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Tillämpning 
Verksamhetsplanen ger ett uttryck för hur enheten planerar sin verksamhet för läsåret. 

Förskolechef omprövar verksamhetsplanen utifrån uppkomna resultat i t ex, egentillsyn, 
enkätresultat och likabehandlingsplan. 

Uppföljning, utvärdering och tillika analys av verksamhetsplanen ska finnas tillgängligt 31 januari 
2017. 

Kvalitetsområden 

Kvalitetsbegreppet 
Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och skola utifrån hur väl en verksamhet 
svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer och andra mål förenliga med de nationella, samt i 
vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras. Vid bedömningen av kvalitet väger 
Skolverket samman verksamhetens strukturella förutsättningar, arbetet i förskolan och resultatet 
dvs. måluppfyllelsen. 

Kvalitetsarbete i förskolan ska kännetecknas av systematik, där arbetet tar sin utgångspunkt i en 
beskrivning av nuläge, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning 
av resultat, utvecklingsåtgärder och nya mål. 

Systematik och dokumentation i skollagen - 4 kap. 

Enhetsnivå 
4 § Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och 
andra styckena. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål som finns 
för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i 
verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 
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Grundläggande information om Torpets förskola

Enhet: Torpets Förskolan
Huvudman: Incroft fsk AB
Förskolechef: Desirée Edmundsson

Förskolan
Torpets Förskola ligger i Antnäs, nära skola, sporthall samt lek- och idrottsplats. Vi har skog och 
mark nära intill. Vår utegård består av en stor sandlåda, gräs och växtlighet. Vi har 2 lekstugor, 
grillplats, kiosk, brandbil att leka i. Vi har även möjlighet att använda Hedens förskolas utegård som
ligger nära till, med gungor, rutschkana och klätterställning.

Antal Barn och grupper
Torpets förskola består av en avdelning med för närvarande 25 barn, mellan 1-6 år varav tre 20-
timmars barn. De är indelade i två grupper 1-2 år och 3-6 år. Utöver denna indelning delas de även 
in i fyra åldershomogena grupper vid projektarbeten. 

Personal
Förskolan består av en huvudman som ansvarar för förskolans drift, ekonomi, administration och  
medverkar även i barngrupp.  Förskolan har en förskolechef anställd med inriktning på att driva 
pedagogisk utveckling och stödja pedagogerna i deras dagliga verksamhet och medverka i 
barnverksamheten. Vi har 2 förskollärare, 3 barnskötare, köksa och en lokalvårdare som är anställd 
på särskilt anställningsstöd som vid behov går in i barngrupp.

Personaltäthet i nuläget: 5 barn/personal

Fortbildning som ska genomföras

Huvudman och förskolechef har gått utbildning för Småbarn i förskolan, där fokus låg på det lilla 
barnets behov, utveckling och vikten av barnets anknytning till personal. Personalen har senare fått 
ta del av detta.

Förskolechef inleder sin rektorsutbildning 19 september 2016.

All personal behöver utbildning i Pedagogisk dokumentation. Under våren -17 kommer vi att boka 
in Annika Persson Åkerblom, för föreläsning och handledning.
 
Vi ska även besöka en Reggio Emilia förskola i Kåge för att få inspiration och mer insikt kring 
detta. All personal behöver även utbildning inom det.

Vårt skyddsombud behöver skyddsombudsutbildning, vilket vi undersöker via fackförbund just nu.

1



Verksamhetsidé

Företagets verksamhetsidé är att bedriva en kvalificerad förskoleverksamhet i syfte att utveckla 
barnens trygghet, nyfikenhet, samspel och barnens kreativa förmågor utifrån Lpfö 98/16.  

Vi vill att barnen ska känna trygghet och tillit till miljön och vår personal. Vår verksamhet bygger 
på våra ledord Trygghet-Nyfikenhet-Samspel. När barnen är trygga blir de nyfikna och kan börja 
samspela. Vi använder oss av ett professionellt förhållningssätt genom att vi är goda förebilder. Vi 
lägger stor vikt vid bemötandet mellan barn och vuxna vid den dagliga kontakten.

Vi arbetar utifrån äventyrspedagogiken där barnen lär tillsammans med hela sin kropp då 
äventyrspedagogiken är en upplevelsebaserad lära som bygger på samarbete. Alla är delaktiga och 
har en uppgift. Vi använder oss av vår närmiljö i skog och mark. Vi vill väcka barnens intresse till 
natur och miljö, att vi värnar om varandra och allt runt omkring oss.

