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Datum 
2022-08-10 

  
 
Barn- och utbildningsnämnd 

  

 
Tid: 2022-08-17 kl. 15:00 
Plats: Höglundaskolan 
Kl. 08:30-12:00 Kvalitetsdialog: förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Säfflesalen 
12:40 Invigning av särskolan på Höglunda 
13:00 Gruppmöte 
14:00 Fika 
14:30 Rundvisning av lokaler 
15:00 Nämndsmöte på Höglunda  

Ledamöter i Barn- och utbildningsnämnd kallas till detta sammanträde. 
Övriga får kallelsen för kännedom 
Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel. 

Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1 Kvalitetsdialog förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshemmet 

 Klockan 8:30-12:00 i 
Säfflesalen 

2 Val av protokolljusterare   

3 Fastställande av dagens föredragningslista   

4 Val av ledamot efter Bengt Enneby (C) i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Dnr  

  

5 Ansökan om tilläggsbelopp från Borgviks 
friskola 
Dnr BUN/2019:17 

  

6 Ansökan om tilläggsbelopp från Värmskogs 
friskola och förskola 
Dnr BUN/2022:351 

  

7 Ansökan om tilläggsbelopp från Tveta friskola 
Dnr BUN/2021:455 

  

8 Ekonomisk uppföljning efter juni 2022 
Dnr  

Kl. 15:15 
Sandra Malmkvist 
Håkan Johansson 
Förvaltningsekonomer 

 

9 Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr BUN/2022:396 

  

10 Anmälan av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling 

  

11 Anmälan av frånvarokartläggning och 
avstängning 

  



Säffle kommun 
Datum 
2022-08-11 

 Sida 
2(2) 

12 Anmälda handlingar   

13 Övrig information   

 
Thomas Jarlhamre 
Ordförande 

Linnéa Lyckerius 
Sekreterare 







































 

 

ANMÄLAN ELLER ÅTERRAPPORTERING AV 
DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH 
KRÄNKANDE BEHANDLING 
 

Dnr Lagstöd Ärende Rektor 

2 0 2 2 : 1 8 6  S L  6  k a p .  1 0  §  
D i s k r . L  2  k a p .  
7  §  

Å t e r r a p p o r t e r i n g  M o r g a n  O l s s o n  

2 0 2 2 : 1 7 1  S L  6  k a p .  1 0  §  
D i s k r . L  2  k a p .  
7  §  

Å t e r r a p p o r t e r i n g  G u s t a v  H a g e r s k o g  

2 0 2 2 : 2 1 9  S L  6  k a p .  1 0  §  
D i s k r . L  2  k a p .  
7  §  

Å t e r r a p p o r t e r i n g  M o r g a n  O l s s o n  

2 0 2 2 : 2 2 0  S L  6  k a p .  1 0  §  
D i s k r . L  2  k a p .  
7  §  

Å t e r r a p p o r t e r i n g  M o r g a n  O l s s o n  

2 0 2 2 : 2 2 1  S L  6  k a p .  1 0  §  
D i s k r . L  2  k a p .  
7  §  

Å t e r r a p p o r t e r i n g  M o r g a n  O l s s o n  

2 0 2 2 : 2 2 3  S L  6  k a p .  1 0  §  
D i s k r . L  2  k a p .  
7  §  

Å t e r r a p p o r t e r i n g  M o r g a n  O l s s o n  

2 0 2 2 : 2 2 4  S L  6  k a p .  1 0  §  
D i s k r . L  2  k a p .  
7  §  

Å t e r r a p p o r t e r i n g  M o r g a n  O l s s o n  

2 0 2 2 : 2 2 5  S L  6  k a p .  1 0  §  
D i s k r . L  2  k a p .  
7  §  

Å t e r r a p p o r t e r i n g  M o r g a n  O l s s o n  

2 0 2 2 : 2 9 2  S L  6  k a p .  1 0  §  
D i s k r . L  2  k a p .  
7  §  

Å t e r r a p p o r t e r i n g  M o r g a n  O l s s o n  

2 0 2 2 : 3 2 1  S L  6  k a p .  1 0  §  
D i s k r . L  2  k a p .  
7  §  

A n m ä l a n  o m  u p p l e v d  k r ä n k a n d e  
b e h a n d l i n g  

K r i s t i n a  I n g v e s  
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Systematiskt kvalitetsarbete 
 
                                    Termin: Höstterminen 2021  
                                            Läsår: 2021/2022 

                                                                   Avdelning: Rektor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  Rektor 
 

Nulägesbeskrivning  
Förskolan Eldflugans fokusområden för läsåret 21-22 är Språk och digitalitet. Tecken som 
stöd och bildstöd ska erbjudas dagligen. Det är konstaterat sedan förra läsåret att barnen 
behöver och har rätt till att få en ytterligare fördjupning inom digitalitet under läsår 21-22. 
Förskolan har stöd ifrån pedagogisk handledare i vår gemensamma analys om att barnen 
behöver främja språkutvecklingen ytterligare. Värdegrundsarbetet som alltid har 
genomsyrat den pedagogiska verksamheten på förskolan kommer att dagligen att fortsätta 
att erbjudas med inspiration av äventyrspedagogiken och behöver därför inte längre vara ett 
av våra fokusområden. Samtliga fokusområden sätts i relation till de nationella målen för 
rektors och förskollärarnas uppdrag för förskolan.  
 
Den pågående pandemin med en hög frånvaro av ordinarie personal samt ett ovanligt högt 
antal av barn med halvtidsplacering fortsätter att påverka förskolans ekonomi. Vi måste 
anpassa våra gemensamma och lokala undervisningsmetoder efter detta. Under hela läsåret 
så arbetar ännu en förskollärare i barngrupp. Det kommer att ske inskolningar på två av tre 
avdelningar under hela höstterminen. Överskolningar till 3-5 års avdelningen sker i augusti. 
Pedagogerna kommer lägga ett stort fokus på att få barn och vårdnadshavare trygga både på 
individ- och gruppnivå. Den skolförberedande undervisningen för barn, födda 2016 sker 
veckovis med återkoppling till rektor i den ”Pedagogiska kvarten.” (14 st)  
 
Rektor ska fortsätta med sin rektorsutbildning under läsåret och får därmed ytterligare 
kompetensutveckling för att kunna fullfölja sitt rektorsuppdrag enligt 2 kap. 9-10 § skollagen 
(2010:800) och 2 kap 8 §.lpfö18 (SKOLFS 2018:50). Rektor valde i juni-21 att gå ur styrelsen 
och sin roll som huvudman för att endast fokusera på rektorsrollen och för att lättare kunna 
synliggöra och tydliggöra styrkedjan.  
 
Rektor har givit feedback för genomförandet av barnens trygghetsvandring där barnen själva 
fått tala om eller visa var de känner sig mer eller mindre trygga i förskolans lärmiljöer. 
Eventuella åtgärder ska genomföras i samråd med barn och personal. Rektor planerar för att 
månadsvis genomföra observationer med feedback för att på så vis kunna mäta kvaliteten 
på undervisningen. I övrigt återkopplas avdelningarnas dokumentation månadsvis med 
feedback. 

 
Personal HT-21: 
Styrelsen består av 4 st pedagoger från respektive avdelning. Ekonomen är adjungerad. 
Rektor: 80 %  
Förskollärare: 4 st, 383% 
Utbildade barnskötare: 6 st, 600%  
Vikarierande kock: 75% 
Ekonomi/Fastighetsskötsel: 100% 
Lokalvårdare: 25% 
 
1 st pedagog utbildar sig till socialpedagog. 
1 st pedagog utbildar sig inom kost och hälsa. 
3 st pedagoger är utbildade äventyrspedagoger via Luleås högtekniska universitet. 
1 st pedagog innehar fackliga uppdrag med fortlöpande facklig utbildning. 
1 st pedagog är föräldraledig till VT-22. 



  Rektor 
 

 
Uppföljning september: 
Utbildad barnskötare med särskild anpassning anställs i huset 50 %. 
 
Uppföljning november: 
Utbildad förskollärare blir tillsvidareanställd 100% (83% i praktiken.) 
 
Uppföljning december: 
Vikarie sätts in på 50% för att täcka upp bemanningen. 

 
Barngrupp HT-21: 
Antal barn: 46 st  
Trollsländan (3-5 år): 22st  
Biet (1-5 år): 14st  
Lysmasken (1-3 år): 10st  
 
Uppföljning september: 
Antal barn: 48 st 
Lysmasken 12 st 
 
Uppföljning oktober: 
Antal barn: 50 st 
Lysmasken 13 st 
Biet 15 st 
 
Uppföljning november: 
Antal barn: 51 st 
Biet 16 st 
 
Uppföljning december: 
Antal barn: 52 st. 
Lysmasken 14 st. 
 
Antal barn: 51 st 
Biet 16 st. 
Lysmasken 13 st. 
 
Förskolan Eldflugan får beviljat 56 st platser. 
 
Rektor har inte ansökt om tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 § skollagen (SFS 2010:800.) 

 
 
 
 
 



  Rektor 
 

Måluppfyllelse  
Undervisningen och utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de 
nationella målen. Den ska vara trygg, av hög kvalitet och vara likvärdig och utvecklas så att 
lärande, omsorg och utveckling bildar en helhet. Rektor leder och samordnar det 
pedagogiska arbetet och den inre organisationen samt fördelar de resurser som krävs enligt 
2 kap. 9-10 och 8 kap. 2 § skollagen. Rektor ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och 
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av barn, personal, 
vårdnadshavare och huvudman för att därmed verka för ökad måluppfyllelse. Alla parter ska 
vara delaktiga och ges möjligheter till inflytande över utbildningen. Förskolan ska arbeta 
med aktiva och förebyggande åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering samt 
dokumentera dessa kontinuerligt. Förskollärarna ska ges förutsättningar för att ansvara för 
undervisningen. Förskolan ska samverka för en god introduktion och överlämning till 
förskoleklass tillsammans med vårdnadshavare. Barn i behov av särskilt stöd ska tillgodoses 
och resurser ska avsättas för detta. Kompetensutveckling ska det också avsättas resurser till 
enligt 2 kap. 8 § lpfö18. (SKOLFS 2018:50) Barnets bästa ska vara i fokus i enlighet med 
artikel 3 i Barnkonventionen. (SFS 2018:1197) Det är också Barnkonventionen som ligger till 
grund för bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen.  

 
Rektors mål för Förskolan Eldflugan under läsåret 2021/2022:  
 
Delmål 1:  
Förskolans utbildning ska främja och utveckla barnens språkutveckling. 
 

Delmål 2:  
Förskolan ska erbjuda barnen en utbildning som ger fördjupade kunskaper inom digitalitet. 

 
 

Nulägesbeskrivning  
Rektor planerar för att innehållet under APT ska fokusera på föräldrasamverkan, 
förhållningssätt, likvärdig förskola samt kompetensutveckling inom digitalitet.  
 
Efter gemensam analys och utvärdering så vill rektor i samråd med styrelsen att 
pedagogerna ska börja samverka mer över avdelningarna under HT-21 och skapa fler 
gemensamma lärmiljöer. I pedagogiska kvarten och under avdelningsplaneringarna så 
analyseras och utvärderas den formen av undervisning för att följas upp senare under 
terminen för att se hur vi gemensamt kan utveckla våra lärmiljöer ytterligare. Rektors 
fördjupningsprojekt kring digitalitet fortlöper även under HT-21 fast med byte av digitala 
lärverktyg. Rektor har i augusti framtagit ett material så att pedagogerna ska kunna 
kartlägga alla barns anknytning och behov allteftersom barnen skolas in. Återkoppling sker i 
november-21 där en utvärdering ska genomföras.  
 
Pedagogerna fortsätter med sin individuella och gemensamma planeringstid och forum samt 
undervisningsmetoder som planerat. Förskollärarnas uppdrag har fått mer fokus och de har 
fortfarande mer planeringstid i sin planering och forumet Pedagogiska kvarten där alla 
förskollärare och rektor gemensamt kan planera, analysera, dokumentera och utvärdera 



  Rektor 
 

undervisningens innehåll, övergripande över hela förskolan. Här kan vi tillsammans följa alla 
barns utvecklingskurvor, förutsättningar och behov och planera för eventuellt särskilt stöd.  
 
Pedagogerna har fått tillgång till ritadetecken.se för att kunna ta del av mycket TAKK-
material. Rektor har givit ut en fördjupning till vårdnadshavare i TYRA kring varför tecken 
som stöd och bildstöd är bra och hur de fungerar i undervisningen. Rektor ska i september-
21 köpa in en varsin bok kring TAKK till respektive avdelning. Boken handlar om Adelina med 
familj som barnen och pedagogerna har kunnat följa en längre tid på teckensomstod. 
 
