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1 Beskrivning av verksamheten 
1.1 Förskolans organisation 

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

Utbildningen är indelad i tre områden. Förskolområde 1, 2 och 3. Utbildningen 

innefattas också av en familjecentral och Nyckelpigan natt som är en 

pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid. Dessa tillhör förskoleområde 3. 

Villervallas två nya avdelningar har under hösten varit belägna i tillfälliga 

lokaler. Vid årsskiftet flyttade de in i nyrenoverade lokaler intill de två befintliga 

avdelningarna på Villervalla. Rektorerna ingår i förvaltningens ledningsgrupp, 

som träffas varannan vecka. Förskolan har även en egen ledningsgrupp som 

träffas varje vecka.   

1.2 Grundfakta  
 2019 

vt 
2019 
   ht 

2020 
   vt 

Antal barn i förskolan 15 okt och 15 april 422 387 425 
Antal avdelningar 26 27 27 
Antal barn med annat modersmål 123 125 125 
Födelseår, barn i följande åldrar 15/10, 15/4                   
2013 105 0 0 
2014 82 86 85 
2015 76 79 80 
2016 71 78 76 
2017 76 91 91 
2018 12 53 85 
2019 0 0 8 
Antal årsarbetare  81,25 84 84 
Personal m. ped. högskoleutbildning % 62,22 73,51 77,68 
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1.3 Barngruppernas storlek sammansättning:  
Antal avdelningar Åldersfördelning Antal platser Personal 

13 1-5 år 17-20 3,0 
3 1-5 år 15-16 3,0 
2 1-5 år 15 4,5* 
2 1-3 år 14 3,0 
1 1-3 år 15-17 3,0 
2 1-4 år 17 3,0 
1 3-4 år 17 3,0 
1 3-5 år 17 3,0 
1 4-5 år 15 2,75 
1 5 år 8 1,75 

 

 
*avdelning med förhöjd grundbemanning och fem platser för barn i behov av  

särskilt stöd. 

1.4 Modersmål  
Arabiska 36 Italienska 1 Thailändska 6 

Vietnamesiska 1 Kurmanji 1 Mandinka 1 

Norska 1 Kinesiska 2 Somaliska 1 

Swahili 1 Tigrinja 25 Finska 1 

Portugisiska 2 Engelska 5 Tyska 1 

Holländska 2 Polska 1 Franska 2 

Dari 3 Rumänska 2 Bulgariska 3 

Spanska 3 Romani 5 Uiguriska 2 

Kurdiska 3 Serbiska 5 Bosniska 1 

Marockanska 1 Mandarin 3   
 

Under höstterminen 2019 gick det 387 barn i våra förskolor, 125 barn, det vill 

säga 32,3% hade ett annat modersmål. Under vårterminen 2020 gick det 422 

barn i våra förskolor och 125 barn, det vill säga 29,4% hade ett annat 

modersmål.  
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2 Uppföljning av åtgärder enligt föregående års 
kvalitetsrapport 

Rektorerna har tagit hjälp av lärspridarna (de två förskollärare som arbetar med 

att utveckla och implementera Unikum) att tydliggöra kvalitetsarbetet. Många 

pedagoger har utvecklat arbetet med att analysera verksamheten för att föra 

utvecklingen framåt. Det framgår av avdelningarnas rapporter att man förstår 

att dokumentationen ska synliggöra utbildningens både framgångsrika 

undervisningar samt potentiella utvecklingsområden för att utveckla 

utbildningen. En stor del av denna framgång beror på att våra lärspridare 

arbetat 25 % vardera med tydliggöra vad som ska dokumenteras och varför.  

De har varit ute i utbildningen för att på plats förklara och stötta i målarbetet 

till både arbetslag och enskilda pedagoger. De avdelningar som brutit ner målen 

och tagit till sig av de dokument som finns till hjälp har lyckats att få syn på 

utvecklingsområden. Våra pedagoger har regelbundet arbetat i Unikum för att 

kontinuerligt reflektera och analysera undervisningssituationer. Vi ser 

fortfarande att det är ett område som behöver utvecklas men mycket har ändå 

hänt detta läsår.  

Då vi nu i verksamheten har en IKT-pedagog som vi delar med skolan, så håller 

vi på att utveckla en IKT-plan. Vi har utsett en IKT-guide på varje förskola 

som ska driva detta arbete framåt tillsammans med IKT-pedagogen. Det 

handlar bland annat om att säkerställa att samtliga pedagoger har den kunskap 

som behövs för att bedriva undervisning, både vad gäller digitala verktyg i 

arbetet med barnen samt att använda digital teknik.  

Utvecklingsområdet att skapa fler undervisnings möjligheter ute samt en mer 

inbjudande utemiljö arbetar vi kontinuerligt med. Genom vårt rörelse-mål har 

vi kommit en bit på väg med undervisning utomhus, men det är fortfarande ett 

utvecklingsområde för många. På våra gårdar arbetar vi ständigt med att 

utveckla miljön så att den blir inspirerande.  

Innemiljön är också ett område som ständigt går att utveckla. Här arbetar vi 

med att med små medel få till utmanande lär-stationer och inspirerande 

lekmiljöer. 
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Ett utvecklingsområde från föregående år var att skapa förutsättningar för 

barnen att reflektera kring sitt eget lärande. Många uppger att de i samtal med 

barnen reflekterar kring undervisningssituationer. På flera avdelningar har 

pedagogerna använt foto-reflektioner för att reflektera tillsammans med barnen.  

Vi har arbetat intensivt med att få till samsyn, ansvarsfördelning och struktur i 

arbetet på de avdelningar där det behövts. Vi har skapat möjligheter för 

pedagoger att diskutera utifrån olika frågeställningar för att få till en samsyn 

kring uppdraget.  

Vi märker att vårdnadshavarna blir mer och mer aktiva i Unikum. De läser 

inlägg, kommenterar ibland och är aktiva inför samtal. Vi rektorer har använt 

Unikum som en kanal ut mot vårdnadshavarna för att få ut information. 

Föräldraenkäten lades på Unikum.  

3 Systematiskt kvalitetsarbete 
 

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

egna mål) 
                            Uppdatera barn och anhöriglistor 

 Medarbetarsamta 
Oktober: Medarbetarsamtal 
 Likabehandlingsplan, nulägesanalys, mål och metoder ska 

skrivas in i Unikum 
November: Medarbetarsamtal 

 Skyddsrond 
December: Information från specialpedagog i förskolan till skolans 

rektorer inför förskoleklass, barn i behov av särskilt stöd 
 Halvårsrapport med utvärdering, analys och nytt nuläge 

upprättas 
Januari: Planeringsdag med fokus på reflektion och analys utifrån 

halvårsrapporten. 
                            Krispärm 
                            Likabehandling 
Februari: Lönesamtal 
 Bokslut 
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Mars: Föräldraråd 
                            Semesteransökan 
 Redovisa åtgärder utifrån medarbetarenkät 
April: Föräldraenkät skickas ut 
                            Överlämnande dokument till förskoleklass v 15 
                            Ansökan till sommaröppna 
Maj: Planeringsdag, kvalitetsrapport skrivs. 
 Utvärdering av likabehandlingsplan  
 Pedagog från förskoleklass besöker förskolan 
 Uppdatering av utbildningsplan, likabehandlingsplan, 

arbetsmiljöplan samt krispärm. 
                            Överlämnandesamtal till skolan  
 Överlämnandesamtal till skolan för barn i behov av särskilt 

stöd. 
Juni: Rektorer sammanställer kvalitetsrapport. Vidarebefordrar till 
 förvaltningschef. 
  