Stor del av vår verksamhet bedrivs utomhus vilket vi tycker är bra eftersom att det främjar 
rörelsebehovet och hälsan hos barnen. De aktiviteter och projekt vi gör tillsammans med barnen ska
under året ha sin utgångspunkt i äventyr, saga och fantasi. Detta för att vi sett att de fångar barnen 
och vi vill främja barnens kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga. Då stärker vi barnens 
självkänsla, självförtroende och deras förmåga att samarbeta i grupp. Lärandet ska ske integrerat i 
verksamheten som helhet, både i det vardagliga och i det planerade aktiviteterna. 

Vi inspireras av Reggio Emilias synsätt att sätta barnets erfarenhet, intresse och tankar i Fokus. Vår 
vardag ska utgå från barnens behov, förmågor och tankar. Vi pedagoger och personal skapar miljöer 
tillsammans med barnen som är anpassade för barns utveckling och lärande, där leken och skapande
aktiviteter kommer att vara i fokus.

Vi lägger stor vikt vid återbruk där vi och barnen skapar av återvinningsbart material.

Vi uppmuntrar till samtal och att bygga goda relationer till varandra. Barnen ska få uttrycka sig på 
olika sätt, både ensam med pedagog och tillsammans med andra genom sång, musik, bild, dans, 
drama, tal och skrift.

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 
leka och lära ” Lpfö 98/16

2



Uppdrag och styrdokument

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 

erbjuda 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. I samarbete med hemmen ska 

barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas”               

Lpfö 98/16 s.5

Vi arbetar utifrån:

• Skollagen 

• Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10

• FN:s barnkonvention om barnets rättigheter,

• Likabehandlingslagen

• Socialtjänstlagen

• Småbarns läroplan
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Tema: Kamratskap och miljö

Bakgrund
I nuläget har vi flera barn som har svårt att respektera varandras olikheter. De behöver arbeta med 
samspel, samarbetsförmåga, att vänta på sin tur och att kunna dela med sig. De behöver tålamod till 
att lyssna på varandra och att inte avbryta när en kompis pratar. De behöver hjälp att sätta sig in i 
hur andra tänker och känner. De behöver utvecklas i konflikthantering då de lätt går till verbalt eller 
fysiskt angrepp för somliga.

Vi har många inskolningar under höstterminen och arbetar därför mycket kring trygghet och barnets
anknytning till personal.

Vi har därför valt att våra prioriterade strävansmål ska vara kopplade till utveckling inom dessa 
områden läsår 2016/17. Men i vårt dagliga arbete, arbetar och berör vi alla mål i Lpfö 98/16. Läs 
mer i vår ”Grundverksamhet” hur vi dagligen arbetar med dessa.

Vi vill även lägga stort fokus på att värna om vår miljö, att ständigt föra en dialog med barnen och 
visa hur vi på bästa sätt tar hand om allt levande, vår natur och närmiljö. Vi vill att barnen ska få ett 
helhetsperspektiv på hur allt levande omkring oss påverkas av våra handlingar. Vi vill ha en hållbar 
framtid.
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2.1 Normer och värden 

Utvecklingsområde
Vi strävar efter att barnen ska utveckla tålamod och acceptera varandras olikheter. Att de ska visa 
hänsyn och omtanke till varandra.  Att de ska utveckla god samarbetsförmåga. Att de ska värna om 
allt levande i sin omgivning och vårda sin förskola och närmiljö.

I Lpfö 98/10 står det:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar :
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

Genomförande
Den lokala planen mot diskriminering och kränkande behandling skall vara väl känd av alla som 
arbetar på förskolan samt vilka rutiner som är gällande vid eventuella incidenter.

All personal ska agera som goda förebilder utifrån allas lika värde. Vi ska se varje barn, vara 
lyhörda inför barnens känslor och tankar och möjliggöra barnets trygghet och trivsel.  All personal 
ska medvetet arbeta med värdegrunden i vardagen.  All personal ska stödja barnen i att utveckla 
empati för varandra, miljö och material. Även stödja barnen i konflikthantering genom att stanna 
upp, lyssna in och stödja barnen i att komma fram till lösningar. 

Vi arbetar utifrån Cohens konfliktpyramid vilket innebär att vi dagligen arbetar förebyggande 
genom att samtala kring hur en kompis bör vara, och att vi vid konflikt använder oss av medling. 
Vid konflikt får barnen först berätta sin egen upplevelse av vad som hänt, sedan hur de kände, hur 
de tror övriga kände, hur de skulle vilja att det var, hur de skulle kunna göra på annat sätt. Barnen 
får även lära sig att göra stopptecknet och att respektera det. Se mer i vår likabehandlingsplan kring
vårt konfliktarbete.

Förskollärare och barnskötare arbetar nära barnen och deltar aktivt i kommunikation och samspel i 
en medforskande roll genom att lyssna och samtala i lek, projekt, aktiviteter och vid konflikter. 