Uppföljning september: 
Rektor har givit feedback på förskollärarnas undervisningsupplägg inför den 
förskoleklassförberedande undervisningen i Stjärngruppen.  
 
Uppföljning december: 
Rektor har givit pedagogerna en fördjupad analys av terminens systematiska kvalitetsarbete 
på avdelningarna inför VT-22. 
 

 

Metod 
 
Metoder Kompetensutveckling: 

● Rektor ska fördjupa sig inom sitt rektorsuppdrag via styrdokumenten och Skolverket 
varje månad. 

● Rektor genomför sin rektorsutbildning via Karlstad Universitet. (ca 3 år) Internat 3 
och 4 (v. 39 och v.48) 

● Rektor ska följa upp det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan var 4:e vecka. 
● Rektor ska kontinuerligt planera för att förskolan ska kunna avsätta resurser för att 

kunna rekrytera förskollärare. 
● Rektor reviderar och delar ut ett informationshäfte om förskolan till vårdnadshavare i 

samband med inskolning. 
● Rektor lämnar ut information i TYRA kring hur och varför barn främjar 

språkutvecklingen samt socioemotionellt och kognitivt med hjälp av bildstöd och 
tecken som stöd i augusti-21. 

● Rektor planerar för kollegialt lärande under APT varje månad, på planeringsdagarna i 
september och december-21 och under bokade gemensamma planeringstillfällen. 

● Rektor planerar för kollegialt lärande inom projektet kring digitalitet på APT 4 
oktober-21 

● Rektor planerar för en fördjupning av kompetensutveckling inom digitalitet på APT 
via Skolverket den 15 november-21 

● Genomförande filmer och reflektionsfrågor under APT 15/11. 
● Rektor ska planera för kompetensutbildning av TAKK genom Region Uppsala under 

HT-21. 
● Pedagogerna påbörjar gemensamt introduktionen under APT 15 november-21.  
● Rektor ber pedagogerna att planera för att fördjupa sina kunskaper i Widgit online 

och ritadetecken.se  



  Rektor 
 

● Uppföljning, kollegialt lärande och fördjupad analys kring enkät + avdelningsmöten 
med rektor och ordförande. 6 december-21 
 

Metoder Undervisningen 
● Rektor ser till så att respektive avdelning har minst en aktiv förskollärare i tjänst. 
● Rektor ser till så att alla avdelningar har tillgång till digitala lärverktyg. 1 st dator 

måste köpas in augusti-21. 
● Förskolans undervisning ska inspireras av Äventyrspedagogik. 
● Förskolans undervisning ska innehålla dagligt innehåll av Tecken som stöd från 

ritadetecken.se samt av teckensomstod. 
● Förskolans undervisning ska innehålla dagligt innehåll av bildstöd från Widgit online.  
● All undervisning ska dokumenteras i förskoleappen TYRA för vårdnadshavarna och 

barnen, både på grupp och individnivå. 
● Barnen ska vara delaktiga i förskolans dokumentation. 
● Barnens utvecklingsområden, intressen och inflytande ska vara centrala för 

undervisningens innehåll.  
● Rektor ska se till så det alltid finns tillgängligt och aktuellt material och vetenskaplig 

litteratur för pedagogerna.  
● Alla avdelningar ska hjälpa barnen att låna böcker via Biblioteket istället för 

Bokbussen. 
● Rektor uppmuntrar pedagogerna till kontinuerlig undervisning i mindre grupper som 

ska vara anpassade efter barnens utveckling, förutsättningar och behov, särskilt 
under pandemin. 

● Förskollärare ska ansvara, planera, genomföra, analysera och utvärdera den 
förberedande undervisningen för barn i förskoleklass; ”Stjärngruppen.” Innehåll och 
resultat ska följas upp, analyseras, utvärderas samt identifiera utvecklingsområden i 
”Pedagogiska kvarten” tillsammans med rektor varje vecka. Rektor ger feedback. 

● Förskolans förskollärare har 1 timme extra/vecka för SKA och för planering av 
undervisningen. 

● Avdelningsplanering med uppföljning, analys och utvärdering sker var 4:e vecka.  
● Rektor begär systematiskt in avdelningarnas SKA var 4:e vecka för analys och ger 

feedback. 
● Gemensam APT sker 1 gång/månad. Under pandemin hålls personalgruppen 

uppdelad där rektor handleder och stöttar. Våra tidigare tvärgrupper som diskuterat 
olika case ersätts under höstterminen av ett fördjupningsarbete kring SKA och våra 
respektive uppdrag. Rektor handleder och stöttar. Rektor begär in resultat och 
reflektioner för systematisk analys och feedback. 

● Varje heltidsanställd pedagog som har dokumentations - och undervisningsansvar 
innehar 3 h planeringstimmar/vecka, sk. förtroendetid. Dessa timmar ska läggas 
individuellt eller i grupp utanför barngrupp.  

● Rektor bokar fortsatt in handledning av pedagogisk handledare så länge behov finns. 
● Rektor ska avsätta resurser för att barnen och pedagogerna tillsammans ska utveckla 

förskolans lärmiljöer inomhus och utomhus efter barnens intressen, förutsättningar 
och behov. Lärmiljöerna ska locka till lek, socialt samspel och lärande.  

● Gårdsfixet, som är ett samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare, är till för att 
tillsammans utveckla förskolans utemiljöer och är planerat till HT-22.  

● Ett föräldraäventyr är planerat till september- 21. 
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● Rektor följer upp och utvärderar trygghetsvandringen från VT-21 i augusti. Feedback 
och återkoppling i hela styrkedjan. 

● Rektor upprättar vid behov en kommunikation med Lilla barnhälsoteamet för 

rådgivning och kartläggning kring barn som är eller kan komma i behov av särskilt 
stöd i samråd med vårdnadshavare. 

● ”Språkfyran.” 
● Samverkansforum + tavla. 
● Skapa fler gemensamma lärmiljöer. 

 

Hur vi ska mäta våra resultat: 
● Rektor ska genomföra observationer månadsvis på varje avdelning under ett 

undervisningstillfälle för att mäta kvaliteten på förskolans undervisning. Lämnar 
feedback. 

● Rektor och pedagogerna tar del av feedbacken från Pedagogisk handledare samt från 
Lilla Barnhälsoteamet kring undervisningen och kommunikationsverktyg efter 
barnens och pedagogernas utveckling, förutsättningar och behov.  

● Pedagogerna genomför en barnintervju med bildstöd tillsammans med varje barn 
inför utvecklingssamtalet varje termin. 

● Varje vecka analyserar förskollärarna i Pedagogiska kvarten tillsammans med rektor 
och ser över sin respektive planering, genomförande, utvärdering kring 
undervisningen ser ut och hur utvecklingskurvan ser ut. Vi identifierar 
utvecklingsområden tillsammans. 

● Rektor analyserar fortlöpande och sammanställer all dokumentation i det 
systematiska kvalitetsarbetet varje termin. 

● Rektor analyserar tidigare statistik och projekt från vårterminen 2021. 
● Rektor återkopplar till styrelsen och pedagogerna var 4:e vecka. 
● Rektor mottager feedback från utvecklingschefen under tillsyn och uppföljning. 

● Förskolan ska systematiskt informera vårdnadshavare samt dokumentera i 
förskoleappen TYRA. Rektor och pedagogerna tar systematiskt emot feedback från 
barn och vårdnadshavare under planerade samtal. 

 
● Förskolan ska erbjuda ett utvecklingssamtal för vårdnadshavare varje termin. 

● Förskolan ska erbjuda ett uppföljningssamtal för både vårdnadshavare och barn för 
feedback inom 2-3 månader efter inskolning/introduktion.  

● Förskolan ska erbjuda ett avslutningssamtal eller ett överskolningssamtal i samband 
med uppsägelsen. 

● Rektor och/eller pedagogerna upprättar en extra kontakt vid efterfrågan från 
vårdnadshavare.  

● Rektor mottager klagomål från vårdnadshavare/arbetstagare och följer rutiner kring 
dessa i relation med de nationella målen. Information kring förskolans 
klagomålsrutiner finns i TYRA. 

● Rektor genomför minst ett medarbetarsamtal med varje arbetstagare varje termin 
och jämför resultatet med förra läsårets resultat. 

● Hela personalgruppen lämnar in en enkät från styrelsen. 
● Avdelningsmöten med rektor och styrelsens ordförande terminsvis. 
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Resultat och analys  
 
Kränkande behandling och diskriminering   
Förskolans rutiner för åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering följs upp 
kontinuerligt enligt våra rutiner under höstterminen. De är i enlighet med de nationella 
målen i kap 6 skollagen (SFS 2010:800) Utbildningen ska vara likvärdig enligt 1 kap. § 9-10 
skollagen (2010:800) och 1 kap. och 2 kap. § 8 i Läroplan för förskolan (SKOLFS 2018:50) och 
förskolan ska ta hänsyn till barnets bästa i enlighet med Barnkonventionen (SFS 2018:1197) 
Planen mot kränkande behandling och diskriminering dokumenteras löpande under läsåret 
21-22. Återkoppling med huvudmannen var 4:e vecka.  
 
Uppföljning augusti: 
Rektor reviderar blanketter.  
 
Uppföljning november: 
Under oktober och november har rektor och styrelsens ordförande genomfört en 
uppföljning av personalenkäterna samt upprätta ett nytt forum för att kunna följa upp 
arbetsklimatet i ett sk. avdelningsmöte (2h) med respektive avdelning för att stämma av och 
reflektera kring bemötande, förhållningssätt, språkbruk samt arbetsmiljö och hälsa. Forumet 
fick bra feedback från alla parter och planeras att hållas varje termin framöver. 
 
Uppföljning december: 
Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen ska revideras och skrivas ihop 
till ett dokument under VT-22. Därefter ska den lägga ut till vårdnadshavarna i TYRA. 
Information kring detta lämnas ut i informationsbrevet från rektor inför VT-22. 
 
Trots ett gediget värdegrundsarbete med dagligt innehåll av samtal och reflektioner kring 
hur vi bör bemöta vår omgivning, så upplever pedagogerna att det behövs ytterligare samtal 
och undervisning inom detta område i barngrupperna, främst inom språkbruk, attityder och 
bemötande. 

 
 
Klagomålshantering 
Information kring våra klagomålsrutiner ligger publicerat i TYRA för vårdnadshavare.  
 
Information lämnas i samband med inskolningssamtal för nya vårdnadshavare. 
 
Klagomål dokumenteras enligt lag och ansvaras av huvudmannen enligt 4 kap. § 8 skollagen. 
Samtal hanteras skyndsamt med berörda parter.  
 
Uppföljning augusti: 
Rektor reviderar blanketter. Återkoppling huvudman. 
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Rektor och hela personalgruppen bedömer efter vår enkät och samtal med vårdnadshavare 
från VT-21 att vi har haft en fortsatt god föräldrasamverkan trots pandemin. Flera 
vårdnadshavare har uttryckt att de saknar att kunna samtala under fysiskt föräldramöte. 
 
Uppföljning november: 
Under avdelningsmötet med respektive avdelning lett av rektor och styrelsens ordförande så 
har vi som sagt stämt av och reflekterat kring bemötande, förhållningssätt, språkbruk samt 
arbetsmiljö och hälsa. Forumet fick bra feedback från alla parter och planeras att hållas varje 
termin framöver. 
 
 

Barn i behov av särskilt stöd 

När barn är i behov av särskilt stöd upprättas enligt våra rutiner en kontakt med 
vårdnadshavare och delar av det Lilla Barnhälsoteamet i de fall där förskolan och/eller 
vårdnadshavarna bedömer sig behöva ytterligare uppföljning samt kartläggning av barnets 
utveckling för att kunna arbeta mot måluppfyllelsen. Pedagogisk handledare fortsätter att 
handleda arbetslagen vid behov med vårdnadshavarnas samtycke. Rutiner finns att tillgå och 
är kopplade till de nationella målen. 8 kap. § 9 skollagen (2010:800) och 2 kap. § 8 lpfö18 
(SKOLFS 2018:50) 
 
Uppföljning augusti: 
Rektor reviderar blanketter. Återkoppling huvudman. 
 
Uppföljning september: 
Samtyckesblanketter begärs in från vårdnadshavare. 
 
Rektor bedömer att förskolan inte behöver ansöka om något tilläggsbelopp under 
höstterminen 2021. Ny kartläggning och uppföljning sker efter att alla barn skolats in. 
 