Kontinuerligt över året sker följande: 

● Föräldramöte sker en gång per år 
● Arbetsplatsträffar varje månad där b.la målarbetet följs upp. 
● Lärgrupper där alla pedagoger deltar en gång i månaden 
● Reflektion i arbetslag 
● Enskild planering 
● Brand övning ska ske under augusti-oktober. Rapport ska skickas till 

rektor. 
 

Rutin kring kränkningar: Förskoleverksamheten har ett eget årshjul för 

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

Rutin för klagomålshantering finns. Ett klagomål har inkommit. Det var 

frågor angående nattomsorg som besvarades av rektor. 
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4 Underlag för årets kvalitetsrapport 
På lärplattformen Unikum har pedagogerna samlat dokumentationer, 

reflektioner och analyser som underlag till kvalitetsrapporten. Det samlade 

materialet bygger främst på observationer. Barnintervjuer och sociogram har 

också varit vanliga metoder för att kartlägga nuläget i barngruppen.  

Reflektioner och analyser har förts löpande i arbetslagen under året. Några 

avdelningar har tillsammans med barnen haft foto- och filmreflektioner. 

På förskolornas arbetsplatsträffar har pedagogerna diskuterat förskolans 

målarbete tillsammans med oss rektorer. 

4.1 Verksamhetens dokumentation 
Lärspridarna har använt sig av dokumentationen på Unikum för att med 

kunskap och resurser stötta pedagogerna i syfte att utveckla förskolornas 

kvalitetsarbete. Rektorerna har varit involverade i detta arbete genom att vi 

regelbundet har haft gemensamma möten där vi diskuterat enskilda avdelningar 

och gemensamma utvecklingsområden. 

Pedagogerna har använt Unikum som dokumentationsverktyg där fokus har 

legat på att dokumentera målarbetet samt barns utveckling och lärande genom 

lärprocesser. Pedagogerna har under året fått handledning i kvalitetsarbetet och 

dokumentationens innehåll för att utveckla utbildningen.  

Vårdnadshavarna kan genom Unikum följa sitt barns vardag på förskolan och 

har möjlighet att vara delaktiga genom att komma med förbättringsförslag och 

kommentera förskolans arbete. 

4.2 Fortbildning/Utbildning 
● Två pedagoger har gått en 7,5 poängs handledarutbildning för att kunna ta 

emot lärarstudenter. 
● En rektor har gått färdigt rektorsutbildningen.  
● Tre pedagoger och en specialpedagog har gått utbildning i SKUA. SKUA 

står för språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Dessa pedagoger ska 
fortsättningsvis vara handledare för övriga pedagoger i förskolan.  

● Samtliga pedagoger har gått TMO utbildning genom Rädda barnen. TMO 
står för Traumamedveten omsorg och är ett forskningsbaserat 
förhållningssätt utformat av de australiensiska psykologerna dr. Howard 
Bath och dr. Diana Boswell.  
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● Alla pedagoger har fått utbildning i Unikum samt dokumentation av våra 
lärspridare. 

● 11 pedagoger har fått utbildning i barnkonventionen. 
● 7 pedagoger har fått fortbildning i interkulturell kompetens med 

beteendevetaren Patrick Gruczkun, som specialiserat sig på interkulturell 
kompetens, kommunikation och konflikthantering. 

● 8 pedagoger har varit på en föreläsning “Vad alla föräldrar borde få veta”. 
En föreläsning om hur vi i våra professioner, som dagligen möter föräldrar 
ska hjälpa dem att sålla i det enorma informationsflödet. 

● 2 pedagoger och en specialpedagog har utbildats i IBT, intensiv beteende 
träning och Pecs, en metod lär man barnet kommunikationsfärdigheter 
samt att ta initiativ i sociala situationer. 

● Specialpedagogerna har varit på föreläsning med Martin Hugo “Att 
motivera när ingen motivation finns” 

● Samtliga rektorer har gått en analys-utbildning 
 

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

samspel. Det bygger på modern forskning. All tillsvidareanställd personal ska gå 

ICDP nivå 1. Vi utbildar kontinuerligt nyanställda pedagoger. Detta läsår har det 

inte erbjudits någon ICDP nivå 1. Vi har därför ett antal nyanställda pedagoger 

som inte erbjudits utbildningen.  

4.4 Tillsyn av myndighet 
Arbetsmiljöverket har inspekterat hur kommunerna arbetar med årlig 
uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet med tillsynen var att 
kommuner ska säkra att styrningen av arbetsmiljöarbetet fungerar, så att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas, positiva effekter uppnås och ohälsa 
och olyckor förebyggs i verksamheten. 

De har genomfört inspektioner på följande tre förskolor, Herrgården, 
Villervalla och Guldgruvan. Detta för att inspektera hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken och vad det får för effekter.  

Återrapport från denna inspektion är uppskjuten på grund av Covid -19.  

Brandsyn har utförts på Villervalla och Tallbacken. Det ledde till ett 
föreläggande på Tallbacken, vilket är åtgärdat.  
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4.5 Barnkonventionen  
I juni 2019 blev Degerfors kommun utnämnd som barnrättskommun. 

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Utifrån detta så beaktas barnets 

bästa i alla beslut som tas i förskolan i Degerfors. Alla pedagoger som arbetar i 

förskolan i Degerfors har gått en kortare utbildning i barnkonvention som lag. 

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

   UNICEF 

5 Utveckling och lärande 
Förskolans uppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Utbildningen bygger på både planerade och spontana undervisningar, som 

främst utgår från de tre prioriterade målen. Barnens lärprocesser, utveckling 

och lärande är i fokus. Pedagogerna erbjuder undervisningar i syfte att utveckla 

utbildningen och reflekterar och analyserar dokumentationen för att få syn på 

barnens förändrade kunnande.  

För att förbättra målarbetet ytterligare har pedagogerna fått tydligare mallar 

med rubriker för att säkerställa kvalitén. De nya mallarna innehåller, till skillnad 

mot föregående år, bland annat målområde och nedbrutet mål. Pedagogerna 

har också fått kontinuerlig handledning i målarbetet under året.  

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror 

att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än 

hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. (Filosof Sören Kierkegaard) 

5.1 Hälsa och välbefinnande 
Alla förskolor utgick ifrån samma läroplansmål för hälsa och rörelse i år: 

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

möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer (Lpfö-18 s 5). 
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Inom rörelse har målområdet hos de flesta avdelningar varit rörelseförmåga, 

grovmotorik eller att utveckla barnens motoriska grundrörelser, som enligt 

forskningen i rapporterna är oerhört viktigt för framtida inlärning. 

I dag är det vetenskapligt klarlagt att bättre grovmotorik ger bättre detaljminne och 

finmotorik och att det finns ett signifikant samband mellan rörelse och inlärning av 

matematik och språk. (Ingegerd Ericsson, docent och lektor i idrottsvetenskap, 

Förskolan, 2011). 

Avdelningarnas syfte med rörelsemålet har till stor del handlat om att erbjuda 

olika typer av rörelse. Forskning visar att motoriska aktiviteter stärker kroppen 

och gynnar barnens framtida inlärning samt stärker små stabiliserande muskler 

vilket är bra för den egna kropps-kännedomen (Ericsson, 2005). 

5.1.1 Metod 
Flera avdelningar har använt sig av sitt närområde i arbetet med rörelsemålet. 

Skogen och kuperad terräng utmanar barnens motoriska utveckling, vilket 

pedagogerna har tagit tillvara på. Flera förskolor har tillgång till gymnastiksal, 

där de har kunnat skapa varierade undervisningar kring rörelsemålet. Flera 

avdelningar har använt hinderbanor för att utmana barnens grovmotorik och i 

arbetet med grundrörelserna.  