• Vi arbetar i små grupper kring värdegrunden för att alla ska komma till tals och bli sedda.
• Vi skapar gemensamma regler tillsammans med barnen som vi ska rätta oss efter på 

förskolan.
• Vi uppmuntrar barnen att lyssna på varandra och tillåter inte barnen att avbryta varandra. Vi 

säger till och håller kvar fokus på det barn som först talade.
• Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och trösta varandra. Vi ger positiv feedback och återkopplar

till barnet då det gör eller gjort goda handlingar. Detta för att förstärka det goda beteendet 
och uppmuntra fler att göra likadant.

• Vi visar och samtalar om människors olikheter, och hjälper barnen att förklara hur det 
känner vid en konflikt för att öka möjligheten till att kunna förstå och leva sig in i hur andra 
människor tänker.

• Genom äventyrspedagogiken erbjuder vi barnen samarbetsövningar och gruppstärkande 
övningar och aktiviteter som rollspel, böcker och drama som stöd i arbetet med 
värdegrunden. Detta för att kunna lyfta fram dilemman och händelser i gruppen, både goda 
exempel och konflikter för att i samspel hitta gemensamma lösningar. 

• Rum och uteplats lämnas inbjudande till nästa grupp barn och pedagoger med syftet att 
utveckla hänsyn till varandras lek och empati för materialet på förskolan.   

• Dagligen möts barnen av litteratur från andra kulturer och i oktober har vi FN-vecka där vi 
fördjupar oss ytterligare i andra kulturer.
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• Vi fortsätter vårt arbete med vårt akvarium, där barnen lär sig visa respekt genom daglig 
omsorg av fiskarna vid matning och rengöring. 

• Vi har en daglig dialog kring växter och djur när vi är i skog och mark där barnen får insikt 
om djurens och insekternas värld och hur den ska hanteras.

När ska det följas upp 
Utvärdering sker i jan och maj 2017 på planeringsdagarna.

Hur ska det utvärderas 
Genom systematiska uppföljningar en gång per månad under verksamhetsåret med stöd av 
framtagen dagordning. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för 
uppföljning/reflektion, utvärdering och utveckling. Allt sammanställs, dokumenteras och 
vidarebefordras vid apt. 

Ansvariga
Förskollärare har ett särskilt ansvar enligt Lpfö 98/16 och arbetslaget har ett gemensamt ansvar att 
delta och utföra uppföljningar och utvärderingar.

Förskollärare kommer även vid samplanering och reflektion en gång per månad, ansvara för att 
dagordning kopplat till vårt systematiska kvalitetsarbete följs.

Förskolechef sammanställer inkomna reflektioner, utvärdering och uppföljning månadsvis vid varje 
apt.
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2.2 Utveckling och lärande
Utvecklingsområde
Vi strävar efter att alla barn ska utvecklas till trygga och omtänksamma individer som vill och  
vågar pröva och undersöka både enskilt och i grupp. Att de vid konflikter inte gör illa varandra 
verbalt eller fysiskt och att de talar ut och löser konflikten med hjälp av personal. Vi strävar även 
efter att öka barnens kunskap för naturvetenskap på ett lustfyllt sätt.

I Lpfö 98/16 står det:
Förskolan ska sträva efter att varje barn :
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter  
  och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,   
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om
  växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

Genomförande

Vi kommer att arbeta mot ett större äventyr med flera delmål kopplat till temat ”Kamratskap och 
Miljö. Barnen kommer att få uppgifter av ”Skräpis”, en slarvig och okunnig filur som lever ensam i 
skolskogen. De olika uppgifterna handlar om att lära Skräpis hur man är en bra kompis och hur man
tar hand om naturen och vår miljö.  

Barnen kommer att träffa Skräpis vid vissa tillfällen, och andra tillfällen får de ett meddelande av 
Skräpis.  Barnen löser ibland uppgiften i skogen eller tar med sig uppgiften till förskolan för att 
undersöka, experimentera, reflektera och slutligen delge sina nya kunskaper till Skräpis.  

För att nå våra två första prioriterade strävansmål inom utveckling och lärande kommer vi 
kontinuerligt arbeta på nedanstående sätt:

• För att barnen ska känna trygghet finns vi alltid nära, vi pratar ofta enskilt med barnen eller i
mindre grupp.

• Vår inskolning pågår tills barnet anknutit till inskolande personal. Barnet i fråga har en och 
samma personal vid sin sida tills barnet självt visar kontakt med övrig personal. Vi 
informerar ärligt föräldrar hur barnets anknytning visar sig och förlänger inskolningstiden på
2 veckor vid behov.

• Vi arbetar ofta i små grupper för att barnen ska komma till tals och att alla ska bli sedda. I 
den lilla gruppen ökar även chansen till delaktighet.