Uppföljning december: 
Rektor har kartlagt att det inte finns något behov av att ansöka om tilläggsbelopp enligt 8 
kap. 23 § skollagen (SFS 2010:800.) 
 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet 
Det systematiska kvalitetsarbetet fortlöper enligt förskolans nya rutiner från VT-21 och enligt 
4 kap. § 3-7 skollagen (2010:800). Rektor ska systematiskt fortsätta att följa upp, analysera, 
utvärdera, dokumentera samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan i 
enlighet med 2 kap. § 8 lpfö18 (SKOLFS 2018:50) Alla parter ska ha inflytande och 
delaktighet i utbildningen enligt 4 kap. § 12-13 skollagen (2010:800). Alla identifierade 
utvecklingsområden som sammanställdes av rektor och huvudman i respektive 
dokumentation i slutet av VT-21 ska följas upp och utvärderas i början av HT-21 för att 
säkerställa att rutinerna och dokumentationen fortfarande är tillfredsställande sedan 
godkännandet från utvecklingschefen i slutet av VT-21. Rektor har fått nya riktlinjer för 
återkoppling till huvudmannen inför HT-21. Avdelningarna ska använda sig av tidigare 
läsårets identifierade utvecklingsområden kring undervisningen och utbildningen samt för 
barnens utveckling, både enskilt och i grupp in i HT-21.Rektor begär in avdelningarnas SKA 
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månadsvis och ger feedback. Detsamma gäller för observation av avdelningarnas 
undervisningstillfällen månadsvis. 
 
Uppdatering oktober: 
Uppföljning med utvecklingschefen för förskolan med huvudman. – Godkänt. 
Uppföljning med utvecklingschefen för förskolan med rektor. – Godkänt. 
 
Uppföljning december: 
Rektor ger en fördjupad analys och utvärdering av avdelningarnas SKA inför VT-22. 
 
Skolledningen har tillsammans sett över möjligheterna till att dela respektive dokument med 
varandra på ett mer systematiskt och effektivt sätt. Introduktion sker i december månad. 

 
 
Förskollärarens uppdrag 
Undervisningen ska vara under ledning av förskollärarna enligt 2 kap. § 7 lpfö18 (SKOLFS 
2018:50) och barnskötarnas medverkan för att barnen ska utvecklas och främjas enligt 2 
kap. § 13-15 skollagen (2010:800). När förskollärarna behöver ytterligare planeringstid så ska 
de använda sig av sina förtroendetimmar som ligger utanför barngrupp så att de får den tid 
som de behöver för sitt förskolläraruppdrag. Förskollärarna får en extra timme/vecka för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Rektor tar systematiskt del av respektive avdelnings 
dokumentation var 4:e vecka och ger feedback. 
 
Förskollärarna planerar, genomför, analyserar och utvärderar i samverkan med rektor i den 
skolförberedande undervisningen för 6-åringar i Stjärngruppen. Övergången till förskoleklass 
ska ske i samverkan mellan förskola, skola och hemmet efter samtycke enligt 2 kap. § 5 och 8 
Lpfö18. (SKOLFS 2018:50) 
 
Uppföljning augusti: 
Forumet pedagogiska kvarten har fått en ny tid för att säkerställa att tiden blir mer effektiv 
och genomförbar. Utvärdering i december 
 
Rektor har mottagit och givit feedback på trygghetsvandringen från VT-21. Resultatet visar 
att barnen känner sig mest trygga vid rutschkanan, grinden och det ”lilla huset.” Barnen 
känner sig minst trygga vid ”tunneln” och vid slänten. Under APT så beslutar hela 
personalgruppen efter en gemensam analys att vi tillsammans med barnen ska komma med 
idéer för hur vi ska kunna göra även dessa lärmiljöer lite tryggare. Den pedagogiska kvarten 
ska också genomföra en analys av samtalen med barnen. Återkoppling sker efter 
planeringsdagarna i september för att besluta om eventuella åtgärder. 
 
Rektor har mottagit och givit feedback på planeringen av undervisningen till Stjärngruppen. 
Upplägget innehåller en bredd när det kommer till de olika ämnesområdena och kan 
anpassas till alla barnens behov och förutsättningar. Planeringen är tydlig och är kopplade till 
de nationella och de lokala målen. Förskollärarna har skapat förutsättningar för att barnen 
får bli delaktiga och ha inflytande över undervisningen 4 kap. § 9 skollagen (2010:800) och 2 
kap. § 3 lpfö18 (SKOLFS 2018:50). Rektor vill under VT-22 se en tydligare koppling till 
Barnkonventionen och att det bör erbjudas en fördjupning kring barn som rättighetsbärare 
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med rätt till sin egen kropp och en diskussion kring vad barnets bästa är och vem som avgör 
detta. Det bör kopplas den senaste forskningen som bland annat visar att lärare ibland 
missar viktiga fördjupade delar kring identitet, rättigheter och värdegrundsfrågor i barnens 
undervisning. (Quennerstedt m.fl. Barns och ungas rättigheter i utbildning, Gleerups 
utbildning AB, 2020)  
 
Pandemin påverkar fortfarande förskolans undervisningsmetoder. Förskolan har ibland hög 
frånvaro av både barn och personal och vikarieanskaffningen har varit hög. Undervisningen 
har anpassats därefter för att pedagogerna ska ha kunnat genomföra sin planering och 
därmed nå måluppfyllelsen. Avdelningarna ska under september analysera fram hur de på 
bästa sätt ska kunna fullfölja planeringen. Rektor kräver att varje avdelning kartlägger fram 
strategier för när pedagoger blir frånvarande. Pedagogerna ska samverka mer mellan 
avdelningarna under läsåret. Alla barn och vårdnadshavare ska systematiskt kunna följa den 
röda tråden för undervisningen och känna sig delaktiga och få inflytande samt verka för en 
bra föräldrasamverkan. 2 kap. 4 § och 5 § lpfö18.(SKOLFS 2018:50).  
 
Uppföljning december: 
Samtliga planerade undervisningsgrupper har ibland fått anpassa undervisningen till annan 
form av undervisning p.g.a. hög sjukfrånvaro. Rektor har begärt in och tagit del av respektive 
avdelnings planering för att säkerställa att undervisningen håller god kvalitet även under 
dessa perioder. Rektor bedömer att den planerade samverkan mellan avdelningarna har 
fungerat mycket väl, enligt vår planering. Rektor upplever att alla kommer till tals och 
anpassar efter barnens behov och utvecklingskurvor samt att samtliga pedagoger håller med 
i analysen.  
 
Rektor har fått feedback av styrelsen som undrar hur rektor ska kartlägga hur effektivt 
förskollärarnas planeringstimmar används under VT-22 och hur den ”Pedagogiska kvarten” 
ska anpassas och effektiviseras under perioderna med hög sjukfrånvaro.  

 
 

Delmål 1:  
Förskolans utbildning ska främja och utveckla barnens 
språkutveckling. 
 
Pedagogisk handledare har fortsatt att handleda pedagogerna efter vårdnadshavarnas 
samtycke. Hen har varit med och fortsatt att utveckla förskolans undervisningsmetoder med 
ytterligare bildstöd över alla avdelningar. Pedagogerna använder sig av tecken som stöd i 
kombination med bildstöd både i den styrda och spontana undervisningen och veckans 
tecken är något som både barn och vårdnadshavare har givit positiv respons på. Den 
pedagogiska handledaren bedömer, liksom rektor och pedagogerna på förskolan att vi 
generellt har ett flertal barn som behöver utmanas och få mer stöd för att främja och 
utveckla sin språkutveckling, främst med språkförståelse och uttal. BVC har delgivit rektor 
flera tips på hur förskolan kan hjälpa till med språkliga övningar med barnen, kopplat till 
deras material ”Språkfyran.” Rektor har delat ut informationen till avdelningarna så att de 
kan testa tillsammans med barnen och på så sätt få en större språklig kartläggning inför sina 
utvecklingssamtal och i samtal i den pedagogiska kvarten och i avdelningsplaneringen. 
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Förskolan har en fortsatt bra föräldrasamverkan där både vårdnadshavare och pedagoger 
hjälps åt med att utmana barnen i sin individuella språkutveckling. Vårdnadshavarna har 
tillgång till aktuell forskning kring vad som främjar och stjälper språkutveckling hos barn via 
TYRA. Rektor och pedagogerna har under höstterminens gång löpande lagt upp information 
kring undervisningen i TYRA. Barnen har dagligen varit delaktig i sin och avdelningens 
dokumentation efter intresse och initiativ. Kontakt mellan hemmet och förskolan samt med 
BVC och logoped är upprättat efter samtycke. 
 
Genom det systematiska kvalitetsarbetet så ser rektor att vårdnadshavarna aktivt deltar i 
samtal kring barnens individuella språkutveckling. Barnen visar på stort intresse för TAKK, 
bildstöd och böcker, vilket flera vårdnadshavare också märkt av i hemmet. TYRA har blivit ett 
bra sätt för både pedagoger och vårdnadshavare att återberätta och reflektera tillsammans 
med barnen kring barnets egen språkutveckling samt för att kunna identifiera 
utvecklingsområden och intressen hos barnet. Det finns ett stort intresse för TAKK, t.ex. 
”veckans tecken.” Rektor håller med pedagogerna i bedömningen om att förskolan har 
skapat förutsättningar och lärmiljöer som erbjuder barnen en meningsfull vardag med både 
planerad och spontan undervisning tillsammans med barnen. Både pedagoger och 
vårdnadshavare vittnar om ett större intresse för skriftspråket och högläsning hos barnen.  
 
Pedagogerna har under november-21 påbörjat en utbildning inom TAKK genom Region 
Uppsala på sin förtroendetid. Under APT 15 november skedde introduktionen. Minst en 
veckas mellanrum bedöms vara lagom takt för genomförandet.  
 
Rektor bedömer att samtliga barn har varit delaktiga och att de har fått möjlighet till 
inflytande över undervisningens innehåll efter sina behov, intressen och förutsättningar. 
Barn och vårdnadshavare har fått vara med i bedömningen genom samtal och utvärdering av 
dokumentationen de tagit del av i TYRA. Rektor bedömer att pedagogerna har blivit bättre 
på att kommunicera i arbetslaget kring barnens och barngruppens respektive utveckling.  
 
Rektor bedömer att samtliga avdelningar erbjuder en undervisning med hög kvalitet och 
som ger alla barn möjlighet att delta oavsett förutsättningar och behov. De äldre barnen 
visar på ett intresse att hjälpa och utmana de yngre barnen. Pedagogerna visar på att de 
kommit långt med att skapa trygghet och intresse för undervisningen hos barnen. De 
nyinskolade barnen visar snabbt på ett intresse och en trygghet för förskolans 
undervisningsupplägg och forum. Rektor håller med pedagogerna om att förskolan behöver 
erbjuda fler möjligheter och ge mer tid till att erbjuda extra språkstimulering vid behov. Den 
förskoleklass förberedande undervisningen erbjuder många varierande utmaningar inom 
språk. 
 

 

Delmål 2:  
Förskolan ska erbjuda barnen en utbildning som ger fördjupade kunskaper 
inom digitalitet. 
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Vårdnadshavarna har fått ta del av det digitala projektets innehåll via TYRA av rektor inför 
HT-21. Efter inskolningsperioden och pedagogernas introduktion av nya digitala verktyg, så 
har pedagogerna medvetet börjat att undervisa inom digitalitet med allt mer fokus på den 
analoga programmeringen. Efter gemensamma reflektioner och kollegialt lärande under APT 
och planeringsdagar har pedagogerna får kompetensutveckling inom digitalitet. 
Pedagogerna och barnen har visat på en större förståelse för att digitalitet är så mycket mer 
än förväntat. Barnen har också visar ett större intresse för de nya digitala verktygen och visar 
på en större förståelse och intresse för digitalitet och hur många olika sätt vi kan använda 
oss av detta område. När vi klär oss, bakar och utforskar med hjälp av olika verktyg.  
 
Alla avdelningar har utvärderat det digitala projektet från VT-21. De äldre barnen visar gärna 
de yngre barnen och spinner vidare på egna idéer efter vad de upplevt under VT-21. 
Pedagogerna uttrycker att de känner sig mer säkrare på de olika undervisningsmetoderna 
som de erbjudit sedan VT-21. Till exempel QR-koder, olika appar och länkar på lärplattan, 
Mini-sphero, Bee-bot och green screen. Pedagogerna och barnen uttrycker ett större 
intresse för digitalitet sedan projektets start och samtliga ser fram emot att undervisa inom 
digitalitet under HT-21 samt få mer kompetens  för uppdraget. Pedagogerna upplever att 
barnen visar ett mindre intresse för Mini-spheron. Under dessa undervisningstillfällen så 
sker inte samma utfall som de planerat för då barnen verkar fokusera på att den ”bara är en 
boll” och inte en robot. Mini-spheron har inget medföljande hölje, vilket gör att den inte 
riktigt har gått att använda på samma sätt utomhus som en vanlig sphero.  
 