Pedagogerna har fokuserat på att undervisningen ska vara lustfylld. Utemiljön 

på förskole-gårdarna har gett många möjligheter att arbeta med rörelsemålet. 

De har också vävt in den digitala tekniken genom att använda projektor och 

lärplattor. 

5.2 Flerspråkighet  

Årets språkmål är kopplat till Läslyftet som är en del i projektet Nyanländas 

lärande. Under läsåret har vi arbetat med modulen ”Flera språk i barngruppen” 

som bygger på språkutvecklande arbetssätt. Arbetet består av flerspråkighet och 

andraspråksutveckling, interkulturellt förhållningssätt, språkutvecklande 

arbetssätt och undervisning för språklärande. 

Förskolorna hade flera olika läroplansmål som alternativ att utgå från i 

framställandet av sitt målområde och nedbrutna mål. Av sju valbara mål valde de 

flesta avdelningarna att arbeta med:  
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Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla,       

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang 

och med skilda syften (Lpfö 18, s 9). 

- både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än 

svenska, (Lpfö 18 s 9). 

Språkmålet har handlat om kommunikation, skriftspråk, symboler, nyanserat 

talspråk och att förstå begrepp. 

Avdelningarnas syfte med språkmålet har till stor del handlat om att ge barnen 

olika verktyg till kommunikation (Håland Anveden, 2017).  

5.2.1 Metod 

Flera avdelningar har arbetat med fokusord, begrepp och enklare fraser som sitt 

nedbrutna mål, andra har valt att arbeta med återberättande av exempelvis sagor 

i ett tema samt utveckla barnens intressen och kunskap för bokstäver, bilder och 

tecken.  

Tecken som stöd, TAKK, bilder och pratkartor nämns som metoder på flera 

avdelningar. I både planerade aktiviteter och rutinsituationer har pedagogerna 

använt tecken som stöd i kommunikationen med barnen. Många avdelningar, 

som har flera modersmål i barngruppen, har använt bilder för att förtydliga och 

förklara begrepp.  

I detta arbete har pedagogerna använt sig av litteratur, både sagor och 

faktaböcker. 

Några avdelningar har arbetat tematiskt med alla tre målen under året för att 

skapa en röd tråd i arbetet.  

Digitala verktyg nämns också som metoder i språkmålet. För att få kunskap om 

fler språk och att språk låter på olika sätt har många avdelningar använt sig av 

den digitala boktjänsten Ugglo som tillhandahåller barnlitteratur på flera språk. 
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5.2.2 Läslyftet 

Rektorernas roll i läslyftet har främst varit att skapa goda förutsättningar för att 

genomföra detta. Samt vara ett stöd för handledare och pedagogerna. Vi är också 

ansvariga för att uppföljning sker på ett korrekt sätt. 

Detta läsår har vi arbetat med läslyftets modul: “Flera språk i barngruppen”. 

Modulen består av fyra delar: 1. Flerspråkighet och andraspråksutveckling. 2. 

Interkulturellt förhållningssätt.  3. Språkutvecklande arbetssätt.  4. Undervisning 

för språklärande. 

Läslyftet har i år haft tre handledare. De har på lärgrupper samt handledning 

arbetslagsvis väglett pedagogerna genom de olika modulerna. Läslyftets tydliga 

metoder och fördjupande diskussionsfrågor har varit utgångspunkten för 

handledningen. Lärgrupperna har delats på 2 områden. 

Läslyftets handledare beskriver att pedagogerna gett uttryck för att det varit 

positivt när hela arbetslaget fått gå på Läslyftets lärgrupper vid samma tillfälle.   

Pedagogerna utvecklas och utmanas både i arbetslaget och individuellt genom 

kollegialt lärande och fördjupade diskussioner. Det väcks både intressen och 

idéer när pedagogerna delger varandras arbetssätt, teman och aktiviteter på 

avdelningarna.  

De beskriver vidare att lärgrupperna av vissa ibland upplevts för stora vilket 

bidragit till att några pedagoger inte vågat delta i diskussionerna i så stor 

utsträckning. På några lärgrupper har diskussionerna behövt mer stöd än andra 

för att flyta på. 

Det har varit en tydlig koppling mellan årets språkmål och Läslyftet, något som 

handledarna varit noga med att förmedla, vilket gjort att pedagogerna getts 

förutsättningar att hålla den röda tråden genom hela läsåret. Handledarna ser en 

utveckling i pedagogernas sätt att se på språkutvecklande arbetssätt och att de har 

en ökad förståelse för sin egen och barns språkanvändning. Handledarna kan 

också se att pedagogerna kopplat aktiviteterna till verksamheten och inte fastnat 

i att de behöver arbeta specifikt med de barn med ett annat modersmål. 

Kunskaperna kring språkutvecklande arbetssätt engagerar de allra flesta 

pedagogerna. Handledarna beskriver också att modulerna i Läslyftet i vissa 
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perioder gått för fort fram vilket bidragit till att det ibland inte funnits tid för 

eftertanke och lärande i så stor utsträckning som hade varit önskvärt. 

Sammanfattningsvis så har läslyftet varit en stor bidragande del till att vi uppnått 

en god måluppfyllelse samt till att pedagogerna på ett mer medvetet sätt nu 

arbetar med språket och att utveckla detta med hjälp av olika metoder.   

Vår målsättning är nu att även om vi inte skall arbeta på det traditionella sättet 

med moduler skall vi fortsätta ge förutsättningar för att pedagogerna skall 

fortsätta främja språk-, läs- och skrivutvecklingen hos våra barn. Vi planerar att 

använda den kunskapen vi fått genom de tre år vi deltagit i läslyftet och plocka 

bitar av det som varit gynnande. 

 

5.3 Särskilt stöd 
  2017/2018 2018/2019  2019/202

0 
 

Särskil
t stöd 

flicko
r 

pojka
r 

total
t 

flickor pojka
r 

total
t 

flicko
r 

pojkar total
t 

År 1-5 31 46 77 26 53 79 23 57 80 
 
 

Flickor  Födda 
14 

Födda 
15 

Födda16 Födda 17 Födda 18 Födda 19 summa 

Område 1 3 2 1 
  

 6 
Område 2 4 3 1 

 
1  9 

Område 3 2 1 1 4 
 

 8 
        
Pojkar Födda 

14 
Födda 
15 

Födda 16 Födda 17 Födda 18 Födda 19 Summa 

Område 1 2 4 2 3   11 
Område 2 8 8 2 3   21 
Område 3 9 7 3 4 2  25 

 
Sedan höstterminen 2019 har förskolan återigen två specialpedagoger som 

arbetar mot förskolorna i Degerfors kommun. Under året har 

specialpedagogerna haft handledning med olika arbetslag och enskilda 

pedagoger. De har gjort observationer på förskolorna, varit bollplank till 

pedagogerna samt haft kontinuerlig uppföljning tillsammans med 
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vårdnadshavare och pedagoger utifrån barn i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogerna har även gjort vissa verksamhetsbesök och deltagit på 

pedagogernas reflektioner så kallat reflektionsmöte utifrån ett rullande schema, 

med målet att besöka varje förskola två gånger/termin. Detta är en förebyggande 

insats. 

Under hösten 2019 har specialpedagogerna utarbetat en barnhälsoplan för 

förskolan i Degerfors kommun, som introducerades för samtliga pedagoger på 

den gemensamma planeringsdagen i januari 2020. Syftet med barnhälsoplanen är: 

- Att säkerställa kvaliteten och att barnhälsoarbetet sker systematiskt på 

individ, grupp och organisationsnivå. 