• Barnen vistas även i stor grupp exempelvis vid samling där de får erfarenhet att ta hänsyn 
till varandra.

• Vi uppmuntrar till att våga pröva och ger barnet olika utmaningar för att låta barnet själv 
lyckas, och ger trygghet till att fortsätta våga. Barnen ska känna att de är en tillgång i 
gruppen.

• Vi uppmuntrar barnen att bli självständiga och ta eget ansvar genom att, duka av efter sig, 
vid av- och påklädning, samt ta ansvar för sina egna och förskolans saker.

• Vi uppmärksammar och berömmer barnet.
• Vi är alltid nära barnen och hjälper dem vid konflikter. Vi lyssnar in barnen i konflikten och 

ger stöd där det behövs.
• Vi samtalar ofta med barnen om hur man är en bra kompis. Att det ibland blir fel och hur 

man kan lösa det.
• All personal följer samma rutiner och hjälper barnen för att tillämpa dessa. 
• Vi har ett barnråd där personal och barnen tar upp olika dilemman.
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• Vi har gemensamma kompisregler, se vår likabehandlingsplan.
• Barnen får använda sina olika förutsättningar genom äventyrspedagogiken där alla bidrar 

och behövs.

För att nå vårt tredje prioriterade strävansmål inom utveckling och lärande, naturvetenskap, kommer
vi kontinuerligt arbeta på nedanstående sätt:

• Vi går till skogen 1 gång i veckan där barnen både får leka fritt och lära sig mer om djur och 
natur.

• Vi träffar och får meddelanden av ”Skräpis” som ställer frågor vilket leder till att barnen 
undersöker och experimenterar i mindre grupper för att sedan delge Skräpis ett svar. På så 
sätt lär sig barnen om natur, djur och miljö.

• Vi plockar skräp i naturen och samtalar om vad som är bra/dåligt för djur och natur.
• Vi lär barnen om allemansrätten.
• Vi planterar frön på våren, studerar vad som växer upp för att sedan ta hand om de nya frön 

som utvecklas för att barnen ska förstå dess kretslopp. 
• Vi sopsorterar, barnen är delaktiga i sopsorteringen vilket gör dem medvetna hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra.
• Barnen arbetar med vårt akvarium, de matar, rengör och forskar kring fiskarna. De föds och 

dör fiskar vilket ger oss bra tillfällen att prata om livets kretslopp. Men även att få förståelse 
för våra djurs behov.

• Vi fångar barnens nyfikenhet när de utforskar naturens fenomen och vidare undersöker och 
experimenterar kring de fysikaliska och kemikaliska fenomenen för att medvetandegöra 
barnen.

• Vi studerar spår och avföring i skogen och undersöker med barnen vilka djur som varit där.
• Vi arbetar med materialet ”Upptäck & Utforska Naturkunskap och Teknik med Kråkis” Ett 

roligt material som med enkla medel/experiment visar barnen hur olika fenomen i naturen 
går till.

När ska det följas upp 
Utvärdering sker i jan och maj 2017 på planeringsdagarna.

Hur ska det utvärderas 
Genom systematiska uppföljningar en gång per månad under verksamhetsåret med stöd av 
framtagen dagordning. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för 
uppföljning/reflektion, utvärdering och utveckling. Allt sammanställs, dokumenteras och 
vidarebefordras vid apt. 

Ansvariga
Förskollärare har ett särskilt ansvar enligt Lpfö 98/16 och arbetslaget har ett gemensamt ansvar att 
delta och utföra uppföljningar och utvärderingar.

Förskollärare kommer även vid samplanering och reflektion en gång per månad, ansvara för att 
dagordning kopplat till vårt systematiska kvalitetsarbete följs.

Förskolechef sammanställer inkomna reflektioner, utvärdering och uppföljning månadsvis vid varje 
apt.
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2.3 Barns inflytande 
Utvecklingsområde
Vi strävar efter att öka barnens inflytande över arbetssätt och verksamhetens innehåll i vår 
förskoleverksamheten. 

I Lpfö 98/16 står det:
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin
situation, 

Genomförande
• Vi har samtal i större och mindre grupper där barnens tankar, intressen och önskemål utgör 

grunden för verksamhetens arbetssätt, innehåll och utformning av aktiviteter och lärmiljöer. 
Dessa samtal är vid morgonsamling och även när vi arbetar i de mindre projektgrupperna.

• Varje grupprojekt inleds med att barnen får reflektera kring förgående projekt och ge 
önskemål hur de vill gå vidare.

• Vi kommer att utvärdera verksamhetens olika aktiviteter och lärmiljöer tillsammans med 
barnen regelbundet vid morgonsamling varje fredag och i barnrådet.

• Ett barnråd kommer att upprättas där barnen inledningsvis sätter upp gemensamma regler.
Barnrådet kommer att vara varannan vecka.