På planeringsdagarna 17-18 september-21 så fick pedagogerna planera för hur de ska 
fortsätta att arbeta med det digitala projektet. Rektor har beställt wifi-ägg inför HT-21 och 
material från Skolverket har lånats ut till avdelningarna. Pedagogerna har både med och 
utan barnen inspireras av olika instagramkonton, appar och tips kring digitalitet inför 
planering av undervisningen.  
 
Under VT-21 och augusti och september-21 har rektor planerat för att ge pedagogerna 
kompetensutbildning inom digitalitet. Efter analys av både personalgruppen och 
skolledningen så beslutade rektor för att låta pedagogerna få lära och inspirera varandra 
genom kollegialt lärande under APT 4 oktober efter önskemål. Pedagogerna fick då visa 
varandra hur de har använt sig av sitt respektive tilldelade digitala verktyg och ge tips på vad 
de andra kan tänka på tills det är deras tur inom projektet. Det kollegiala lärandet är 
någonting som hela personalgruppen fortfarande värderar högt och de uttrycker att de blir 
mer självständiga och vetgiriga tillsammans i samarbete på eller över avdelningarna. Rektor 
håller med i bedömningen om att det är ett mycket effektivt arbetssätt och ett led i det 
systematiska kvalitetsarbetet att först använda sig av det kollegiala lärandet för att sedan 
använda den kunskapen som beprövad erfarenhet till att kunna få ut så mycket som möjligt 
av den planerade teoretiska utbildningen.  
 
I oktober-21 blev 3-5 års avdelningen uttagna för ett pilotprojekt genom Aba School gällande 
det digitala lärverktyget ”Kubo.” Pedagogerna fick en introduktion i materialet och ska vara 
med och utvärdera Kubo i förskolan efter de provat att undervisa lektionerna tillsammans 
med barnen. Därefter får förskolan behålla materialet. Pedagogerna ska tillsammans med 
barnen först använda materialet för att förankra den analoga programmeringen för att 
därefter använda sig mer av själva roboten under VT-22. Avdelningen ska genom det 



  Rektor 
 

kollegiala lärandet introducera materialet till resten av personalgruppen under ett APT 
under VT-22.  
 
Under APT 15 november genomförde rektor den planerade kompetensutbildningen för 
pedagogerna. Rektor använde sig av material från Skolverket. ”Digital kompetens och 
digitala verktyg i förskolan.” Pedagogerna fick se en film kring programmering och digital 
kompetens i förskolan och skolan av forskaren och datavetaren Linda Mannila från 
Linköpings universitet. Rektor ställde de frågor som Linda hänvisade till i sin föreläsning som 
pedagogerna fick reflektera kring. Pedagogerna fick själva lyfta reflektioner och 
frågeställningar. Gemensamt konstaterade vi att vi i praktiken använder oss mer än vad vi 
trott kring digitalitet. Vi betonade att vi också behöver använda begrepp som digitalitet och 
programmering allt mer i våra samtal med barnen så de också får en större kompetens kring 
digitalitet. Vi ska också förtydliga dessa lärtillfällen tydligare för vårdnadshavarna i TYRA 
genom kategorier och digitala begrepp. 
 

 
Utvecklingsområden för läsåret 2021-2022 
 
Skolledningen har tillsammans med personalen analyserat och utvärderat fram att rektor ska 
verka för och erbjuda 
 

● Rektors digitala projekt för avdelningarna VT-22. Återkoppling i SKA. (fortsättning) 
● Kontinuerliga samtal och reflektioner kring förhållningssätt, språkbruk och 

bemötande för både barn och personal. (fortsättning) 
● Rektor följer upp och observerar undervisningstillfällen under VT-22. En gång/månad 

per avdelning. (fortsättning) 
● Pedagogerna ska genomföra fler planerade observationer av verksamheten för att 

synliggöra och kartlägga beteendemönster i det sociala samspelet samt andra 
utvecklingsområden inom verksamheten under VT-22. Utvärdering efter terminsslut. 

● Rektor gör och delar ut ett observationsschema med inspiration från boken 
”Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem-strategier och metoder” 
av Jan Håkansson.  

● Att pedagogerna ska få tid för att utöka ett samarbete mellan avdelningarna under 
VT-22.  

● Revidera planen mot kränkande behandling och diskriminering och 
likabehandlingsplanen och sammanföra dessa två i en gemensam plan tillsammans 
med huvudmannen. Ska förankras i hela styrkedjan. VT-22. 

● Följa upp trygghetsvandringen och barnskyddsronden tillsammans med barn och 
pedagoger. Januari-februari-22. Återkoppling styrelsen. 

● Att pedagogerna i samråd med rektor och styrelsens ordförande genomföra 
avdelningsmöten tillsammans terminsvis inför uppföljning och utvärdering av 
verksamheten, arbetsmiljö och hälsa. Genomföra en fördjupad analys, kartläggning 
och utvärdering av förhållningssätt, språkbruk och bemötande. maj/juni-22. 

● Att pedagogerna får mer tid för samverkan mellan avdelningarna för att gynna det 
kollegiala lärandet, men också för att förebygga likvärdighet i undervisningen samt 
Att kunna ge alla barn anknytning till alla förskolans pedagoger. 
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● Att pedagogerna anpassar planeringen av undervisningen över en längre tid än 
tidigare, så att den går att genomföra och håller hög kvalitet, trots hög sjukfrånvaro. 

● En extra planeringstimme per avdelning fr.o.m. januari-22. 

● Börja att använda Google document som ett digitalt forum för att ytterligare kunna 
effektivisera det systematiska kvalitetsarbetet. 

● Anpassa ”den pedagogiska kvarten” till ett digitalt verktyg genom Google Document, 
VT-22 

 
 

Kompetensutveckling: 
● Rektorsprogrammet (fortsättning) 
● Kompetensutveckling och utvärdering inom digitalitet genom Aba school under VT-

22. (fortsättning) 
● Kollegialt lärande kring Kubo VT-22 planeras under ett APT-22.  
● Kompetensutveckling inom digitalitet via Skolverket. Bearbetning av text och 

reflektion planeras genomföras under APT VT-22. (fortsättning). 
● Kompetensutveckling TAKK för pedagogerna genom Region Uppsala VT-22 

(fortsättning). 
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Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Termin: Vårterminen 2022 
Läsår: 2021/2022 
Avdelning: Rektor 
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Nulägesbeskrivning  
Rektor ska gå igenom alla identifierade utvecklingsområden och säkerställa att förskolans 
undervisning och metoder blir mer effektiva och givande för barnens utveckling i enlighet 
med de nationella målen. Respektive avdelning fortsätter under läsåret med samma delmål 
som HT-21, inom språk och digitalitet. Det digitala projektet fortlöper även fram VT-22. 
Pedagogerna ska fortsätta med sina respektive digitala lärverktyg. Trollsländan fortsätter 
med sitt pilotprojekt i samarbete med Aba School med roboten Kubo. 
 
Rektorsutbildningen fortlöper även under nästa läsår. Rektor kommer fortsätta med sina 
systematiska observationer på avdelningarna för att kunna mäta kvaliteten på verksamheten 
och undervisningen samt för att kartlägga utvecklingsområden. Planen mot kränkande 
behandling och diskriminering och likabehandlingsplanen är reviderad och efter reflektion i 
personalgruppen så har planen lagts ut i Tyra för vårdnadshavarna. Planen ska följas under 
läsåret.  
 
En större samverkan mellan avdelningarna kommer att fortsätta under VT-22 och det ska 
utvecklas fler gemensamma lärmiljöer. Stjärngruppen fortsätter enligt planeringen med sin 
undervisning i samråd med rektor. Pedagogisk handledare finns till hands för konsultation 
även under VT-22 för att stötta pedagogerna med samtycke från vårdnadshavare. 
 
Pandemin har eskalerat och har påverkat närvaron av ordinarie personal och barngrupperna. 
Förskolan har kunnat bemannats och tack vare planen för respektive avdelnings 
undervisning trots frånvaro, så har undervisningen därför kunnat genomföras på ett sätt så 
att barnen påvisat att de kunnat ta till sig ny kunskap och utvecklas efter de nationella 
målen. Barn och vårdnadshavare har uttryckt att de känner sig trygg med personalgruppen 
och att undervisningen och verksamheten är av hög kvalitet. 
 
 

Personal VT-22: 
Styrelsen består av 4 st pedagoger från respektive avdelning. Ekonomen är adjungerad. 
Rektor: 80 %  
Förskollärare: 4 st, 383% 
Utbildade barnskötare: 6 st, 600%  
Vikarierande kock: 75% 
Ekonomi/Fastighetsskötsel: 100% 
Lokalvårdare: 25% 
 
1 st pedagog utbildar sig till socialpedagog. 
1 st pedagog utbildar sig inom kost och hälsa. 
3 st pedagoger är utbildade äventyrspedagoger via Luleås högtekniska universitet. 
1 st pedagog innehar fackliga uppdrag med fortlöpande facklig utbildning. 
1 st pedagog är föräldraledig till HT-22. 
 
Uppföljning januari: 
En vikarie är anställd på 50% i huset för att täcka upp bemanningen. 



  Rektor 
 

 
 
 
Uppföljning februari: 
Vikariatet fortsätter ännu en månad och löper ut sista februari. 
En pedagog är tjänstledig fram till VT-22. 
 
Uppföljning mars: 
En pedagog flyttas till Lysmasken. 
En pedagog flyttas till Biet. 
Ett vikariat på Trollsländan fram till sommarens slut. 
Ett vikariat för tre dagar i veckan på Biet fram till vårterminens slut. 
 
 

Barngrupp VT-22: 
Uppföljning januari: 
Antal barn:  52st  
Trollsländan (3-5 år): 22st  
Biet (1-5 år): 16st  
Lysmasken (1-3 år): 14st  
 
Inskolningar pågår fortfarande i princip månadsvis sedan läsårets start. (fram till april) 
1 st omplacering.  
 
Uppföljning mars: 
Antal barn:  54st  
Lysmasken (1-3 år): 12st  
Biet (1-5 år): 19st  
Trollsländan (3-5 år): 23st 
 
Uppföljning april: 
Lysmasken (1-3 år) 13 st 
Biet (1-5år) 18 st 
 
Uppföljning maj 
Lysmasken (1-3 år) 14 st 
Biet (1-5 år) 18 st 
Trollsländan (3-5 år) 22 st 
 
 

Måluppfyllelse  
Undervisningen och utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de 
nationella målen. Den ska vara trygg, av hög kvalitet och vara likvärdig och utvecklas så att 
lärande, omsorg och utveckling bildar en helhet. Rektor leder och samordnar det 
pedagogiska arbetet och den inre organisationen samt fördelar de resurser som krävs enligt 
2 kap. 9-10 och 8 kap. 2 § skollagen. Rektor ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och 
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av barn, personal, 



  Rektor 
 

vårdnadshavare och huvudman för att därmed verka för ökad måluppfyllelse. Alla parter ska 
vara delaktiga och ges möjligheter till inflytande över utbildningen. Förskolan ska arbeta 
med aktiva och förebyggande åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering samt 
dokumentera dessa kontinuerligt. Förskollärarna ska ges förutsättningar för att ansvara för 
undervisningen. Förskolan ska samverka för en god introduktion och överlämning till 
förskoleklass tillsammans med vårdnadshavare. Barn i behov av särskilt stöd ska tillgodoses 
och resurser ska avsättas för detta. Kompetensutveckling ska det också avsättas resurser till 
enligt 2 kap. 8 § lpfö18. (SKOLFS 2018:50) Barnets bästa ska vara i fokus i enlighet med 
artikel 3 i Barnkonventionen. (SFS 2018:1197) Det är också Barnkonventionen som ligger till 
grund för bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen.  
 
Rektors mål för Förskolan Eldflugan under läsåret 2021/2022:  
 
Delmål 1:  
Förskolans utbildning ska främja och utveckla barnens språkutveckling. 
 

Delmål 2:  
Förskolan ska erbjuda barnen en utbildning som ger fördjupade kunskaper inom digitalitet. 

 
 

Metod 
 
Metoder Kompetensutveckling: 

● Rektor ska fördjupa sig inom sitt rektorsuppdrag via styrdokumenten, Skolverket och 
rektorsutbildningen kontinuerligt under läsåret. 

● Rektor genomför sin rektorsutbildning via Karlstad Universitet. (3 år) Internat 5 och 6 
(v. 5 och v.20) 

● Rektor ska följa upp det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan var 4:e vecka i 
Google document. 

● Rektor ska, i samråd med huvudman, kontinuerligt planera för att förskolan ska 
kunna avsätta resurser för att kunna rekrytera förskollärare 

● Rektor reviderar och delar ut ett informationshäfte om förskolan till vårdnadshavare i 
samband med inskolning. 