- Att utifrån denna plan arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande 

med barnhälsoarbetet genom ett salutogent och inkluderande 

förhållningssätt. 

- Att strukturera arbetet med att tidigt uppmärksamma alla barns behov, 

intressen och förmågor för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla 

barns utveckling och lärande. 

Sedan barnhälsoplanen introducerades kan vi se att antalet kartläggningar 

gällande barnens behov och anpassningar ökat. Vi kan även se att pedagogernas 

arbetssätt och förhållningssätt synliggjorts samt att kontakten med 

vårdnadshavarna ökat i och med detta. Under läsåret 19/20 har det skrivits 56 

kartläggningar kring barn i behov av särskilt stöd som varit och är pågående under 

läsåret och utvärderas löpande. Det har även gjorts 15 pedagogiska kartläggningar 

av specialpedagogerna varav några utgjort underlag för remisser till BUP. 

Vanliga situationer där specialpedagogen blir kontaktad av pedagogerna är när ett 

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

barnet är utåtagerande, har kommunikationssvårigheter eller har svårt att 

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

arbetslaget och mellan avdelningarna, då ofta gällande kommunikationen mellan 
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pedagogerna samt att få till en struktur i arbetet. Många gånger uttrycker även 

pedagogerna att de saknar verktyg att möta barnens stora behov. 

Pedagogerna har framhållit flera olika framgångsfaktorer och utvecklingsbehov 

vad gäller arbetet med barn i behov av särskilt under läsåret. 

Framgångsfaktorer: 

·       Närvarande pedagoger. 

·       Tydlighet vad gäller struktur, rutiner och regler. 

·       Att dela in barnen i mindre grupper. 

·       Vägledning av specialpedagog. 

·       Bildstöd och dagsschema. 

·       Samsyn i arbetslaget. 

Utvecklingsbehov: 

·       Samsyn mellan avdelningarna. 

·       Fortsatt och mer stöd av specialpedagog. 

·       Fortbildning gällande barn i behov av särskilt stöd. 

·       Arbeta mer med tydliggörande pedagogik som t ex bilder och konkret 
material. 

·       Mer tid och rätt förutsättningar för att arbeta med barn i behov av 
särskilt stöd. 

 Några förskolor har i perioder behövt mer varaktiga insatser såsom handledning 

varje månad eller oftare. Vissa förskolor har mer kontakt med externa 

samarbetspartners som t ex BUP, habiliteringen och Gryningen genom 

specialpedagogerna. 

Specialpedagogerna har fått egen handledning av en psykolog under läsåret vilket 

har varit utvecklande för den egna professionen samt stärkt specialpedagogernas 

roll och samarbete. Under detta läsår har barnhälsomöten introducerats utifrån 

barnhälsoplanen. Dessa sker i olika konstellationer så som att samtliga rektorer 

och specialpedagoger möts en gång i månaden samt att möte sker mellan enskild 
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rektor och specialpedagog. Det sist nämnda är dock ett utvecklingsområde då 

dessa inte skett i tillräcklig omfattning. 

Under läsåret har skolpsykolog och specialpedagoger inom förskolan träffats 

regelbundet för konsultation och rådgivande samtal. Dessa träffar har gett 

specialpedagogerna nya perspektiv på deras uppdrag samt att de fått möjlighet att 

vara en del av fördjupande tvärprofessionella diskussioner. 

En gång/termin träffas specialpedagogerna inom förskolan och samordnare för 

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

och resurser inför kommande skolstart. Specialpedagogerna ingår i 

professionsträffar med grundskolans specialpedagoger en gång i månaden samt 

att kommunens specialpedagoger har kollegiehandledning en gång i månaden. 

IOR har varit vilande under större delen av läsåret men har under vårterminen 

tagits upp till diskussion igen där nya riktlinjer är på väg att tas fram. 

Specialpedagogerna ingår i arbetsgruppen för IOR. En rektor ingår i styrgruppen.  

Barnhälsoteamet har haft träffar en gång i månaden under läsåret. En av 

specialpedagogerna i förskolan är sammankallande för teamet. Vid varje möte har 

det varit mellan 12-18 ärenden vilket gjort att det blivit tidsbrist som också 

påverkat möjligheten till fördjupade tvärprofessionella diskussioner kring aktuella 

ärenden. Hur man ska fortsätta arbeta behöver utvärderas, dels av teamet men 

också tillsammans med berörda chefer/rektorer. 

Utifrån situationen med Covid -19 har specialpedagogernas arbete påverkats på 

så sätt att de inte kunnat delta på alla planerade reflektionsmöten eller kunnat 

delta i samtal med vårdnadshavare på samma sätt som tidigare. 

Verksamhetsbesök har ställts in av olika skäl, två BHT har ställts in av regionen 

samt att de särskilda överlämnandena inte kunde genomföras som vanligt. Istället 

bjöd specialpedagogerna in berörd skola till ett digitalt möte och varje skola 

ansvarar sedan för att bjuda in till möte vid terminsstart.  Samtliga handledningar 

och många andra möten har genomförts digitalt, detta fungerar väldigt bra.  
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5.4 Likabehandling 

Som barnrättskommun fick förskolans anställda förra året utbildning i 

barnkonventionen. Detta ledde till att många avdelningar valde att arbeta mer 

aktivt med barnkonventionen i årets målarbete. Inom likabehandlingsarbetet 

har de flesta avdelningar valt att arbeta med läroplansmålet:  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till 

och leva sig in i andras människors situation samt vilja hjälpa andra”. (Lpfö 18 s. 7) 

Flera avdelningar har det här året valt att fokusera på ett målområde som syftar 

till att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor. 

Syftet i likabehandlingsarbetet har sett väldigt olika ut på avdelningarna. 

Känslor kommer ofta som reaktioner på händelser. Därför är det bra att lära sig 

olika slags känslor. Att förstå sina känslor gör det lättare att fungera i vardagen. 

Det har handlat om att samspel är en stor del av barnens vardag, att alla ska må 

bra och ha en god psykisk hälsa. En förutsättning att fungera i samhället är att 

kunna samspela och integrera med andra människor (Edfelt, 2018).  

5.4.1 Metod 

I det här målet är metoderna mer diffusa och svårare att sätta ord på, då 

likabehandling handlar mycket om förhållningssätt och hur vi bemöter varandra. 

Många avdelningar har genom barnkonventionen och Kompisböckerna av Linda 

Palm arbetat med känslor. Känslodockor (Friendlydockor) har några använt. För 

att förstärka känslo-orden har pedagogerna använt tecken.  

Några avdelningar har arbetat med att öka barnens förståelse för varandra och 

andra genom att de belyser likheter och olikheter. Hur vi ser ut, var vi kommer 

ifrån och vilka vanor vi har med oss. Samspel, regellekar, turtagning och 

gemensamma regler har flera avdelningar arbetat med i likabehandlingsarbetet. I 

arbetet med de yngre barnen har fokus varit att skapa samspel och öva på 

turtagning. 

5.5 Kränkande behandling  
 
  2016/2017 2017/2018 
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Antal åtgärder mot 
kränkande behandling 

Omfattning Omfattning 

 Ht 18 Vt 19 Totalt  Ht 19 Vt 20 totalt 

 3 14 17 0 2 2 
 
Åtgärderna som gjorts är att pedagoger är än mer närvarande och stöttar barnen 

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

kränkningar ska förhindras. Specialpedagogerna är ett viktigt stöd i arbetet med 

de barn som utsätter andra för kränkningar. Vi fokuserar på förebyggande 

arbete, bland annat är specialpedagogerna ute och handleder arbetslag i 

förebyggande syfte. Detta gör de genom att vara med på reflektioner där 

pedagogerna får ta upp dilemman som de har just nu. 