Genom barnrådet får alla barn på förskolan tycka och tänka i viktiga frågor som rör 
förhållningssätt, olika dilemman, arbetssätt och miljön på förskolan. 

Syftet med barnråd är att ta tillvara barnens tankar och åsikter om sin egen förskola och att 
barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga, i sina liv och i den situation de 
befinner sig i på förskolan.

• Vi är lyhörda för de mindre barnens intressen och behov och erbjuder de mindre barnen det 
som lockar dem i deras utveckling.

När ska det följas upp 
Utvärdering sker i jan och maj 2017 på planeringsdagarna.

Hur ska det utvärderas 
Genom systematiska uppföljningar en gång per månad under verksamhetsåret med stöd av 
framtagen dagordning. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för 
uppföljning/reflektion, utvärdering och utveckling. Allt sammanställs, dokumenteras och 
vidarebefordras vid apt. 

Ansvariga
Förskollärare har ett särskilt ansvar enligt Lpfö 98/16 och arbetslaget har ett ansvar att delta och 
utföra uppföljningar och utvärderingar.

Förskollärare kommer även vid samplanering och reflektion en gång per månad, ansvara för att 
dagordning kopplat till vårt systematiska kvalitetsarbete följs.

Förskolechef sammanställer inkomna reflektioner, utvärdering och uppföljning månadsvis vid varje 
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2.4 Förskola och hem

Utvecklingsområde
Vi strävar efter att öka samarbetet med hemmen.

Mål Lpfö 98/16
”Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 
hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och 
påverka verksamheten i förskolan.”
      
Genomförande

• Att ha en öppen dialog med vårdnadshavare i vardagen. 
• Vi har en blogg där vi delger vad vi har gjort under veckan och vad som planeras inför 

nästkommande vecka. 
• Vi hänger upp dokumentation och bilder i barnens hallar och rum. 
• Vi delger även på vår facebooksida dagliga aktiviteter. 
• Vi tar emot synpunkter från föräldrarna i vardagen, via mejl och synpunktshantering. 
• Vi har föräldramöte och utvecklingssamtal. 
• Vi har även traditioner där föräldrarna medverkar, som gårdsfest/ avslutningsfest och julfest.
• Vi ska oktober 2016 påbörja arbetet med samråd med intresserade föräldrarna för att öka 

samarbetet med hemmen.

När ska det följas upp  
Utvärdering av målen i verksamhetsplanen sker i  januari och maj 2017 på planeringsdagarna samt 
genom vår årliga föräldraenkät.  

Hur ska det utvärderas 
Genom systematiska uppföljningar en gång per månad under verksamhetsåret med stöd av 
framtagen dagordning. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för 
uppföljning/reflektion, utvärdering och utveckling. Allt sammanställs, dokumenteras och 
vidarebefordras vid apt. 

Ansvariga
Förskollärare har ett särskilt ansvar enligt Lpfö 98/16 och arbetslaget har ett ansvar att delta och 
utföra uppföljningar och utvärderingar.

Förskollärare kommer även vid samplanering och reflektion en gång per månad, ansvara för att 
dagordning kopplat till vårt systematiska kvalitetsarbete följs.

Förskolechef sammanställer inkomna reflektioner, utvärdering och uppföljning månadsvis vid varje 
apt.

Förskolechef har ansvar över samråd, föräldramöte, klagomålshantering och veckomejl till 
föräldrarna. Personal över blogg och Facebook.
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2.5 Övergång och samverkan

Utvecklingsområde
Vi strävar efter fler tillfällen för samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem.

Mål Lpfö 98/16
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 

Genomförande
• Förberedande arbete med 6-åringarna inför förskoleklass.

• Samarbeta med skolans lärare inför skolstart och besöka de aktuella skolorna samt ge 
särskild uppmärksamhet åt barn som behöver särskilt stöd. 
 

• För att 6-åringarna ska få träffa varandra innan skolstart kommer vi att bjuda in Alvik och 
Antnäs förskola till ett äventyr under VT17.

• Vi kommer även att boka extra studiebesök med Antnäs skola då de VT16 bara hade ett 
tillfälle.

• Vi kommer att bjuda in våra 7-åringar för att berätta om skolan under VT17.

När ska det följas upp 
I februari och maj 2017 i samarbete med förskoleklassens personal. (Mycket beroende på den 
kommunala skolans möjligheter och öppenhet mot den privata förskolan.)

Hur ska det utvärderas 
Genom systematiska uppföljningar en gång per månad under vårterminen med stöd av framtagen 
dagordning. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för uppföljning/reflektion, 
utvärdering och utveckling. Allt sammanställs, dokumenteras och vidarebefordras vid apt. 
 