● Rektor planerar för kollegialt lärande genom Google Document och digitalitet under 
APT 2 ggr under VT-22. I övrigt på planeringsdagarna i januari och maj. 

● Rektor planerar för en fördjupning av kompetensutveckling inom digitalitet på APT 

via Skolverket under ett APT under VT-22. 
● Rektor ska planera för kompetensutbildning av TAKK genom Region Uppsala även 

under VT-22. 
● Rektor planerar för respektive avdelning får gemensam reflektionstid kring TAKK-

utbildningen + Fördjupning Widgit online på APT 7 februari. 
● Hela personalgruppen ska få lyssna på 2 st föreläsningar av Andreas Piirimets som 

handlar om makten att hantera och förebygga stress på både kort- och lång sikt 
under APT 7 mars. 



  Rektor 
 

● Hela personalgruppen ska få lyssna till hur Socialförvaltningen och Familjecentralen 
arbetar i Säffle kommun. Vi går igenom processen kring anmälningsplikten. 
Pilotprojektet Kubo i samarbete med Aba school ska följas upp under VT-22 

● En förskollärare ska genomföra kursen Förundran genom KAU som lärledare med 
stöttning av rektor i arbetet med de yngre barnen samt inom det kollegiala lärandet 
kommunikationsverktyg 2022-2023. Start april 2022. 

● Rektor och avdelningarna ska använda sig av tidigare läsårets identifierade 
utvecklingsområden kring undervisningen och utbildningen samt för barnens 
utveckling, både enskilt och i grupp in i nästa läsår. Rektor tar del av avdelningarnas 
SKA i Google document månadsvis eller vid behov och ger feedback. Observation av 
avdelningarnas undervisningstillfällen planeras månadsvis. Det är viktigt att inte bara 
tänka kring enbart begreppet kvalitet utan också förankra det kring begreppet 
meningsskapande. Det är otroligt viktigt för ett systematiskt kvalitetsarbete med hög 
kvalitet. (Dahlberg, Moss & Pence 2014) 

● Rektor och huvudman ska systematiskt tillsammans använda oss av “kvalitetsdialog” 
i samband med våra gemensamma möten. (Håkansson 2021) 
 

Metoder Undervisningen 
● Rektor ser till så att respektive avdelning har minst en aktiv förskollärare i tjänst. 
● Rektor ser till så att alla avdelningar har tillgång till digitala lärverktyg.  
● Förskolans undervisning ska inspireras av Äventyrspedagogik. 

● Förskolans undervisning ska innehålla dagligt innehåll av Tecken som stöd från 
ritadetecken.se samt av teckensomstod. 

● Förskolans undervisning ska innehålla dagligt innehåll av bildstöd från Widgit online.  
● All undervisning ska dokumenteras i förskoleappen TYRA för vårdnadshavarna och 

barnen, både på grupp och individnivå. 
● Barnen ska vara delaktiga i förskolans dokumentation. 
● Barnens utvecklingsområden, intressen och inflytande ska vara centrala för 

undervisningens innehåll.  
● Rektor ska se till så det alltid finns tillgängligt och aktuellt material och vetenskaplig 

litteratur för pedagogerna.  
● Alla avdelningar ska hjälpa barnen att låna böcker via Biblioteket istället för 

Bokbussen. 
● Rektor uppmuntrar pedagogerna till kontinuerlig undervisning i mindre grupper som 

ska vara anpassade efter barnens utveckling, förutsättningar och behov, särskilt 
under pandemin. 

● Förskollärare ska ansvara, planera, genomföra, analysera och utvärdera den 
förberedande undervisningen för barn i förskoleklass; ”Stjärngruppen.” Innehåll och 
resultat ska följas upp, analyseras, utvärderas samt identifiera utvecklingsområden i 
”Pedagogiska kvarten” tillsammans med rektor varje vecka i Google document.  

● Förskolans förskollärare har 1 timme extra/vecka för SKA och för planering av 
undervisningen. 

● Avdelningsplanering med uppföljning, analys och utvärdering sker var 4:e vecka.  
● Rektor tar systematiskt del av avdelningarnas SKA var 4:e vecka för analys och ger 

feedback i Google document. 
● Gemensam APT sker 1 gång/månad. Rektor handleder och stöttar. Rektor begär in 

resultat och reflektioner för systematisk analys och feedback. 



  Rektor 
 

● Varje heltidsanställd pedagog som har dokumentations - och undervisningsansvar 
innehar 3 h planeringstimmar/vecka, sk. förtroendetid. Dessa timmar ska läggas 
individuellt eller i grupp utanför barngrupp.  

● Rektor bokar fortsatt in handledning av pedagogisk handledare så länge behov finns. 
● Rektor ska avsätta resurser för att barnen och pedagogerna tillsammans ska utveckla 

förskolans lärmiljöer inomhus och utomhus efter barnens intressen, förutsättningar 
och behov. Lärmiljöerna ska locka till lek, socialt samspel och lärande.  

● Rektor följer upp och utvärderar trygghetsvandringen från VT-22 Feedback och 
återkoppling i hela styrkedjan. 

● Rektor upprättar vid behov en kommunikation med Lilla barnhälsoteamet för 
rådgivning och kartläggning kring barn som är eller kan komma i behov av särskilt 
stöd i samråd med vårdnadshavare. 

● Rektor förser pedagogerna med övningar från ”Språkfyran i samverkan med BVC.” 
 

Hur vi ska mäta våra resultat: 
● Rektor ska genomföra observationer månadsvis på varje avdelning under ett 

undervisningstillfälle för att mäta kvaliteten på förskolans undervisning. Lämnar 
feedback. 

● Rektor ska genomföra observationer kontinuerligt kring bemötande, språkbruk och 
förhållningssätt som ett led i förskolans plan mot kränkande behandling och 
diskriminering. 

● Rektor och pedagogerna tar del av feedbacken från Pedagogisk handledare samt från 
Lilla Barnhälsoteamet kring undervisningen och kommunikationsverktyg efter 
barnens och pedagogernas utveckling, förutsättningar och behov.  

● Rektor ska planera för att också som äventyrspedagog kvalitetssäkra att 
undervisningen är inspirerad av äventyrspedagogiken. Ger feedback på planering, 
genomförande och utvärdering. Rektor ska vara medobservatör av äventyr för att 
kunna följa upp barnens utveckling och förståelse. 

● Rektor ska möjliggöra för kollegialt lärande under pågående äventyr. 
● Pedagogerna genomför en barnintervju med bildstöd tillsammans med varje barn 

inför utvecklingssamtal. 
● Varje vecka eller efter behov analyserar förskollärarna i Pedagogiska kvarten i Google 

document tillsammans med rektor och ser över sin respektive planering, 
genomförande och utvärdering kring undervisningen. Vi kartlägger och följer upp 
barnens utvecklingskurvor och eventuellt särskilt stöd och anpassningar. Vi 
identifierar utvecklingsområden tillsammans. 

● Rektor analyserar fortlöpande och sammanställer all dokumentation i det 
systematiska kvalitetsarbetet varje termin i Google document. 

● Rektor analyserar tidigare statistik och projekt från höstterminen 2021. 
● Rektor återkopplar till styrelsen och pedagogerna var 4:e vecka i Google document. 
● Rektor mottager feedback från utvecklingschefen kring det systematiska 

kvalitetsarbetet. 
● Förskolan ska systematiskt informera vårdnadshavare samt dokumentera i 

förskoleappen TYRA. Rektor och pedagogerna tar systematiskt emot feedback från 
barn och vårdnadshavare under planerade och spontana samtal. 



  Rektor 
 

● Förskolläraren som genomför kursen Förundran ska samarbeta och dokumentera 
processen systematiskt med rektor i Google document och förmedla kunskap under 
APT. 

 
● Förskolan ska erbjuda ett utvecklingssamtal för vårdnadshavare varje termin. 
● Förskolan ska erbjuda ett uppföljningssamtal för både vårdnadshavare och barn för 

feedback inom 2-3 månader efter inskolning/introduktion.  
● Förskolan ska erbjuda ett avslutningssamtal eller ett överskolningssamtal i samband 

med uppsägelsen. 
● Rektor och/eller pedagogerna upprättar en extra kontakt vid efterfrågan från 

vårdnadshavare.  
● Rektor mottager klagomål från vårdnadshavare/arbetstagare och följer rutiner kring 

dessa i relation med de nationella målen. Information kring förskolans 
klagomålsrutiner finns i TYRA. 

● Rektor genomför minst ett medarbetarsamtal med varje arbetstagare varje termin 
och jämför resultatet med förra läsårets resultat. 

● Avdelningsmöten med rektor och styrelsens ordförande terminsvis. 

 
 
 
Resultat och analys  
 
Kränkande behandling och diskriminering   
Förskolans rutiner för åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering följs upp 
kontinuerligt enligt våra rutiner under höstterminen. De är i enlighet med de nationella 
målen i kap 6 skollagen (SFS 2010:800) Utbildningen ska vara likvärdig enligt 1 kap. § 9-10 
skollagen (2010:800) och 1 kap. och 2 kap. § 8 i Läroplan för förskolan (SKOLFS 2018:50) och 
förskolan ska ta hänsyn till barnets bästa i enlighet med Barnkonventionen (SFS 2018:1197) 
Planen mot kränkande behandling och diskriminering dokumenteras löpande under läsåret 
21-22. Återkoppling med huvudmannen var 4:e vecka.  
 
Uppföljning januari: 
Rektor går tillsammans med pedagogerna igenom ramarna för den reviderade planen mot 
kränkande behandling och diskriminering samt för likabehandling. Tillsammans så la vi in det 
som vi vill ska vara med och som vi tillsammans kan stå för i relation till de nationella målen. 
 
Rektor lägger ut den nya planen i TYRA för vårdnadshavare. 
 
Uppföljning mars: 
Rektor genomför observationer igen efter pandemins framfart och jobb hemifrån. Rektor 
har meddelat personalen att det är viktigt att tillsammans försöka kartlägga eventuella 
avvikande mönster inom bemötande och kommunikation. 
 
Trots ett gediget värdegrundsarbete med dagligt innehåll av samtal och reflektioner kring 
hur vi bör bemöta vår omgivning, så upplever pedagogerna att det behövs ytterligare samtal 
och undervisning inom detta område i barngrupperna, främst inom språkbruk, attityder och 



  Rektor 
 

bemötande. Rektor bedömer att förskolan borde överväga att införa Normer och värden 
som fokusområde för HT-22. 
 
Uppföljning april: 
Avdelningsmöte samt enskilda samtal kring uppföljningen av tidigare resultat. 
 
Uppföljning maj: 
Rektor bedömer att en policy för bemötande och förhållningssätt bör upprättas och som all 
personal ska signera och stå för i det systematiska förebyggande arbetet enligt vår plan mot 
kränkande behandling och diskriminering samt likabehandling. Återkoppling huvudmannen.  

 
Klagomålshantering 
Information kring våra klagomålsrutiner ligger publicerat i TYRA för vårdnadshavare.  
 
Information lämnas i samband med inskolningssamtal för nya vårdnadshavare. 
 
Klagomål dokumenteras enligt lagstiftningen och ansvaras av huvudmannen enligt 4 kap. § 8 
skollagen. Samtal hanteras skyndsamt med berörda parter.  
 
 

Barn i behov av särskilt stöd 

När barn är i behov av särskilt stöd upprättas enligt våra rutiner en kontakt med 
vårdnadshavare och delar av det Lilla Barnhälsoteamet i de fall där förskolan och/eller 
vårdnadshavarna bedömer sig behöva ytterligare uppföljning samt kartläggning av barnets 
utveckling för att kunna arbeta mot måluppfyllelsen. Pedagogisk handledare fortsätter att 
handleda arbetslagen vid behov med vårdnadshavarnas samtycke. Rutiner finns att tillgå och 
är kopplade till de nationella målen. 8 kap. § 9 skollagen (2010:800) och 2 kap. § 8 lpfö18 
(SKOLFS 2018:50) 
 
Uppföljning januari: 
Rektor bedömer att förskolan inte behöver ansöka om något tilläggsbelopp under 
vårterminen 2022. Ny kartläggning och uppföljning sker efter att alla barn skolats in. 
 