6 Förskola Hem 
6.1 Klagomål  

 
 2016/2017 2017/2018 
Antal klagomål Omfattning Omfattning 
 Ht 18 Vt 19 Totalt  Ht 19 Vt 20  totalt 

 0 1 1 0 1 1 
 

6.2 Samverkan 

Samverkan med vårdnadshavare har sett olika ut på förskolorna. Många 

avdelningar har försökt att göra vårdnadshavarna delaktiga i målarbetet genom 

att dela med sig av det material man arbetat med. Det har varit litteratur som är 

inriktat på temat man valt att utgå från. Flera avdelningar har också använt 

litteraturen på de språk som finns representerade i barngruppen.  

Den dagliga kontakten sker vid hämtning och lämning eller via telefon. Ett gott 

bemötande bygger goda relationer med vårdnadshavarna.  

Under hösten hölls en del föräldramöten där vårdnadshavarna bjöds in till 

förskolan för att ta del av målarbetet och undervisningen. På en förskola valde 

pedagogerna, som komplement till kvällsmötet, att ha ett informationsmöte på 

dagtid för de vårdnadshavare som inte hade möjlighet att delta på föräldramötet 
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på kvällen. Pedagogerna sammanfattade föräldramötet och publicerade det på 

Unikum för att informationen skulle komma alla till del. En annan förskola valde 

i år att hålla ett digitalt föräldramöte. De spelade in en film från hela förskolan 

och en för varje avdelning. Vårdnadshavarna erbjöds att innan skicka frågor till 

förskolan så att filmen kunde riktas till deras funderingar.  

Vårdnadshavare har på flera avdelningar hjälpt till att översätta ord till sitt 

modersmål och på en avdelning visat bilder från barnets hemland.  

Föräldrasamverkan har också skett på årliga utvecklingssamtal och vid flera 

tillfällen tillsammans med specialpedagoger för de barn som är i behov av särskilt 

stöd. 

Pedagogerna betonar vikten av en god start för barnen på förskolan. 

Introduktionen sker på olika sätt på avdelningarna, några har en föräldraaktiv 

introduktion medan andra anpassar varje introduktion efter barnens och 

vårdnadshavarnas behov och intresse.  

Några avdelningar har bjudit in vårdnadshavarna till gemensamt luciafirande och 

drop-in fika för att skapa forum för vårdnadshavarna att påverka och få inblick i 

utbildningen. 

På några avdelningar har pedagogerna valt att lägga ut diskussionsfrågor och 

andra uppdrag till vårdnadshavarna på Unikum för att göra dem delaktiga i 

utbildningen. Informationsbrev och månadsbrev har, på flera avdelningar och i 

kommunen, skickats ut på Unikum. 
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7 Reflektion och analys 

Sammanställningen av årets kvalitetsrapporter visar en positiv utveckling av 

målformuleringarna med tydligare nedbrutna mål. En av anledningarna till detta 

är att lärspridarna, i samarbete med oss rektorer, utformat tydligare mallar på 

Unikum och gett pedagogerna bättre förutsättningar till fördjupning och bättre 

förståelse för kvalitetsarbetet. Under året har vi arbetat mycket med att vi 

rektorer, lärspridare samt specialpedagogerna skall ha en samsyn gällande 

kvalitetsarbetet. Detta då vi utrönt att det varit ett utvecklingsområde hos oss. 

Fler avdelningar har fått till den röda tråden i sitt systematiska kvalitetsarbete. Vi 

kan dock fortfarande se att pedagogerna har utvecklingsområden i reflektion och 

analys. Av olika anledningar har pedagogerna haft svårt att få till reflektionstiden, 

främst under höstterminen. Utbildningsinsatsen TMO tog en del tid samt 

Läslyftet har också påverkat detta. Det som skett är att hälsomålet samt Normer 

och värden till viss del fick stå tillbaka just i reflektionsdelen. Pedagogerna 

tilldelades läroplansmål utsedda av oss rektorer för att utifrån barngruppens 

behov välja sitt målområde. Därefter arbetade de fram ett nedbrutet och 

utvärderingsbart mål.  Genom syftet och forskningen har pedagogerna fördjupat 

sig i sina målformuleringar och vi kan utröna ett mer genomtänkt arbete där 

pedagogerna äger och kan sitt målarbete bättre. I framställandet av syftet i den 

pedagogiska planeringen har utgångspunkten varit Ann. S Pihlgrens (2017) fråga; 

Varför är kunskapen viktig för människan i världen? 

Årets kvalitetsarbete bygger på en tydligare vetenskaplig grund där forskningen, 

redan från början, var en del i planeringen och uppstarten av målarbetet. 

Pedagogerna upplevde att detta var utmanande då de tidigare kopplat målarbetet 

till forskning i efterhand. Sammanställningen har, som vi skrivit tidigare, visat att 

det gav en fördjupning i kvalitetsarbetet.  

Avdelningarna har reflekterat över att struktur och arbetssätt fortfarande är ett 

utvecklingsområde i deras strävan att upprätthålla en god kvalité. Samsyn, 

arbetsfördelning och rutiner framgår också som viktiga delar. Analysen visar att 

dessa delar både är en framgångsfaktor och ett utvecklingsområde hos flera 

avdelningar.  
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Vi rektorer och de två lärspridarna som arbetat med det systematiska 

kvalitetsarbetet ser en stor skillnad i årets kvalitetsarbete jämfört med föregående 

år. De tydliga mallarna och handledningen har bidragit till en ökad förståelse hos 

pedagogerna. Analysdelen är på några avdelningar betydligt bättre i år. 

Pedagogernas förhållningssätt används som metoder i analysen och begrepp som 

engagerade, lyhörda, vägledande och närvarande både passivt och aktivt är 

återkommande. Pedagogerna nämner vikten av att vara trygga och goda 

förebilder. Genom pedagogernas tillåtande, medverkande och medforskande 

arbetssätt i undervisningar och barnens lekar kan de stötta, utmana, förtydliga 

och ställa öppna frågor till barnen. Pedagogerna ser att deras glädje och 

engagemang smittar av sig och bidrar till ett stort intresse i barngruppen. 

En varierad lärmiljö och ett rikt lek- och undervisningsmaterial har visat sig väcka 

barnens nyfikenhet och ökat deras delaktighet. På flera avdelningar har 

pedagogerna reflekterat över att det är viktigt med förberedelser av materialet 

som aktiviteten ska utgå ifrån. De kan se att barnens fokus försvinner om 

materialet inte är förberett. I jämförelse med föregående år har fler avdelningar 

tagit tillvara på utemiljöns resurser samtidigt som några avdelningar fortfarande 

ser ett behov av att utveckla undervisningar i lärmiljön utomhus ännu mer. 

Alla förskolor har blivit påverkade av Coronapandemin och beskriver att det haft 

både positiva och negativa konsekvenser för målarbetet och utbildningen. 

Pedagogerna uttrycker det som en oviss tid med många nya riktlinjer att hålla sig 

á jour med. Pedagogerna beskriver att de till viss del känt sig passiva och 

utbildningen stagnerat. Många avdelningar upplever att målarbetet varit svårt att 

fullfölja då det varit väldigt få barn på plats. Andra avdelningar beskriver att de 

har tagit tillvara på barnens intressen mer och fångat ögonblicket i stunden.  

Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant 

eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden (Lpfö 18, s.7.) 

