saker med barnen, bland annat maskar, brännässlor, olika blommor, 

snäckor. Vi dokumenterade och satte upp bilderna i vår hall. Barnen har ofta kommenterat och 

pratat om bilderna.  

Vi har planeterat ärtor och vitlök i krukor i fönstret. Blev populärt att klippa vitlök över mackan. 

I pallkragen ute planterade vi ärtor, potatis, morötter. Barnen gick ofta dit och tittade hur de 

växte.  

 

Analys 

Vi fortsätter att ta med Dadda till skogen. Vi delar upp oss lite där utifrån intresse och ålder. 

Kan vi hitta enkla grejjer som finns färdiga som barnen får experimentera med? Vi har ett bord 

där vi samlar ”teknik saker” som barnen får prova. 
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Vi reflekterar över vad som är teknik? Vi känner att vi gör det för svårt för oss. 

 

Docksta Stora 

Naturvetenskap 

Analys 

Vi har genomfört det vi planerat och utökat med att odla i en pallkrage här på gården. 

Resultat 

Vi kommer att fortsätta arbetet som ifjol 

Teknik 

Analys 

Vi har fortfarande inte fått någon bra rutin kring arbetet kring teknik 

Resultat 

Vi väntar fortfarande på den ambulerande lådan som är någonstans i kommunen. Det känns som 

att det inte är ett fungerande system. Det är nu över ett år sedan vi hade en teknik låda här. 

Konstruktion 

Analys 

Vi har köpt in en stor kulbana som barnen kan bygga med. Det gäller att räkna ut hur man ska 

bygga. Kulan rullar inte uppåt om man inte puttar på. 

Vi har flyttat tillbaka lego till målarrummet. 

Resultat 

Vi tycker att konstruktionsleken har utvecklats positivt sedan vi skaffade kulbanan.  

 

Nordingrå 

 

Barnen har fritt och lustfyllt nyttjat material av skilda slag och skapat så väl individuellt som i grupp. 

Utan krav på resultat. 

 

 

 

e. Barnens inflytande 
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Docksta Lilla 

 

Resultat:  

Vi tänker hela tiden på att ge barnen val möjligheter. Vi uppmuntrar barnen när de valt en 

aktivitet att göra den en stund och inte byta direkt, att vi är med och följer upp. 

Ansvarsfull, ett resultat är att vi inte tycker att vi har gett barnen utrymme för att vara 

ansvarsfulla. Kläder, leksaker, material ute på gården. Vi vill ju att de ska vara rädda om dessa 

saker. Det är också att tillsammans ta ansvar för våra saker.  

Vi försöker att nu och då gå igenom hur det ser ut i gruppen om vi kan stärka några. 

Analys: 

När går gränsen mellan delaktighet och gränssättning? 

Vi vuxna måste reflektera med varandra i olika situationer där det gäller barns delaktighet. Tex 

ett barn vill måla och en vuxen säger nej. På vilken grund då? Måste kunna motivera varför man 

säger nej. 

Vi ska så långt det är möjligt inte ta ifrån barnen deras initiativ förmåga. 

Docksta stora 

Analys 

Vi har i våra rutiner lagt in möjligheter att välja platser vid mat och på vila. Barnen väljer vilken 

vila de vill vara på. På lunchsamlingen väljer barnen sånger etc. 

Femåringarna har deltagit i planering av gympan och det fungerade bra. Femåringarna har 

också kunnat föra fram sina åsikter och argumenterat för dem på ett sätt som andra barn och vi 

vuxna kan förstå och acceptera. 

 Bland de yngre barnen finns många som har stort ego och inte vill eller kan förstå att andra 

också t ex vill gå först. Det har varit många skrik och att barn går iväg när de inte får som de vill.  

Vi har under året fått lägga mycket tid och energi på att medla och förklara. 

Vi har provat med barnintervjuer i gruppen med fyraåringar. De tyckte att det var kul men att 

vissa frågor var svåra. Vi använde då enkäten för äldre barn. 

Resultat 

Under kommande år kommer vi att satsa mycket på att barnen blir socialare så att de fungerar 

tillsammans med andra barn. 

Vi kommer inför höstens utvecklingssamtal att göra intervjuer med barn i de två äldsta 

åldersgrupperna och då prova med enkäten för yngre barn. Eventuellt kommer vi att göra en 

egen enkät för de yngsta. 
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Nordingrå 

 

Alla barn har utifrån sina förutsättningar och förmågar gjort stora framsteg då det gäller att våga säga 

ifrån, säga vad jag tycker. 