Ansvarig 
Förskolechef ansvarar för att underlätta övergången för barn i behov av särskilt stöd i samarbete 
med förskolepersonal, vårdnadshavare och mottagande rektor. 

Förskollärare ansvarar för att samverka med förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja 
barnens övergång. Förskolelärare ansvarar för att utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen
i förskoleklass, skola och fritidshem samt samverka med dem.  

Förskolelärare ansvarar för att tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem 
uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.
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2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvecklingsområde
Vi strävar efter att få ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete, där vi kontinuerligt reflekterar och 
analyserar barnens resultat, för att försäkra oss om att det vi gör med barnen leder till utveckling.
   
Mål Lpfö 98/16
”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 
utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 
utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.”

Genomförande
Att alla följer årsplaneringen (övergripande planering för verksamhetsåret och det systematiska 
kvalitetsarbetet) och använder en analysstrategi med frågeställningar kopplat till pedagogisk 
dokumentation för att synliggöra och utveckla arbetet mot målen i läroplanen.  (Lotusdiagram, 
matris-samlingsdokumentation, reflektionsverktyg).

Prioriterade strävansmål följs upp i vardagen av förskollärare och arbetslag samt på avsatt tid vid 
den veckovisa planeringstiden. Vid den månadsvisa tiden för reflektion och planering används en 
framtagen dagordning. Alla behöver utbildning av pedagogisk dokumentation vilket bokas in VT17.

När skall det följas upp 
Utvärdering av målen i verksamhetsplanen sker i januari och maj 2017 på planeringsdagarna.  

Hur skall det utvärderas 
Prioriterade strävansmål följs upp i vardagen, vid veckovis planering och vid månadsvisa 
reflektionsmöten för uppföljning, utvärdering och utveckling med stöd av en framtagen dagordning.

Ansvariga  
Förskolechef har det övergripande ansvaret. Arbetslaget har ett ansvar för att organisera det 
kollegiala lärandet. Förskollärarna har ett särskilt ansvar enligt Lpfö-98/2016 och arbetslaget ett 
ansvar att delta och genomföra enligt 2.6 målet Uppföljning, utvärdering och utveckling.  
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2.7 Förskolechefens mål

Utvecklingsområde
Under verksamhetsåret 2016/17 är mitt mål att få struktur i det systematiska kvalitetsarbetet. Att vi 
månadsvis utvärderar vårt arbete med barnen i förhållande till våra uppsatta strävansmål och 
utvecklar de områden som inte gett förväntade positiva utslag. 

Lpfö 98/16
”systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten,”

”det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare och 
övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i 
kvalitetsarbetet,” 

Genomförande
Struktur-Systematiskt kvalitetsarbete
Vi har en gemensam årsplanering med uppsatta mål i vårt samlingsdokument.

All personal har egen planering- och reflektionstid där de ska använda en analysstrategi med 
frågeställningar kopplat till pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla arbetet mot 
målen i läroplanen. 

Vid planering ska personalen utgå från barnens intresse och våra prioriterade strävansmål. 
Planeringen ska tydligt dokumenteras, Lotusdiagram kan med fördel användas vid planeringen. 
Samlingsdokument och Reflektionsverktyget förbereds inför projekt. 

Reflektionsdokumentet används under projektet eller efteråt där personalen fyller i ”egentlig 
effekt”, ”Reflektion” ”Hur vi går vidare”

Månadsvis utvärderar arbetslaget utifrån given dagordning de prioriterade strävansmålen med hjälp 
av personalens Reflektionsdokument och vilken egentlig effekt vårt arbete lett till. Varför det gett 
den effekten? Allt dokumenteras av arbetslaget och sammanställs av förskolechef. Vi planerar vilka 
förbättringar som måste göras för att vidare nå våra prioriterade strävansmål i vårt 
samlingsdokument.

Hur skall det följas upp
Genom systematiska uppföljningar en gång per månad under verksamhetsåret med stöd av 
framtagen dagordning. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för 
uppföljning/reflektion, utvärdering och utveckling. Allt sammanställs, dokumenteras och 
vidarebefordras  på apt vad deras reflektion, analys och utvärdering visat.

När skall det utvärderas
Förskolechef och huvudman i December -16, Arbetslag och förskolechef i januari och maj -17. 

Ansvarig
Förskolechef har det övergripande ansvaret. Arbetslaget har ett ansvar för att organisera det 
kollegiala lärandet. Förskollärarna har ett särskilt ansvar enligt Lpfö-98/2016 och arbetslaget ett 
ansvar att delta och genomföra enligt 2.6 målet Uppföljning, utvärdering och utveckling.  
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Hälsa- kost och rörelse

Kost

Utvecklingsområde
Minska sockerintag, äta mer hälsosam mat tillagad av till största del råvaror.