Pedagogernas frånvaro har på några ställen varit hög och det har gått mycket tid 

till planering av utbildningen och schemaläggning.. Pedagogerna har reflekterat 

över vikten av att bibehålla den kontinuitet, struktur och de rutiner som är 

möjliga utifrån förutsättningarna.  
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Inom målet hälsa och rörelse visar resultatet att barnens rörelseförmåga, 

grovmotorik och rörelseglädje har ökat. Barnen har varit engagerade och kommit 

med förslag på egna rörelseaktiviteter. Pedagogernas undervisningar och 

variation av miljöer har påverkat det positiva resultatet.. Analysen visar också på 

att mycket stöd i början i olika aktiviteter leder till självständighet, barnen 

utmanar sig själva och vågar prova med stöttande pedagoger. Pedagogerna 

uttrycker att rörelsemålet gett alla barn möjlighet att delta på samma villkor 

oavsett språk.  

Språkmålet har på flera avdelningar kopplats ihop med de andra två målen genom 

ett tematiskt arbetssätt, vilket har lett till att målarbetet fått ett bra resultat med 

ett mångsidigt lärande. Pedagogerna anser att Läslyftet det här året varit mer 

integrerat i målarbetet än tidigare år till följd av att det har en tydlig struktur och 

arbetsgång. Pedagogerna uttrycker att Läslyftet är en metod som är lätt att arbeta 

med, däremot tycker några att det gått för fort fram.  

Pedagogerna beskriver att arbetet med ord och begrepp på olika modersmål har 

ökat barnens kunskap och medvetenhet om språk och olika kulturer. 

Pedagogerna har också uppmärksammat att när de lär sig ord och begrepp 

tillsammans med barnen skapas ett gemensamt intresse, barnen ser att övande 

leder till lärande.  

Pedagogens förändrade kunnande leder till barnens förändrade kunnande, det blir en 

växelverkan (Alnervik 2015 se Eriksson Bergström & Yourston 2017 s. 53). 

Många avdelningar skriver att sång och musik varit en bra metod för att integrera 

flera språk i undervisningen. För att öka kommunikationen mellan barnen har 

flera avdelningar arbetat med bilder för att skapa ett gemensamt fokus oavsett 

vilka modersmål som finns i barngruppen. I Likabehandlingsarbetet har många 

avdelningar arbetat med känslor och utgått från Kompisböckerna, baserade på 

barnkonventionen. Pedagogerna ser att barnen har lättare att prata om och 

uttrycka känslor när de ligger utanför de själva, som till exempel genom karaktärer 

i dramatiseringar. Sammanställningen visar ändå att barnen genom arbetet oftare 

sätter ord på sina känslor.                                                 

Trygghet genomsyrar flera delar av årets kvalitetsrapporter och är en 

grundförutsättning för att barn ska utvecklas och lära. En avdelning har efter 



 

Degerfors kommun 
Datum 
2020-06-25 

      
KUN  

Sida 
25(35) 

 

 
 

Kvalitetsrapport Förskolan 

projektet med teknikerjakten fortsatt samarbeta med Susanne Walan, forskare 

från Karlstad universitet. Hon arbetar för närvarande med lärares 

undervisningsstrategier, inom naturvetenskap och teknik, i informella lärmiljöer, 

till exempel makerspaces och museer och hur detta kan kombineras med formellt 

lärande och digitala verktyg i kombination med sagor och berättelser som 

strategier för att stimulera lärandet.  

Tack vare den forskningsstudie som bedrivs på avdelningen har pedagogerna 

blivit bättre på att få systematik i att filma undervisningssituationer, vilket 

synliggör barnens nuläge och deras förändrade kunnande samt att pedagogernas 

ledarskap bidrar till barnens engagemang. Pedagogerna uttrycker att; en situation 

som kan upplevas rörig och delvis "misslyckad" kan på filmen visa sig innehålla 

många moment som visar på barnens delaktighet och där pedagogerna får syn på 

barnens förståelse av undervisningen. I flera av filmerna har de fått syn på när 

barnens förståelse förändras, vilket hade gått dem förbi annars.  

7.1 Måluppfyllelse 

Målen i förskolans läroplan anger inriktningen på förskolans arbete samt den 

förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Graden av måluppfyllelse avgörs 

genom att vi bedömer hur väl förskolorna har arbetat i riktning mot dessa mål. 

Med måluppfyllelse avses resultat i relation till de nationella målen i skollagen och 

förskolans läroplan. 

Läroplanens mål är riktade till verksamheten i förskolan, de är inte utformade 

som mål att uppnå för enskilda barn. Genom att kontinuerligt och systematiskt 

följa upp och utvärdera utbildningen samt analysera resultaten skapas 

förutsättningar för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen. 

Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet kan 

utvecklas i enlighet med läroplanens mål, så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. 

När vi analyserar året utifrån dessa kriterier så ser vi att vi har en god 

måluppfyllelse. Vi ser att förskolorna generellt arbetar medvetet med de 



 

Degerfors kommun 
Datum 
2020-06-25 

      
KUN  

Sida 
26(35) 

 

 
 

Kvalitetsrapport Förskolan 

prioriterade målen samt att de detta läsår tagit ett kliv framåt gällande reflektions- 

och analys-delen. Pedagogerna kan se ett förändrat kunnande hos barnen inom 

många områden, vilket visar att vi uppnått en god måluppfyllelse då 

lärandeuppdraget i läroplanen nu är mycket tydligt. 

Den kompetensutveckling som genomförts via läslyftet har bidragit till en hög 

måluppfyllelse inom språkutveckling. Det kollegiala lärandet har fördjupat 

pedagogernas kunskap inom området och de har utbytt och inspirerat varandra 

till en utveckling av verksamheten. Den nya kunskapen har lett till att 

pedagogerna har kunnat utmana barns lärande på ett nytt sätt som de inte tidigare 

har tänkt på. Läslyftet har också bidragit till en utveckling av lärmiljön. 

Pedagogerna är kreativa och gör förändringar i miljön efter barngruppens behov 

och intressen. Arbetet med språket har lett till att fler barn har en ökad 

språkförståelse, ett större ordförråd än tidigare och en högre kommunikativ 

förmåga.  

Pedagogerna har arbetat med mål för normer och värden som lett till att barnen 

känner trygghet, får begrepp för att sätta ord på sina känslor och tankar och på 

så sätt blir det lättare att lösa de konflikter som uppstår mellan barnen. 

På det sätt vi har använt våra lärspridare har visat sig vara ett framgångsrikt sätt 

att kompetensutveckla pedagogerna. Vilket genererat i att det systematiska 

kvalitetsarbetet blivit ett mer naturligt inslag på förskolorna. 

Vi har i enlighet med skollagen erbjudit de barn som behöver plats i förskolan en 

sådan inom loppet av 4 månader.  

Vi ska arbeta vidare med att förtydliga hur vi ska mäta måluppfyllelsen. Vi 

kommer att arbeta enligt modellen SMART (se under rubriken ”Framtid”) för att 

konkretisera och bryta ner målen för att få dem än mer mätbara. Vi har tittat på 

KARTA, modellen för kvalitetsutveckling på SKR för vårt fortsatta arbete att 

utveckla måluppfyllelsen.  

Vi har också gjort LIKA för att få en högre måluppfyllelse i digitalisering. 
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9 Framgångsfaktorer 

●  De digitala verktyg som används i utbildningen som exempelvis Ugglo och 

projektor bidrar till mångsidighet i undervisningen. Storbild med projektor 

skapar en miljö med ljud och bild som fångar barnen. 

● Läslyftet har bidragit med ny forskning och haft en tydlig arbetsgång. 

● En bra utemiljö med olika terränger och områden är en tillgång som skapar 

möjligheter till varierade undervisningar. Tillgång till en gymnastikhall har 

pedagogerna sett som en framgångsfaktor i rörelsemålet. 

● Reflektionstiden genomförs kontinuerligt.  