Uppföljning april: 
Rektor har kartlagt att det inte finns något behov av att ansöka om tilläggsbelopp enligt 8 
kap. 23 § skollagen (SFS 2010:800.) 
 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet 
Det systematiska kvalitetsarbetet fortlöper enligt förskolans nya rutiner från VT-21 och enligt 
4 kap. § 3-7 skollagen (2010:800). Rektor ska systematiskt fortsätta att följa upp, analysera, 
utvärdera, dokumentera samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan i 
enlighet med 2 kap. § 8 lpfö18 (SKOLFS 2018:50) Alla parter ska ha inflytande och 
delaktighet i utbildningen enligt 4 kap. § 12-13 skollagen (2010:800). Alla identifierade 
utvecklingsområden som sammanställdes av rektor och huvudman i respektive 
dokumentation i slutet av VT-21 ska följas upp och utvärderas i början av HT-21 för att 
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säkerställa att rutinerna och dokumentationen fortfarande är tillfredsställande sedan 
godkännandet från utvecklingschefen i slutet av VT-21.  
 
Uppdatering januari: 
All dokumentation kring det systematiska kvalitetsarbetet har nu introducerats digitalt i 
Google document. Efter gemensam utvärdering och analys från HT-21, så har vi kommit fram 
till att det här arbetssättet kommer att skapa effektivare förutsättningar för en systematisk 
återkoppling för samtliga pedagoger, rektor och huvudman.  
 
Rektor har under rektorsutbildningen läst och analyserat professor Jan Håkanssons bok om 
systematiskt kvalitetsarbete och kopplat innehållet till både verksamhet, organisation till  
SKA. Rektor planerar för att personalgruppen ska få ytterligare kompetensutveckling utifrån 
den aktuella forskningen, särskilt efter kurs 2, rektorsutbildningen. 
 
Uppdatering februari: 
Rektor har delgivit huvudmannen material från professor Jan Håkanssons föreläsning under 
internat 6 där innehållet kopplades samman till just huvudmannens SKA och ansvar. En 
koppling gjordes till Skolinspektionens tillsyn 2022. 
 
Uppdatering mars: 
Rektor och huvudman har börjat att inleda varje styrelsemöte med “kvalitetsdialog” där vi 
systematiskt tillsammans kan följa upp och reflektera kring förskolans kvalitet. 
 
Uppdatering april: 
Rektor har introducerat ett forum i Google document där förskolläraren som påbörjat 
kursen Förundran via KAU, och som lärledare, systematiskt kan förmedla information, 
reflektioner och uppföljning och där vi tillsammans kan förmedla vidare kunskap via 
kollegialt lärande och nya kommunikationsverktyg med koppling till aktuell forskning. 
 
Rektors PM via rektorsutbildningen fokuserar på förskolans möjligheter att hitta strategier 
och metoder för att kunna effektivisera SKA med fokus på den systematiska 
analysprocessen. inom det systematiska kvalitetsarbetet. Intervjuer och fördjupning sker  i 
samband med medarbetarsamtal. 
 
Google document börjar förankras enligt rektors utvärdering med återkoppling från hela 
personalgruppen. 
 
Uppdatering juni: 
Efter utvärderingen så har reflektion och återkoppling mellan pedagogerna och 
skolledningen under vårterminen fungerat väl och mynnat ut i fler dokument i Google. Det 
systematiska arbetet med både dokumentation och reflektion har blivit mer effektivt och 
arbetssättet har väl förankrats.  
 
 

Förskollärarens uppdrag 
Undervisningen ska vara under ledning av förskollärarna enligt 2 kap. § 7 lpfö18 (SKOLFS 
2018:50) och barnskötarnas medverkan för att barnen ska utvecklas och främjas enligt 2 
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kap. § 13-15 skollagen (2010:800). När förskollärarna behöver ytterligare planeringstid så ska 
de använda sig av sina förtroendetimmar som ligger utanför barngrupp så att de får den tid 
som de behöver för sitt förskolläraruppdrag. Förskollärarna får en extra timme/vecka för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Rektor tar systematiskt del av respektive avdelnings 
dokumentation var 4:e vecka och ger feedback. 
 
Förskollärarna planerar, genomför, analyserar och utvärderar i samverkan med rektor i den 
skolförberedande undervisningen för 6-åringar i Stjärngruppen. Övergången till förskoleklass 
ska ske i samverkan mellan förskola, skola och hemmet efter samtycke enligt 2 kap. § 5 och 8 
Lpfö18. (SKOLFS 2018:50) 
 
Uppföljning januari: 
Utvärderingen från december visar att forumet pedagogiska kvarten inte har blivit mer 
effektiv trots nytt klockslag. Pandemins framfart har snarare gjort att fysiska träffar varit 
alltför svåra för att kunna genomföra tillsammans. Därför har rektor och huvudman 
tillsammans med pedagogerna beslutat att vi behöver forumet för vårt SKA och samverkan 
mellan förskollärarna och har därför valt att använda forumet via Google document. Vid 
behov ska vi även kunna planera för fysiska träffar. 
 
Uppföljning Trygghetsvandringen och Barnskyddsronden från HT-21.  
Rektor och pedagogerna har kommit fram till att pedagogerna ska cirkulera mer vid de 
platser och lärmiljöer som barnen har känt sig mindre trygga i. Om problemet verkar kvarstå 
enligt nästa trygghetsvandring så ska fysiska åtgärder sättas in.  
 
Rektor har mottagit och givit feedback på undervisnings upplägget till Stjärngruppen. 
Upplägget innehåller fortfarande en bredd när det kommer till de olika ämnesområdena och 
kan anpassas till alla barnens behov och förutsättningar. Planeringen är tydlig och är 
kopplade till de nationella och de lokala målen. Förskollärarna har skapat förutsättningar för 
att barnen får bli delaktiga och ha inflytande över undervisningen. 4 kap. § 9 skollagen 
(2010:800) och 2 kap. § 3 lpfö18 (SKOLFS 2018:50). Förskollärarna anser efter utvärderingen 
HT-21 att alla lärtillfällen inte kunnat genomföras p.g.a. pandemins framfart. Rektor 
bedömer och håller med om deras analys att de ändå kunna genomföra vissa bortfallna 
delar under VT-22 i stället. Rektor bedömer planeringen som väl genomförd. 
 
Uppföljning mars: 
Pandemin påverkar fortfarande förskolans undervisningsmetoder. Förskolan har haft en 
högre frånvaro av både barn och personal och vikarieanskaffningen har varit extremt hög. 
Undervisningen har anpassats därefter för att pedagogerna ska ha kunnat genomföra sin 
planering och därmed nå måluppfyllelsen. Rektor har begärt in en upprättad plan från varje 
avdelning för strategier för undervisningen när flera pedagoger blir frånvarande. Rektor 
bedömer att det nu finns bättre förutsättningar för att fullfölja utbildningens alla planerade 
delar som förväntat samt för att säkerställa att undervisningen fortfarande håller god 
kvalitet. Pedagogerna har börjat samverka mer mellan avdelningarna under hela läsåret. Alla 
barn och vårdnadshavare ska fortfarande systematiskt kunna följa den röda tråden för 
undervisningen och känna sig delaktiga och få inflytande samt verka för en bra 
föräldrasamverkan. 2 kap. 4 § och 5 § lpfö18.(SKOLFS 2018:50).  
 



  Rektor 
 

Uppföljning april: 
Uppföljningen visar att samtliga förskollärare anser att det ibland är svårt att genomföra sina 
extra planeringstimmar utanför barngrupp på grund av hög sjukfrånvaro. Rektor har i 
samråd med styrelsen beslutat sig för att schemalägga dessa på ett annat sätt inför HT-22. I 
dagsläget måste annan avdelningspersonal lösa ut förskollärarna vårterminen ut. 
Förskollärarna har rätt till sin planeringstid varje vecka. Trots att förskollärarna inte alltid har 
kunnat sitta dessa planeringstimmar så har de genomfört sitt uppdrag och avdelningarnas 
SKA uppdateras kontinuerligt. 
 
Rektor har anmält en förskollärare som nu läser kursen Förundran, kreativitet och lär-lek-
lighet som är en professionssatsning via KAU och där är fokus på de yngre barnen och deras 
språkutveckling samt på kollegialt lärande och samtalsverktyg som gynnar 
kvalitetsdialogerna inom hela personalgruppen. 
 

 

Delmål 1:  
Förskolans utbildning ska främja och utveckla barnens 
språkutveckling. 
 
TAKK-utbildningen fortlöper under VT-22. TAKK-bok med Adelina köps in till varje avdelning. 
Varje avdelning har börjat med “veckans tecken” som är ett led av ett större intresse för 
tecken som stöd hos barnen, men också ett led i att använda TAKK ännu mer som ett 
pedagogiskt verktyg för varierad kommunikation. Barnen visar ett större intresse för rim, 
ramsor, sång, högläsning, sagor och andra språklekar än tidigare och det verkar smitta av sig 
till de nyinskolade barnen som inskolats i omgångar.  
 
Efter att trygghet och relationer har skapats så har också fler kommunikationssätt skapats. 
Det har blivit varierad lek och samspel och pedagogerna har guidat barnen för att kunna 
medla när konflikter och attityder uppstått. Det är flera barn som har svårt att dela 
uppmärksamheten med andra barn, men det märks att pedagogerna har anpassat efter 
barnens förutsättningar, behov och gemensamma lär- och lekmiljöer. Pedagogerna har 
aktivt kopplat dessa samtal och reflektioner till avdelningens temakaraktärer för att på så 
sätt levandegöra och skapa en större förståelse för normer och värden samt skapa 
varierande meningsfulla kommunikationsvägar som alla barn kan använda sig av, oavsett hur 
pass utvecklat verbalt språk barnen har. De äldsta barnen har visat ett större intresse för 
skriftspråket och stavning. Barnen leker ofta “skola” och “samling.” Då ser både rektor och 
pedagogerna vad de har lärt sig och vad de skulle vilja lära sig mer ut av. 
 
Pedagogerna har fått mycket bra feedback från vårdnadshavare kring förskolans 
undervisningsmetoder genom TAKK och bildstöd. Rektor har sammanfattat och lagt ut 
information om hur tecken som stöd, bildstöd och högläsning kan främja barnens 
språkutveckling med forskningsanknytning i TYRA. Dessutom så har rektor lämnat ut 
information kring BVC´s samverkan med förskolan. De barn som inte kunna vara så mycket i 
förskolan under pandemin och RS-viruset har fått tagit del av tips på hur man kan främja 
språkutvecklingen ytterligare i från hemmet. Rektor och pedagogerna upplever att det har 



  Rektor 
 

blivit svårare att ibland att nå fram med information till alla vårdnadshavare, då det visat sig 
att inte alla är aktiva i TYRA inom varje hushåll.  
 
Rektor har systematiskt sett att pedagogerna och barnen tillsammans har fått ett ökat 
intresse för språk, oavsett nyinskolning eller ej samt oavsett ålder och mognad. De 
vårdnadshavare som är uttalat aktiva uttrycker att intresset fortlöper i hemmet. Med hjälp 
av bloggen i TYRA kan de snabbt återkoppla och be barnet återberätta vad de har lärt sig 
under dagen. Rektor ser ett stort engagemang från både barn och pedagoger när det 
kommer att tillsammans utveckla förskolans lärmiljöer, både inne och ute. Stjärngruppen har 
fullföljt sin planering över läsåret där barnen visat på utveckling och lärande inom alla 
ämnen, trots hög sjukfrånvaro i perioder.  
 
Rektor bedömer att pedagogerna på samtliga avdelningar är systematiskt bra på att dagligen 
lyssna och ta till sig av barnens initiativ, idéer och önskemål så att alla barn får möjlighet att 
komma till tals på varierande sätt, både enskilt och i grupp. Rektor bedömer också att 
kommunikationen kring barnens individuella utvecklingskurva systematiskt kartlagts och 
följts upp med kommunikation mellan både kollegor, rektor och vårdnadshavare. Rektor och 
pedagoger bedömer tillsammans att det fortfarande finns ett flertal barn som behöver extra 
stöd och stimulans kring både det verbala- och kroppsliga språket. Språkförståelsen när det 
tex. kommer till att barnen ska kunna ta till sig och förstå instruktioner tenderar att vara mer 
komplext för ett flertal barn oavsett ålder och mognad. Det här kan kopplas till BVC som har 
kartlagt samma mönster och vädjar till att samarbeta mer med förskolorna i kommunen via 
det stora barnhälsoteamet.  
 
Pedagogerna har fått information från rektor kring kommunens språkprojekt till HT-22 där 
språksamtal ska planeras för till de nyinskolade barnen (1-3 år) samt mottagit en lista på tips 
på bra böcker som främjar barnens språkutveckling. En förskollärare/lärledare håller på att 
lära sig aktuell forskning inom främjandet av barns språkutveckling genom utbildningen från 
KAU. Vi planerar för att tillsammans använda oss av det kollegiala lärandet kring 
utbildningen med stöttning av rektor.  Samtliga avdelningar har använt sig av aktuell 
forskning och material i samband med planeringen av utbildningen. Förutom Skolverket, 
TAKK, Region Uppsala och forskning via KAU, så har de använt sig av t.ex. Kärnebro (2021), 
språkmaterial från Babblarna och andra pedagogiska hjälpmedel som Ritade tecken och 
Widgit online. 
 