 

 

f. Förskola och hem 

Docksta lilla 

 

Resultat:  

Vi tänker hela tiden på att ge barnen val möjligheter. Vi uppmuntrar barnen när de valt en 

aktivitet att göra den en stund och inte byta direkt, att vi är med och följer upp. 

Ansvarsfull, ett resultat är att vi inte tycker att vi har gett barnen utrymme för att vara 

ansvarsfulla. Kläder, leksaker, material ute på gården. Vi vill ju att de ska vara rädda om dessa 

saker. Det är också att tillsammans ta ansvar för våra saker.  

Vi försöker att nu och då gå igenom hur det ser ut i gruppen om vi kan stärka några. 

Analys: 

När går gränsen mellan delaktighet och gränssättning? 

Vi vuxna måste reflektera med varandra i olika situationer där det gäller barns delaktighet. Tex 

ett barn vill måla och en vuxen säger nej. På vilken grund då? Måste kunna motivera varför man 

säger nej. 

Vi ska så långt det är möjligt inte ta ifrån barnen deras initiativ förmåga. 

 

Docksta Stora 

Analys 

Se även tidigare år 

Vi har som tidigare år genomfört föräldraenkäten, två utvecklingssamtal och två föräldramöten.  

På vår egen enkät fick vi svar från 16 av 25 familjer. På frågan om de som föräldrar känner sig 

bra bemötta här på Stora svarar alla med högsta poäng. 

 På kommunens enkät svarade bara fyra. Så där får vi inget svar redovisat. 

Resultat 

 Vi kommer att fortsätta med samma upplägg när det gäller enkät, utvecklingssamtal och 

föräldramöten då vi tycker att det fungerar bra .  
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Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. 

Analys 

Vi har uppfyllt de verksamhetsmål vi satte upp för föregående verksamhetsår med råge. Vi är 

mycket nöjda med vår samverkan med förskoleklass, skola och fritids. 

Resultat 

Vi fortsätter i samma spår. 

 

 

 

g. Samverkan med förskoleklass 

Docksta 

 

Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. 

Analys 

Vi har uppfyllt de verksamhetsmål vi satte upp för föregående verksamhetsår med råge. Vi är 

mycket nöjda med vår samverkan med förskoleklass, skola och fritids. 

Resultat 

Vi fortsätter i samma spår. 

 

Nordingrå 

I och med vårt byte av lokaler har vi kommit närmare varandras verksamheter och har ett öppet klimat 

och diskuterar nästan dagligen verksamhets och barnfrågor. 

 

h. Matematik 

Docksta Lilla 

 

Resultat 

Vi har tänkt på hur vi pratar med barnen, vad vi använder för ”mattespråk” och hur vi hittar 

situationer där vi kan använda matematiska begrepp. 

Vi ser och hör att barnen räknar och sorterar till och med de som ännu inte har språket är nyfikna 

och vill uttrycka matematik på sitt vis. 
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Dadda har varit med och gett barnen små uppdrag i skogen. Tex hitta olika naturföremål för att 

sedan sortera. Se vidare under natur och teknik. 

Analys 

Nyttigt att prata om vad som är matematik. 

Att vi på avd. möte funderar på vad vi har erbjudit barnen i vardagsmatematik. Hur kan vi 

utmana dem mer? Vi har börjat skriva minnes anteckningar om våra barn som blir ett stöd 

underlag inför utvecklingssamtalen. Ett exempel på detta: Kalle räknande sandkakor och 

kommenterade liten och stor. 

Det blev en diskussion om Nollan. Vi vuxna måste ta reda på hur de använder nollan i skolan? 

Vi pratar om 1-5, ska vi prata om nollan också? 

 

Docksta Stora 

Analys 

Vi har matematik i samband med språksamlingarna i åldersindelade grupper.  

Vi kollar igenom barnens matematiska förmåga och förståelse minst två gånger per år och barn. 

På så sätt upptäcker vi de barn som behöver träna mer på t ex räkneramsan eller förståelsen av 

talens storlek. Vi kan då lätt styra över samtal och val av spel så att barnen får fler möjligheter att 

träna. 

Resultat 

Vi kommer att fortsätta att arbeta med barnens matematiska utveckling både på samlingar och i 

den fria leken. 

 

 

 

 