● När arbetslagen har en genomdiskuterad samsyn samt en god 

kommunikation bidrar det till arbetsglädje och en hög kvalité på 

undervisningen. 

● Pedagogerna har haft tydliga mallar och handledning i kvalitetsarbetet. 

Arbetslagen har fått feedback inför både halvårsrapport och den slutliga 

rapporten. 

10 Förbättringsåtgärder/Utvecklingsområden 

● Pedagogerna behöver bli bättre på att följa upp målen genom att 

kontinuerligt reflektera och analysera målarbetet. De behöver arbeta fram 

strategier på just sin förskola för att få det att fungera på ett bra sätt.  

● Utveckla lärmiljöer både inomhus och utomhus.  

● Utifrån föräldraenkäten så bör vi förstärka delaktigheten och förtydliga 

informationen till vårdnadshavarna. Olika forum för föräldrasamverkan 

behöver utvecklas. I de fall där språkförbistringar uppstår behöver 

pedagogerna hitta fler möjligheter till kommunikation med vårdnadshavare 

som har andra modersmål än svenska. 

● Reflektion och analys behöver fördjupas ytterligare för att det systematiska 

kvalitetsarbetet ska få en röd tråd. 
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● Pedagogerna behöver planera undervisningssituationer som är så tydliga att 

en vikarie kan genomföra dem om ordinarie personal är frånvarande. 

● Samverkan mellan förskola och förskoleklass. 

11. Föräldrasamverkan 

Årets föräldraenkät skickas ut till de vårdnadshavare vars barn slutar på 

förskolan. Då vi har lagt den på Unikum har varje vårdnadshavare med inlogg 

haft möjlighet att besvara den. Det innebär att vi kunnat få in ca 200 svar. Vi har 

fått in 85 svar, vilket är något färre än tidigare år.  

Frågorna har handlat om trygghet, trivsel, bemötande, delaktighet och kunskap. 

Frågorna besvaras med:  
Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
till viss del 

Stämmer 
inte alls 

 
Om vi gör ett snitt har över 90 % svarat stämmer bra och stämmer mycket bra 

på frågorna. De frågor som fått lägst betyg handlar om delaktighet och 

information. Här har vi ett utvecklingsområde för att vårdnadshavarna ska känna 

att de är delaktiga på förskolan. I kommentarerna kan vi läsa att de 

vårdnadshavare vars barn gått i en ren femårsgrupp uttrycker att det är mycket 

positivt. 

Den föräldrasamverkan som avdelningarna haft kring litteratur och material har 

bidragit till en ökad delaktighet mellan vårdnadshavare och förskola. På några 

avdelningar får pedagogerna tydlig positiv feedback från vårdnadshavarna, 

exempelvis via kommentarer på Unikum där både barnets egna utveckling och 

förändrade kunnande samt målarbetet kommenterats. Samverkan som skett via 

Unikum och där vårdnadshavare ombetts svara på frågor direkt i verktyget har 

fått olika utfall. Detta har bland annat berott på språkförbistringar och att 

vårdnadshavarna inte loggat in på Unikum i så stor utsträckning på några 

avdelningar.  

Pedagogerna uttrycker att kontinuerliga tolkmöten är viktiga för att ge alla 

vårdnadshavare samma förutsättningar att få en förståelse för det arbete som 

bedrivs på förskolan. På grund av Coronapandemin och att vårdnadshavare 
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ibland inte kommer på kallade möten, har detta inte fungerat som det var tänkt. 

Pedagogerna har under våren fått hitta nya strategier för att genomföra 

föräldramöten, till exempel har en förskola haft ett digitalt föräldramöte på 

Unikum i år. 

12 Familjecentralen 
Familjecentralen är en mycket väl fungerande verksamhet. Där förutom 

förskolan även socialtjänsten, landstinget samt kyrkan ingår. De har även detta år 

haft många besökare som i den årliga enkäten uttrycker att de är mycket nöjda 

med den verksamheten som bedrivs där. Då BHV (barnhälsovård) och MHV 

(mödrahälsovård) nu har sina lokaler i nära anslutning till Familjecentralen så har 

det öppnat upp för ett ännu bättre samarbete. De har en öppen dörr emellan 

verksamheterna. Familjerna som besöker familjecentralen har möjlighet att fråga 

BHV och MHV om funderingar som finns. En gång i veckan kommer en musiker 

från kyrkan och spelar och sjunger tillsammans med barn och föräldrar. De har 

anordnat en kväll då föräldrar erbjudits utbildning i HLR för barn. Detta var 

mycket välbesökt och uppskattat. Folktandvården har varit på besök och 

informerat. Under året har också ett samarbete med biblioteket inletts. 

Förskolläraren som arbetar på familjecentralen har gått utbildning i ABC, Alla 

Barn i Centrum, vilket riktar sig till föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. 

Under våren så har Coronapandemi påverkat familjecentralen på så vis att ABC 

är vilande. De har också bedrivit sin verksamhet utomhus så långt det varit 

möjligt.  

13 Nyckelpigan Natt 
Nyckelpigan natt har fungerat väl under året. De har haft ca 18-20 barn inskrivna. 

Fokus i denna verksamhet ligger på att ge barnen som är där en trygg och 

omsorgsgivande vistelse. Vid några tillfällen har pedagogerna på natt tagit hjälp 

av vår specialpedagog för att få vägledning i hur de skall stötta barnen på bästa 

sätt. Under vårterminen har det kommit ett beslut att Nyckelpigan natt skall få 

flytta in i nya lokaler. De är belägna på Odelbergsvägen 33. Verksamheten får då 
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egna lokaler som inte delas med någon annan verksamhet. Lokalen ligger också i 

nära anslutning till 6 förskoleavdelningar samt ett fritidshem.  

 

14 Nya mål 2020/2021 

 Hälsa och välbefinnande 

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

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

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom 

utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.”  

Språkmål 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk 

och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med 

skilda syften.” 

Normer och Värden 

Pedagogerna utformar målet då de kartlagt vilket behov just den gruppen har. 

Detta blir avdelningens likabehandlingsmål. 
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15 Framtid  
 

a. Ny organisation 
Då en rektor från förskolan kommer att bli rektor på en grundskola och då vi 

får en biträdande rektor så innebär det att två nya personer kommer in i 

ledningsorganisationen för förskolan.  

b. SKUA 

Vi har utbildat tre handledare i SKUA – Språk och Kunskaps Utvecklande 

Arbetssätt. Dessa pedagoger ska sedan sprida förhållningssättet vidare i 

förskolan. Under hösten ska detta genomföras genom att handledarna ska 

besöka varje avdelning vid två tillfällen för att prata om hur förskolan kan 

genomsyras av språkutvecklande arbetssätt. 

Förskolan ska ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta går hand 

i hand med de kunskaper/lärdomar vi fått genom läslyftet. Vi ska genom de 

arbetssätt, metoder och det förhållningssätt vi mötts av i läslyftet fortsätta 

utveckla vår utbildning genom att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande ur ett språkutvecklande perspektiv. 

Detta gör vi bland annat genom att: 

• Vi har samma och lika höga förväntningar på de flerspråkiga barnen som på de 

enspråkiga. 

• Vi ser de kulturella och etniska olikheterna som en tillgång i barngruppen och 

därmed ger de flerspråkiga barnen en positiv respons på sin flerspråkighet. 

• Vi har främst fokus på det sammanhang språket används i, (dess kontext) inte 

språkets form. 