Pedagogerna använder sig allt mer av mindre grupper i undervisningen och för samtal och 
systematiska observationer i grupp, om möjligt. Rektor bedömer efter systematiska 
observationer under läsåret att pedagogerna tenderar att skapa tydliga dialoger som sedan 
har kunnat följas upp på ett mer effektivt sätt. Det visar sig också att det har blivit lättare för 
pedagogerna att genomföra aktiviteten tillsammans om de haft färre barn vid samma 
lärtillfälle. Rektor upplever att även barnens intressen har ökat för aktiviteten vid dessa 
lärtillfällen. Rektor upplever att fler barn tar initiativ till att göra sin röst hörd när inte det är 
storgrupp. Rektor har observerat det, som pedagogerna också sett i sina observationer, 
nämligen att de äldre barnen gärna vill visa de yngre barnen hur de ska göra under en 
aktivitet/lärtillfälle. 
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Pedagogisk handledare har systematiskt konsulterat pedagogerna på en avdelning. Hen har 
givit pedagogerna mycket beröm för sina nuvarande arbetssätt. Behovet av fortsatt 
konsultation kvarstår även under HT-22 efter gemensam analys och utvärdering. 
Systematiska samtal och reflektioner kring förhållningssätt, språkbruk och bemötande för 
både barn och personal har fortsatt under hela läsåret för både barn och personal, både 
enskilt och i grupp med koppling till planen mot kränkande behandling och 
diskriminering/likabehandling. Koppling till aktuell forskning. (Sandberg & Targama 2020) 
 
Rektors PM via rektorsutbildningen fokuserar på förskolans möjligheter att hitta strategier 
och metoder för att kunna effektivisera den systematiska analysprocessen inom det 
systematiska kvalitetsarbetet. Intervjuer och fördjupning hölls i samband med vårens 
medarbetarsamtal. Rektor inför månadsbrev för att få ett bredare informationsflöde genom 
styrkedjan utöver APT-timmarna. Rektor bedömer att observationer ger mycket information 
och att det ett bra arbetssätt även i praktiken för att kvalitetssäkra utbildningen. (Patel & 
Davidson 2020) 
 
Rektor bedömer efter reflektion och samtal med avdelningarna att båda avdelningarna med 
barn i 1-3 årsåldern bör förankra samma tema, inspirerats av äventyrspedagogik för att 
underlätta undervisning, verksamhet, lärmiljöer och kvalitetsdialoger. Samverkan över 
avdelningarna för 1-3 åringarna har inte givit de positiva resultat som förväntades. I slutet av 
vårterminen beslutar rektor tillsammans med pedagogerna efter gemensam utvärdering att 
samtliga avdelningar ska utgå ifrån ett övergripande tema inför HT-22. Barnen visade under 
äventyret att de besitter de förkunskaper som krävdes för att genomföra äventyret, även om 
en del barn varit borta mycket p.g.a. pandemin. Det här resultatet visar på att barnen 
tillgodosett kunskaperna under hela läsåret. 
 
Hela personalgruppen anser att vi tillsammans fortfarande behöver hitta fungerande rutiner 
och åtgärder för att minska negativ stress hos både barn och pedagoger, i hela styrkedjan. 
För att kunna fokusera på sina uppdrag och arbetsuppgifter bör förskolan införa vissa tider 
då vi inte avbryter varandra för viss kommunikation. Det här kom vi gemensamt fram till 
efter analys under APT efter efter föreläsningen om att förebygga och hantera negativ stress 
på kort och lång sikt av Andreas Piirimets. 
 
 

Delmål 2:  
Förskolan ska erbjuda barnen en utbildning som ger fördjupade kunskaper 
inom digitalitet. 
 
Rektor bedömer att både barnens och pedagogernas intresse för digitalitet och vetskapen 
om dess bredd och påverkan i verksamheten och utbildningen systematiskt har ökat. 
Pedagogerna använder sig av kollegialt lärande och systematisk analys kring både planering 
och tidigare resultat och analyser. Vårdnadshavarna har givit bra feedback på den digitala 
undervisning som erbjudits under läsårets gång. Pedagogerna har dessutom blivit bättre på 
att använda fler digitala begrepp och kategorier tillsammans med barnen samt i TYRA och i 
samtal med vårdnadshavare.  
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En avdelning håller fortfarande på med pilotprojektet från Aba school med roboten Kubo. 
Det kollegiala lärandet med Kubo blev först framflyttat till april månad p.g.a. pandemins 
påverkan, men blev inte av sedan i alla fall p.g.a. hög sjukfrånvaro. Den ansvarige pedagogen 
för projektet har dock godkänts för resultatet av den undervisning och redovisning som 
också krävdes av utbildningsledaren för att få behålla Kubo på förskolan. Lektionerna gav, 
som Aba school tidigare förväntat sig, ett resultat på att materialet är mest gynnsamt för de 
äldre barnens lärande, men att man också kan anpassa undervisningen och materialet till de 
yngre barnen med hjälp av vissa delar av materialet. Pedagogerna och rektor har på varsitt 
håll observerat att det tenderar att fortfarande vara svårare att behärska t.ex. 
“riktningspilar” för de barn som har utmaningar med sin språkförståelse. Trots att vi inte fick 
in den sista delen av det planerade kollegiala lärandet, så har både barn och pedagoger ändå 
visat på en fördjupad förståelse för den analoga programmeringen och fått både tips och 
material för att utveckla undervisningen vidare med hjälp av Kubo i framtiden.  
Barnen och pedagogerna har numera också ett ställe att gå till för att hämta och boka alla 
digitala lärverktyg. I övrigt hann pedagogerna med även del 2 av utbildningen från 
Skolverket kring digitalitet redan under HT-21 så den delen ströks under VT-22. Barnen har 
visat störst nyfikenhet på green screen, analog programmering i vardagen samt att projicera 
på storbild. 
 
Rektor bedömer efter sina observationer av undervisningen att det har blivit lättare för både 
barn och pedagoger att kunna genomföra planerade aktiviteter och undervisning om de 
genomför dessa oftare i mindre grupper. T.ex. vid Green screen, Bee bot, QR-koder, statistik, 
timelaps och med hjälp av Kubo-materialet. Rektor upplever under de systematiska 
observationerna att fler barn aktivt gör sin röst hörd och vill veta mer om digitalitet när 
undervisningen skett i just mindre grupper. 
 
Flera barn har kommit med egna initiativ och önskemål om att måla en grön vägg 
någonstans på förskolan för att kunna utforska digitalitet med Green Screen. Det bör 
naturligtvis ses över om vi kan tillgodose den här spännande idén. 
 
Det digitala projektet har fullföljts systematiskt och kontinuerligt enligt planeringen. 
Samtliga avdelningars barn visar ett större intresse för digitalitet i både innemiljön och 
utemiljön. T.ex. Green Screen och wifi-ägget. Alla barngrupper som rektor observerat visar 
samma resultat som i avdelningarnas SKA. Förutom från Skolverket så har pedagogerna t.ex. 
använt sig av pedagogiska hjälpmedel som Ritade tecken, Widgit online, green screen by 
Doink, Animate Anything, Kubo och Teckenspråksappen. Stjärngruppen har fullföljt sin 
planering över läsåret där barnen visat på en större utveckling och ett lärande inom 
digitalitet, trots hög sjukfrånvaro i perioder.  
 
Rektor bedömer att både arbetssätt och dialoger, mer eller mindre, är förankrade på 
samtliga avdelningar. Barnen och pedagogerna har kontinuerligt visat ett fördjupat intresse 
och ökad kompetens inom digitalitet. Barnen att börjat att använda digitalitet allt mer och 
tar fler egna initiativ i både den spontana och den styrda undervisningen och verksamheten. 
Både barn och pedagoger använder fler digitala begrepp i vardagen som i sin tur skapat 
nyfikenhet och meningsfulla dialoger och en undervisning som kan kopplas till aktuell 
forskning. Rektor anser att kopplingen mellan digitalitet och det upplevelsebaserade 
lärandet inom äventyrspedagogiken går att dra allt oftare i både undervisning och 
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verksamhet. Barnen har systematiskt visat både på både förkunskaper och förankrade 
kunskaper samt en större nyfikenhet på digitalitet, oavsett ålder och mognad. Barnen visar 
också på en större medvetenhet för den dagliga bredden av användningsområden inom 
digitalitet. Rektor bedömer därför, efter den gemensamma utvärderingen under den senaste 
planeringsdagen i slutet av terminen, att det digitala projektet och själva fokusområdet 
digitalitet därmed kan avslutas VT-2022.  
 
 

Utvecklingsområden för läsåret 2022-2023  
 
Skolledningen har tillsammans med personalen analyserat och utvärderat fram att rektor ska 
verka för och erbjuda 

● Fokusområden för läsåret: Språk (fortsättning) och Normer och värden. 
● Utifrån det övergripande temat havet så ska pedagogerna tillsammans med barnen 

ta reda på vad de vill lära sig mer om och koppla det till de nationella målen, lokala 
mål och fokusområden med inspiration av äventyrspedagogik. 

● Undervisningen och det kollegiala lärandet med inspiration av äventyrspedagogiken 
ska effektiviseras ytterligare 2022-2023. 

● Fortsätta med fokusområdet språk kopplat med kursen Förundran med aktuell 
forskningsanknytning samt stärka samtals- och reflektionsverktyg för det kollegiala 
lärandet. Styrs upp av rektor och lärledare 2022-2023. 

● Lärmiljöerna ska utvecklas ytterligare både inomhus och utomhus 2022-2023. 
● Se över möjligheterna för att göra en större green screen HT-22. 
● Avdelning Biet ska anpassa sina lärmiljöer och verksamhet för nästan ett helt ny 

barngrupp och arbetslag. Augusti/september 2022. 
● Pedagogerna bör cirkulera mera enligt trygghetsvandringen och gemensam analys av 

läsåret. Mer fokus på “aktiv härvaro.” 2022-2023. 
● Observationstabellen från professor Jan Håkanssons bok om systematiskt 

kvalitetsarbete ska användas under läsåret. 
● Rektor vill under se en tydligare koppling till Barnkonventionen och att det bör 

erbjudas en fördjupning kring barn som rättighetsbärare med rätt till sin egen kropp 
och en diskussion kring vad barnets bästa är och vem som avgör detta. Det bör 
kopplas den senaste forskningen som bland annat visar att lärare ibland missar 
viktiga fördjupade delar kring identitet, rättigheter och värdegrundsfrågor i barnens 
undervisning. (Quennerstedt m.fl. Barns och ungas rättigheter i utbildning, Gleerups 
utbildning AB, 2020) HT-22. 

● Fler planerade observationstillfällen för pedagogerna. 2022-2023. 
● Språksamtalen för 1-3 år ska bokas i samband med vårdnadshavare med inskolningen 

för en trygg förankring fr.o.m. v.32. 
● Rektor ska se över möjligheterna för någon form av hallbibliotek? HT-22. 
● Rektor får i uppdrag av huvudman att säkerställa att förskollärarna får sin 

planeringstimme schemalagd. 
● Rektor får i uppdrag av huvudman att förankra bokprojektet Förundran hos övriga 

pedagoger.  
● Nytt avtal har förmedlats fram med fackförbunden och personalgruppen. Det 

innebär, att alla förskollärare få samma planeringstid oavsett tjänstegrad då 
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skolledningen vill ge lika möjligheter för förskolläraruppdraget. Förtroendetiden ska 
effektiviseras, så ska de totala arbetstimmarna bli färre i antalet än i dag. Start HT-22. 

 

Kompetensutveckling: 
● Rektorsprogrammet(fortsättning) Internat 7 v.39 och internat 8 v.48. 2022-2023. 
● Förundran, kreativitet och lär-lek-lighet. Introduktion HT-22 (fortsättning) 2022-2023. 
● Rektor ska stötta lärledaren för kursen Förundran och förmedla ny kunskap och 

aktuell språkforskning med fokus på de yngre barnen samt med hjälp av det 
kollegiala lärandet och nya kommunikationsverktyg under hela läsåret. Systematisk 
feedback och informationsflöde i Google document. 

● Kompetensutveckling Jan Håkanssons bok om systematiskt kvalitetsarbete (2021) 
samt via rektorsutbildningen kurs 2. HT-22-VT-23. 

● Kompetensutveckling TAKK för pedagogerna genom Region Uppsala VT-22 
(fortsättning) 

● Rektor ska se över möjligheterna för att på sikt utbilda hela personalgruppen i HLR. 
● Samverka med delar av det stora barnhälsoteamet. 