”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra
lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt
erbjudas näringsriktiga skolmåltider.” Skollag 2010:800

Genomförande
Vår nyanställde köksansvarig har utbildning inom storhushåll och stor erfarenhet från kök, 
restaurang och bageri. Hon följer livsmedelsverkets kostråd för barn angående näring och tillagning.
Lagar mat från grunden utan tillsatser, väljer även ekologiskt odlad mat i den mån det går. Hon har 
stort intresse av kostens inverkan på hälsan och välbefinnandet.

Vår köksansvarig försöker dra ner på det dolda sockret i vår verksamhet genom att undvika 
färdigproducerad mat, frukostflingor, sylt och dryck mm. Istället tillagar hon egna varianter av 
müsli, sylt, dryck mm. Vi följer den kommunala skolans matsedel med vissa undantag beroende om 
maten ska tillagas i skogen, eller om det dolda sockret är mycket högt. 

Vi ser matsituationen som ett tillfälle där vi kan ge barnen ett hälsosamt synsätt på mat samt 
inspirera dem att våga smaka nya saker.

När ska det följas upp 
Vår köksansvarig följer upp i den vardagliga verksamheten genom att lyssna in vad barnen tycker 
om maten och att hitta varianter/recept till den färdigproducerade maten då sockerhalten är för hög.

Hur ska det utvärderas
Utvärderas i Januari och maj -17

Ansvarig
Köksansvarig och förskolechef
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Rörelse

Utvecklingsområde
Barnen ska ges flera möjligheter till att träna sin motorik.

I Lpfö 98/16 står det:
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av 
att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,” 

Genomförande
Vi arbetar mycket med rörelse, koordination och motorik. Barn har en naturlig lust till rörelse. Den 
motoriska utvecklingen är en del av och nära sammankopplad med barnets övriga utveckling. 

Rörelse är en aktivitet där barnen lätt kan känna gemenskap med andra och som hjälper dem att 
utforska sin omgivning. Det är viktigt att erbjuda barnen kroppslig aktivitet både inne och ute och i 
naturen. När barnen går, hoppar springer och klättrar skaffar de sig erfarenheter om sig själva och 
omgivningen. Barnen behöver få många tillfällen att pröva sina krafter och utforska sin förmåga. 

Vi har fördelen att få använda Antnäs sporthall där barnen arbetar med kroppen på hinderbanor med
olika moment, klättrar, kryper, balanserar och hoppar mm. Vi har lekar och spelar olika sporter som 
barnen önskar. På Torpet sjunger vi med rörelser till, har olika lekar med rörelsemoment.

Vi går ofta på promenader med olika syften kopplat till vår planering. Plockar skräp som vi sorterar,
studerar växter och insekter.

När vi är i skogen får barnen träna sin motorik i ojämn och svårare terräng men som lockar dem till 
att våga eftersom det finns så mycket som de vill undersöka.

På vintern är det många av barnen som åker skidor i skidspåret, pulka i skogsbacken, eller skridskor
på skridskobanan.

Hur ska det följas upp 
Genom systematiska uppföljningar en gång per månad under vårterminen med stöd av framtagen 
dagordning. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för uppföljning/reflektion, 
utvärdering och utveckling. Allt sammanställs, dokumenteras och vidarebefordras vid apt. 

När ska det utvärderas
Utvärdering sker i januari och maj 2017 på planeringsdagarna.  

Ansvarig
Abetslaget
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Pedagogisk miljö

Utvecklingsområde
Utveckla och skapa miljöer tillsammans med barnen som är anpassade för barns utveckling och 
lärande, där miljöerna är inbjudande, den involverar, välkomnar, utmanar och skapar ett agerande 
lärande. Miljön ska väcka barns nyfikenhet och kreativitet i skapande, utforskande och lärande.

Lpfö98/16 står det:
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. 

Genomförande
Innemiljö
De pedagogiska miljöerna ska utformas efter tanken rum i rummen i form av olika ateljéer som 
stödjer barnens kunskapsskapande och olika uttrycksmöjligheter inom språk, kommunikation, 
matematik, skriftspråk, skapande, musik, rörelse, dans, teknik, bygg och konstruktion och 
naturvetenskap.

Påbörjat arbete att följa upp:
• Stora konstateljén- Förutom skapande/språk/kommunikation/skriftspråk.
• Matsal 3 år- Matematik/naturvetenskap/språk/multimedia/Lek
• Byggrummet-Teknik/bygg och konstruktion/Lek
• Rörelserummet-Musik/rörelse/dans/drama/språk/skriftspråk/motorik/multimedia/vila
• Lilla konstateljén- Förutom skapande/ språk/kommunikation
• Lilla Byggrummet - Teknik/bygg och konstruktion/Lek
• Hemvrå/vila
• Stora entrén/allrummet – Musik/motorik/ dans/språk/multimedia/naturvetenskap
• Korridor-Natur

Utemiljö
Utemiljön ska inbjuda till lek, rörelse och motorik, bygg och konstruktion, skapande, undersökande,
lek, naturvetenskap, teknik, matematik, språk och kommunikation.