• Uppmuntra vårdnadshavare att tala sitt modersmål hemma med barnen 

eftersom ett starkt modersmål är en bra grund för att lära sig andra språk. 
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c. En avdelning 

I juni 2020 stänger vi avdelning Tussilago på Herrgården. Detta innebär att vi 

kan komma att ha fler barn på respektive avdelning   

d. Tydligare måluppfyllelse 

Vi kommer att arbeta enligt modellen SMART för att konkretisera och bryta ner 

målen för att få dem än mer mätbara. 

I förskolan i Degerfors har vi definierat SMART enligt följande 

S - Specifikt.  Målet ska vara tydligt och avgränsat. Vad vill vi uppnå 

M - Mätbart.  Målet ska vara mätbart. Om det inte går att mäta ett  

 mål så vet vi inte om vi har uppnått det. 

A - Accepterat. Målet ska vara accepterat av samtliga som ska arbeta  

 för att uppnå målet 

R - Realistiskt.  Det måste vara möjligt att uppnå målet. 

T - Tidsbundet. Med ett måldatum blir det enklare att arbeta mot målet. 

 

 

e. Barnrättskommun 

Utifrån att vi är en barnrättskommun har vi gemensamt i förvaltningen några 

punkter att arbeta vidare med. 

12 Säkerställa att all nyanställd personal får utbildning i barnkonventionen. 

13 Vid alla beslut ska vi beakta barnens bästa och använda 

barnkonsekvensanalys vid större beslut. 

14 Sprida kunskap till vårdnadshavare 

15 Föra kontinuerliga diskussioner utifrån barnkonventionen. 

16 Integrera barnrättsperspektivet i verksamhetsdokument 

 

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

intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar 
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utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och 

globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. 

    Lpfö18 

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

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

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

Vi ser nu att pedagogerna efterfrågar möjlighet till odling i pallkragar, plantering 

av bärbuskar vilket även är ett av kommunens mål för förskolan och för ett 

långsiktigt hållbart samhälle i övrigt. 

g. Introduktion 
Introduktion av barn sker på olika sätt på olika avdelningar. Detta är ett ämne 

som vi ska diskutera på höstens första lärgrupp. Finns det ett rätt sätt eller måste 

vi tänka mer individuellt? Vad säger forskningen? Hur mycket ska vi tillmötesgå 

vårdnadshavares önskemål?  

16  Rektorernas slutord 

Då är det återigen dags att summera ett läsår… 

Ett läsår som under vårterminen på olika sätt har präglats av att vi i vårt land 

liksom övriga världen är drabbade av en pandemi, Covid -19. Detta har gjort att 

vi ställts inför utmaningar vi inte mött tidigare, men till dags dato så har 

förskolorna tillsammans med oss och kommunledningen hanterat det väl. Det 

har visats prov på stor uppfinningsrikedom för att lösa olika uppkomna 

situationer. Som rubriken ovan påvisar så heter vi ledare i förskolan nu också 

rektorer. Detta som en del i arbetet med att än mer förtydliga att förskolan är en 

del i det svenska utbildningssystemet. Begreppet lärande och undervisning har 

även under detta år varit i fokus i reflektioner, analyser och diskussioner ute på 

våra förskolor. Vi har även under detta läsår lyckats med att rekrytera behöriga 

förskollärare till våra tjänster. Vilket är mycket glädjande. Vi skulle detta läsår 

även rekrytera en biträdande rektor till förskolan, denne kommer att tillsättas vid 

höstterminens start. Vår förhoppning är då att vi skall kunna lägga mer tid på 

vårt pedagogiska ledarskap. 
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Att vår utbildning i förskolan i Degerfors utvecklas är vi eniga om. Vi tar ibland 

två steg fram och ett bak, men det är så det måste få vara. Vi tar ibland stora kliv 

också och då är vårt uppdrag att säkerställa att alla pedagoger får förutsättningar 

att förstå och utföra sitt uppdrag. Detta har under året och kommer också under 

nästkommande läsår att vara en utmaning. 

Alla dessa barn vi har på våra förskolor, alla vårdnadshavare vi möter samt alla 

pedagoger i våra förskolor tror vi kan skriva under på att vi i förskolan strävar 

efter att skapa och upprätthålla goda relationer. Att våga se och lyfta fram i ljuset 

det som inte fungerar, men också att stärka och lyfta fram allt bra som varje dag 

sker. Vi kommer under nästa läsår också att ställas inför nya utmaningar då vår 

kommun har en tuff ekonomisk situation, vi kommer att få fler barn i våra 

grupper och vi kommer att behöva vara ytterst restriktiva med vikarier och 

resurser. Men vi kommer inte att sluta med att göra vårt yttersta för att ge alla 

barn den trygga och lärorika vistelse i förskolorna i Degerfors som de har rätt till. 

”If a child can´t learn the way we teach, maybe we should 
teach the way they learn.” // Ignacio Estrada 

  

Med önskan om en Trevlig Sommar! 

Britt-Marie, Ingela, Åsa 

   



 

Degerfors kommun 
Datum 
2020-06-25 

      
KUN  

Sida 
35(35) 

 

 
 

Kvalitetsrapport Förskolan 

 

17 Litteraturlista 

Edfelt, D. (2017). Hjärna i förskolan: vägen till barns lärande och utveckling. 
(Första upplagan). Stockholm: Gothia Fortbildning 
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-
v2/document/name/P03WCPLAR086963.   

Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig - lär dig: motorik och inlärning. Stockholm: 
SISU idrottsböcker https://www.lararen.se/forskolan/annat/mer-tid-for-
rorelse. 

Eriksson Bergström, G. & Yourston, H. (2017). Barnen i fokus i det 
systematiska kvalitetsarbetet. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. 

Pihlgren, A. (2017). Undervisning i förskolan- Att skapa lärande undervisningsmiljöer. 
Stockholm: Natur och kultur. 
 
Sverige. Skolverket (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. ([Ny, rev. utg.]). 
Stockholm: Skolverket. 
 
Sverige (2019). Skollagen (2010:800): med lagen om införande av skollagen (2010:801). 
(Tionde upplagan). Stockholm: Norstedts juridik. 
 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR086963
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR086963
https://www.lararen.se/forskolan/annat/mer-tid-for-rorelse
https://www.lararen.se/forskolan/annat/mer-tid-for-rorelse

	1 Beskrivning av verksamheten
	1.1 Förskolans organisation
	1.2 Grundfakta
	1.3 Barngruppernas storlek sammansättning:
	1.4 Modersmål

	2 Uppföljning av åtgärder enligt föregående års kvalitetsrapport
	3 Systematiskt kvalitetsarbete
	4 Underlag för årets kvalitetsrapport
	4.1 Verksamhetens dokumentation
	4.2 Fortbildning/Utbildning
	4.3 Vägledande samspel
	4.4 Tillsyn av myndighet
	4.5 Barnkonventionen

	5 Utveckling och lärande
	5.1 Hälsa och välbefinnande
	5.1.1 Metod

	5.2 Flerspråkighet
	5.2.1 Metod
	5.2.2 Läslyftet

	5.3 Särskilt stöd
	5.4 Likabehandling
	5.4.1 Metod

	5.5 Kränkande behandling

	6 Förskola Hem
	6.1 Klagomål
	6.2 Samverkan

	7 Reflektion och analys
	7.1 Måluppfyllelse
	9 Framgångsfaktorer
	10 Förbättringsåtgärder/Utvecklingsområden
	11. Föräldrasamverkan
	12 Familjecentralen
	13 Nyckelpigan Natt
	14 Nya mål 2020/2021
	15 Framtid
	a. Ny organisation
	b. SKUA
	c. En avdelning
	d. Tydligare måluppfyllelse
	e. Barnrättskommun
	f. Hållbarhet
	g. Introduktion

	16  Rektorernas slutord
	17 Litteraturlista