 
 



 

   

Systematiskt kvalitetsarbete 

Termin/läsår 2021/2022 

Huvudman 

  

Förskolan Eldflugans vision är att alla barn ska känna sig trygga och sedda hos oss. De ska 
känna sig accepterade och respekterade. Vi vill tillgodose barnens rättigheter till en likvärdig 
utbildning med hög kvalitet där vi erbjuder varierande möjligheter för utveckling och lärande 
efter barnens individuella förutsättningar och behov i relation till de nationella målen. För att 
nå vår vision inspireras vi av Äventyrspedagogik, som är ett upplevelsebaserat lärande, där 
både grupp och individ stärks. 



  

På Förskolan Eldflugan arbetar vi efter detta 
kvalitetshjul, 

 för att säkerställa att kvalitén i verksamheten följs 
upp, 

 analyseras och därmed utvecklas i rätt riktning. 
Planen är skapad i november 2020 och ska ses 

över av huvudman i slutet av varje termin. 

    

  Skollagen 8 kap. 2§ 
”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för 
fortsatt utbildning”. 

  

Nulägesbeskrivning: 

Pedagogerna på förskolan har tidigare demokratiskt röstat fram en lokal tjänsteform, 
upprättad av huvudman, Lärarförbundet och Kommunal. Tjänsteformen heter ”annan 
arbetstid del av år.” En heltidsanställd har 4 timmar/vecka att förläggas utanför barngrupp, 
antingen för egen del eller för tid i grupp med delar av personalen. 1 timme av dessa är för 
friskvård. Friskvårdspengar finns för varje anställd att nyttja.  
Förskolläraren har 1 timme extra planeringstid/vecka för sitt uppdrag och det systematiska 
kvalitetsarbetet, samt gemensam tid i samtalsforumet ”Pedagogiska kvarten” där 
förskollärarna kan analysera och synkronisera undervisningen och utbildningen. 
  
Vi har en hög ambitionsnivå och den genomsyrar hela organisationen. Huvudman bedömer 
att förskolan har en väldigt engagerad  personalgrupp och större delen av personalgruppen är 
den samma som under våren -21. 
  
Rektor får i uppdrag av huvudman att fokusera på de lokalt satta målen kring språk och 
digitalitet och sätta dem i relation till de nationella målen för förskolan. 

  

Personal: 

Styrelsen: 



Styrelsen består av 4 pedagoger som alla arbetar i verksamheten. Vid behov finns även rektor 
och ekonom närvarande vid möten. Ekonom är även adjungerande. 

Trollsländan: 

Huvudman budgeterar för 4st pedagoger á 100%. 

1 förskollärare, 100% 

2 barnskötare 100% 

1 barnskötare, specialanställning, 100% 

Biet: 

Huvudman budgeterar för 3st pedagoger á 100%. 

1 förskollärare, 100% 

2 barnskötare, 100% 

Lysmasken: 

Huvudman budgeterar för 3 pedagoger. 

1 förskollärare, 100% 

1 förskollärare, 80%. Uppdatering november: Förskollärare blir tillsvidareanställd 100% 
(83% i praktiken.) 

1 barnskötare, 100% 

Utöver de redovisade ovan har vi budgeterat för en specialanställning, barnskötare, på 50% 
som rör sig över alla avdelningar. 

Rektor: 

Rektors tjänst är budgeterad till 80%. 40% är på kontor och 40% studerar hen 
rektorsutbildningen. 

Städ: 

Städ sker på kvällstid/tidig morgon, och budgeteras till 2-4h per dag. 

Kök: 

Vikarierande kökstjänst budgeteras till 75% 

Ekonomi/administrativt: 



Tjänsten som ansvarig för ekonomi och administrativa frågor är budgeterad till 100%. 
Tjänsten innefattar också vaktmästeri. 

Lokaler: 

Nya lärmiljöer har skapats både ute på gården och inne på avdelningarna. 

Barngrupp: 

När alla barn är inskolade under höstterminen så har vi 51 barn inskrivna. Målet är fulla 
barngrupper, det vill säga 52 barn. 
Uppdatering november: Förskolan beviljas ansökan om utökat antal barnplatser från 52 till 
56.  

 

Måluppfyllelse: 

Utbildningen på förskolan Eldflugan ska utformas så att den svarar mot de nationella målen. 
Den ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och 
känna att undervisningen håller en hög nivå. 
  
Våra kort- och långsiktiga mål är att skapa en arbetsgrupp med stor och bred kompetens. Vi 
ser kontinuerligt över möjligheterna att anställa mer utbildad personal, då främst 
förskollärare. 
  

Skollagen 8 kap. 8 §    

”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.” 

Barnkonventionen (SFS 2018:1197) 

”Bestämmelserna om kränkande behandling i skollagen grundar sig bland annat 
på FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och det är i ljuset 
av Barnkonventionen som lagen ska tillämpas.” 

  

Inför läsåret 21/22 

Huvudman diskuterar i samråd med rektor, och kommer fram till att pedagogerna fortsatt 
behöver arbeta med språkutveckling, då vi ser ett stort behov bland barnen. Fokus kommer 
även att ligga på digitalitet och pedagogernas kunskap inom det behöver stärkas ytterligare. 



Avdelningarna ska jobba med deras valda tema, inspirerat av Äventyrspedagogik, över hela 
läsåret. Utifrån detta bestämmer styrelsen i samråd med rektor att förskolan Eldflugan under 
läsåret 21/22 ska; 

  

● Främja och utveckla barnens språkutveckling. 
● Erbjuda pedagoger och barn en fördjupad undervisning inom digitalitet. 

  

 

Metod höstterminen 2021 

● För att kontrollera att avdelningarnas utbildning genomförs, på grupp och 
individnivå, i relation till de nationella målen kommer alla förskollärare att 
träffas en gång i veckan, inklusive rektor. Rektor får då information och en 
resultatanalys om hur den planerade undervisningen genomförts och 
identifiera utvecklingsområden. Vid eventuella brister tar rektor med sig detta 
till huvudman. 

● För att tydliggöra och förstärka förskollärarens roll så har denne en extra 
planeringstimme varje vecka. Under denna timme ska denne planera och 
förbereda inför kommande undervisningstillfällen. 

● Huvudman ser till att rektor reviderar samtliga dokument som gäller 
kränkande behandling, likabehandling och diskriminering kontinuerligt. Även 
rutiner för klagomålsrutiner och tillbud ses över. Efter revidering delger 
huvudman resultat och vidtar eventuella åtgärder. 

● Observationer och övrig dokumentation ska genomföras av pedagoger för att 
säkerställa att barnen känner trygghet på förskolan. Eventuella åtgärder vidtas 
av rektor och huvudman enligt befintlig åtgärdsplan. 

● Pedagogerna ska i sina arbetslag träffas 1 gång i månaden, där de använder sig 
av sina förtroendetimmar, för att planera verksamheten. 

● Nya rutiner för kommunikation i hela styrkedjan har införts och kommer att 
utvärderas under höstterminen. 

● Huvudmannen har lämnat ut enkät till alla pedagoger för att kvalitetssäkra att 
rektor fullföljer sitt uppdrag. 

 
  
 

Resultat och Analys hösten 2021 

● Vi ser utifrån rektors systematiska kvalitetsarbete att pedagoger numer ser sitt 
systematiska kvalitetsarbete som ett bra verktyg för analys och reflektion av 



undervisningen. Den extra avsatta tiden för förskollärare har gett resultat i ett mer 
levande systematiskt kvalitetsarbete.  

● Ytterligare en förskollärare har anställts för att höja kompetensen i arbetsgruppen.  
● Rapport från rektor säkerställer att alla avdelningar erbjuder undervisning med hög 

kvalitet. Rektors observationer i barngrupperna samt avdelningarnas systematiska 
kvalitetsarbete visar på god måluppfyllelse.  

● Förskolans rutiner för åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering har 
följts upp kontinuerligt enligt våra rutiner. De är i enlighet med de nationella målen i 
kap 6 skollagen (SFS 2010:800)  
Planen mot kränkande behandling och diskriminering har dokumenterats löpande av 
rektor under hösten 12. Återkoppling sker med huvudmannen var 4:e vecka. 

● Huvudman har tagit del av trygghetsvandring och anser åtgärder relevanta och 
visionen är att de ska verkställas under VT-22. 

● Den nya kommunikationen i styrkedjan fungerar väl och den har blivit tydligare. Det 
har även blivit en tydligare styrkedja efter rektor gick ur styrelsen.  

● Huvudman har fått in enkäter angående rektors uppdrag från samtliga pedagoger. Inga 
planerade insatser krävs.  

● På grund av hög sjukfrånvaro under pandemin har den “pedagogiska kvarten” blivit 
lidande. Rektor har fått i uppdrag av huvudman att tillsammans med förskollärare 
hitta ett bättre forum.  

 

—--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Utvecklingsområden inför vårterminen 2022 

Vi ska under vårterminen fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet som ett redskap 
att analysera och reflektera kring undervisningen. Målet är att göra det systematiska 
kvalitetsarbetet mer lättillgängligt för pedagoger, rektor och huvudman. Vi planerar för att 
använda oss av en digital plattform, Google document, för att göra den lättillgänglig. 

 

Metod vårterminen 2022 

● För att alla lättare ska ha tillgång till det systematiska kvalitetsarbetet, så kommer 
ordförande att presentera hur pedagoger, rektor och huvudman ska jobba med Google 
Document. Andra dokument som startas, ska också göras i Google Document.  

● Huvudman budgeterar för att en av förskollärarna ska delta i Region Värmlands 
bokprojekt- Förundran med start VT 2022. Projektet sträcker sig över två år.  



● Rektor önskar en större budget för att köpa in fler digitala verktyg till verksamheten. 
Huvudman avslår önskan och ber rektor att skapa en lösning där de digitala verktygen 
finns mer lättillgängliga för alla avdelningar, och att pedagogerna och barnen ska bli 
mer trygga i användandet av verktygen.  

 

Resultat och Analys vårterminen 2022 

● Förskolans samtliga Systematiska kvalitetsarbeten finns nu i Google Document. Alla 
nya dokument som skapas har skapats i Google. Rapport och utvärdering från rektor 
är att arbetssättet har skapat bättre förutsättningar för en systematisk återkoppling 
mellan huvudman, rektor och pedagoger. Arbetssättet har förankrats mer hos alla 
berörda och både dokumentation och reflektion har blivit mer effektivt.    

● Bokprojektet Förundran har startat och utvärdering kommer att ske fortlöpande under 
kursen.  

● Rektor har skapat förutsättningar för större kunskap hos pedagogerna inom digitalitet, 
vilket har genererat i ett fördjupat intresse hos barnen.  

● Under vårterminen har det varit svårt för förskollärarna att använda sin extra 
planeringstimme.  

● Rektor har tillsammans med pedagoger diskuterat olika lösningar när det gäller 
barngruppens sammansättning, pedagogernas undervisning och samarbeten över 
avdelningarna. Uppföljning har gjorts kontinuerligt för att se till att de bästa 
förutsättningarna ges för både barn och pedagoger. (Skollagen 8 kap. 8 §) 

● Barnkonventionen (SFS 2018:1197) 
Förskolans rutiner för åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering har 
följts upp kontinuerligt enligt våra rutiner. De är i enlighet med de nationella målen i 
kap 6 skollagen (SFS 2010:800)  
Planen mot kränkande behandling och diskriminering har dokumenterats löpande av 
rektor under läsåret 21/22. Återkoppling sker med huvudmannen var 4:e vecka.  
Trots ett gediget värdegrundsarbete rapporterar rektor att det behövs ytterligare samtal 
och undervisning främst inom språkbruk, attityder och bemötande.  
Efter samtal med rektor gällande policy för bemötande och förhållningssätt, så har 
styrelsen infört en policy gällande för endast styrelsemedlemmar. Rektor har gjort en 
liknande policy för alla anställda inom företaget, som alla har fått tagit del av och 
rektor inväntar nu underskrifter.  
Trots hög frånvaro på grund av pandemin så kan rektor rapportera att alla avdelningar 
har nått sin måluppfyllelse. 
  

Utvecklingsområden inför läsåret 2022/2023 

● Rektor får i uppdrag att säkerställa att förskollärarna får sin extra planeringstimme 
schemalagd.   



● Rektor får i uppdrag att förankra bokprojektet Förundran hos övriga pedagoger.  
● Rektor bedömer att förskolan bör införa Normer och Värden som fokusområde inför 

ht-2022. Styrelsen anser att detta bör införas.  
● Då det är flera nya medlemmar i styrelsen, så är dess utvecklingsområde att alla i 

styrelsen ska ha en gemensam kunskap och kompetens gällande huvudmannens 
uppdrag.  
