Påbörjat arbete att följa upp:
• Rörelse och motorik-Klätterställning/rutschkana/sandlåda/Lekstugor/Gräs/Sten
• Bygg och konstruktion- Be föräldrar om material
• Skapande-ateljé vid stora entrén
• Undersökande-Skåp med undersökningsmaterial
• Samlingsplats-Stubbar placerade i ring.
• De fyra elementen-vatten, jord, eld, luft ska finnas representerade. Eldstaden tänds t ex en 

gång i veckan. Tyger hängs upp för att se vinden/luften mm.
• Kompost
• Hinderbana
• Bärbuskar

16



Material
Den pedagogiska miljön ska utformas med varierande färdigt och ofärdigt material. Miljön ska 
skapa förutsättningar för att skapa nya flexibla och tillfälliga konstruktioner av materialet utifrån 
barnens  intressen. 

Påbörjat arbete att följa upp:
Materialet ska vara sorterat och formbart för att främja barnens fantasi och skapande, placerat på ett
inbjudande sätt som återställs vid tillfällig användning och sparas vid större installationsprojekt eller
när barnen så önskar. 

Ett tillgängligt, estetiskt och varierat material med fokus på ofärdigt material som underlättar både 
kortsiktiga och långsiktiga konstruktionsinstallationer. 

När ska det följas upp 
Dagligen i vardagen av arbetslaget. Utvärdering sker i jan och maj 2017 på planeringsdagarna.

Hur ska det utvärderas 
Genom systematiska uppföljningar en gång per månad under verksamhetsåret med stöd av 
framtagen dagordning. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för 
uppföljning/reflektion, utvärdering och utveckling. Allt sammanställs, dokumenteras och 
vidarebefordras vid apt. 

Ansvariga
Förskollärare har ett särskilt ansvar enligt Lpfö 98/16 och arbetslaget har ett ansvar att delta och 
utföra uppföljningar och utvärderingar.

Förskollärare kommer även vid samplanering och reflektion en gång per månad, ansvara för att 
dagordning kopplat till vårt systematiska kvalitetsarbete följs.

Förskolechef sammanställer inkomna reflektioner, utvärdering och uppföljning månadsvis vid varje 
apt.
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Förebyggande arbete kring barns hälsa  
 
Utvecklingsområde
Barn i behov av särskilt stöd ska få extra tid och hjälp att övervinna svårigheter och känna lyckan i 
att lyckas.

I Lpfö98/16 står det:
Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet
i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov.
        
Handlingsplan          
Förskolechef och arbetslag ska tillsammans bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i 
behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver med fokus på 
målsättningen att alla barn skall få möjlighet att övervinna svårigheter. 

Hur ska det följas upp 
Förskolechef och arbetslag följer kontinuerligt upp och utvärderar om stödinsatserna är 
ändamålsenliga genom systematiska uppföljningar en gång per månad under verksamhetsåret med 
stöd av framtagen dagordning. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för 
uppföljning/reflektion, utvärdering och utveckling. Allt sammanställs, dokumenteras och 
vidarebefordras vid apt. 

När ska det utvärderas 
I januari och maj 2017 på planeringsdagarna.  

Ansvariga
Förskolechef ansvarar för de övergripande systematiska barnhälsoarbetet.
Förskolechef, arbetslaget och huvudman fördelar sina resurser kring de barn som har behov av 
särskilt stöd.
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Torpets förskolas värdegrund 2016/2017

• Alla barn och föräldrar ska känns sig trygga hos oss.

• Hos oss blir alla barn sedda, vår förskola präglas av omsorg, glädje, välbefinnande, trygghet,
lärande, och ett lustfyllt klimat.

• Vi ger dem en stabil grund så att de kan växa och utvecklas till harmoniska människor.

• Vårt positiva förhållningssätt, våra gemensamma mål och värderingar gör oss till goda 
förebilder för barnen.

• Vi har ett gemensamt ansvar för alla barn som finns i vår verksamhet.

• Vi accepterar inga kränkningar, varken fysiska eller psykiska.

• Vi visar varandra hänsyn och respekt.

• Vi accepterar varandras olikheter och ser dem som en tillgång.

• Vi tar ansvar för och står för de regler och rutiner vi gemensamt beslutat om.

• Alla på förskolan tar ansvar för och respekterar vår gemensamma miljö.

19


	Innehållsförteckning

