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Grundläggande information om Torpets förskola

Enhet: Torpets Förskola
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, klätterställning med rutschkana, gräs och 
växtlighet. Vi har 2 lekstugor, grillplats, kiosk, brandbil, scen, piratflotte, biltvätt och tankstation att 
leka i. Vi har även möjlighet att använda Hedens förskolas utegård som ligger nära. 

Antal Barn och grupper
Torpets förskola består av en avdelning med för närvarande 27 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 mindre åldershomogena grupper vid projektarbeten. 

Personal
Förskolan består av en huvudman som har det yttersta ansvaret för att förskolan har den kvalitet och
de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav som
ställs i skollagstiftningen. Huvudmannen ansvarar även för förskolans drift, ekonomi, 
administration och medverkar även i barnverksamheten. Förskolechefen har det övergripande 
ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.
Förskolans förskolechef är anställd med inriktning på att driva pedagogisk utveckling och stödja 
pedagogerna i deras dagliga verksamhet och medverka i barnverksamheten. Vi har 1 förskollärare, 4
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 genomförts
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 inledde sin rektorsutbildning 19 september 2016, avslutas våren 2019.

Måltidspedagogik, föreläsning genomförd och påbörjat arbete i verksamheten.

Hållbar framtid, föreläsning av Sanne Björklund.

Fortbildning som ska genomföras
Kurs för Äventyrspedagogik inleds 26 augusti 2017 för samtliga anställda och våra vikarier.

All personal behöver utbildning i Pedagogisk dokumentation. Detta kommer senareläggas då läsår 
17/18 vigs till utbildning för äventyrspedagogiken.

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.

Intresse för skyddsombudsutbildning och ansvarig ses över.
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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 vår personal och miljö. 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. Under läsår 2017/18 blir vi en 
certifierad Äventyrsförskola då samtlig personal och vikarier går Äventyrspedagogik.

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
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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 2010:800

• Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16

• FN:s barnkonvention om barnets rättigheter,

• Diskrimineringslagen 2008:567

• Socialtjänstlagen

• Småbarns läroplan
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Tema: Kamratskap och miljö

Bakgrund
Inledningsvis höstterminen 2016 observerade vi att flera barn hade 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 hade många inskolningar under höstterminen och arbetade därför mycket kring trygghet och 
barnets anknytning till personal.

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

Vi valde 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. 

Vad har vi gjort, och Hur? 
Vi införde tydliga rutiner vid toabesök, städ, matsituation, vila och samlingar. Barnen fick bestämda
platser vid matborden, samlingar och på vilan. 

Barnen fick sammanställa kompisregler som vi dagligen refererat till och samtalat kring.

Barnen fick lära sig att vara rädd om vår miljö. De fick alltid städa upp innan de fick påbörja en ny 
lek och städa utegård innan de gick in. Vi försöker att de ska vara rädda om sakerna på förskolan,   
te x ta hand om leksakerna.  Att de ska vara aktsam och inte slösa med de material vi har tex sätta 
på korkarna på pennorna, inte slösa på papper i onödan, att rita klart istället för några streck. Att 
städa undan efter sig när man är klar i ett rum/med en lek. Vi har även deltagit i ”Håll Sverige 
Rent”då barnen får ett speciellt material att samla skräp i som ligger ute i naturen.

Vi tränade tålamod och samarbete genom olika kamratbanor/samarbetsövningar, att vänta på sin tur 
och att hjälpa varandra för att tillsammans lösa en uppgift.

Vi införde olika aktiviteter för att lyfta barnens positiva handlingar som ”Dagens goda gärning”där 
pedagoger lyfter barnets positiva handlingar, ”Veckans kompis” där ett barn lyfts fram lite extra 
under den veckan, med ett positivt fokus från familjen hemma och barnet själv. Samt kompisarna 
får i positiva ord lyfta fram barnet, de får även ta med en bok samt berätta om sig själv för 
barngruppen. Vi vill med detta få barnen att fokusera på det positiva hos andra, att lyfta fram de bra 
saker som kompisarna gör, vi valde att införa detta för att vi såg att dagens goda gärning tenderade 
att för barnen endast fokusera på vad de själva gjort bra. 

Vi hade en FN-vecka om barnkonventionen för att barnen skulle få insikt om våra olikheter men än 
dock rättigheter. 

Vi har haft ett äventyr där barnen fick rädda skogen från att bli ett kalhygge. Detta för att det slösas 
så mycket på papper. Barnen fick se på film om hur träd blir till papper, samt göra ett experiment 
om papper och arbeta i ateljén om hur träd blir till papper och hur man kan återvinna papper istället,
samt att inte slösa på papper. Barnen får nu ta hem färdiga alster på fredagar och de ska då ha ritat 
klart sina bilder och inte bara gjort ett sträck eller färglagt pytte lite på en teckning. 

Vi har ofta samtalat med barnen om hur man är en bra kompis, att vi alla är lika värdefulla. Vi har 
även läst litteratur och sett pedagogiska program kring vår värdegrund.
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Vilken effekt har vårt arbete gett? 
Vi kan se att detta har gett resultat, barnen är lugnare, flesta barnen uppskattar mycket att det är 
tydliga rutiner och bestämda platser, de vet själva var de ska sitta och känner sig trygga på sin plats. 
Vilket leder till mindre bråk och stök. Ljudnivån blir lägre. Koncentrationen högre.  Arbetet med 
dagens goda gärning har gett resultat, barnen strävar efter att hjälpa och stötta varandra dagligen. 
Barnen ser nu mera det som andra barn gör bra och kan lyfta fram varandra istället för att endast 
lyfta fram det de själva har gjort bra. 

Alla barn har vuxit individuellt och blivit tryggare i våra rutiner. Detta kan vi se bland annat i våra 
samlingar eftersom vi både kan ha längre samlingar och att alla barn deltar aktivt genom att ställa 
frågor och samtala kring dem ämnen som diskuteras. Barnen lyssnar på varandra och det är mer 
sällan de avbryter varandra. Samarbetsövningarna har lett till att barnen ser varandra mer som en 
tillgång och kan be en kompis om hjälp istället för att alltid vända sig till en fröken. 

Barnen leker med olika kompisar hela tiden för att de vill leka, de leker i olika grupper, för att leken
är rolig och inte för att välja speciell kompis.  Barnen accepterar varandras olikheter, leker i olika 
grupper beroende på VAD man leker inte med VEM. Även bästa kompisar kan dela på sig efter val 
av VAD man leker. Städar efter sig-roligare för barnen att leka då allt är där det ska, materialet går 
att hitta.

Veckans kompis: barnen har blivit så duktiga på att lyfta fram bra saker hos varandra, att säga fina 
och snälla saker till varandra. De har lärt sig mer att se alla i gruppen som sina kompisar och inte 
bara den de oftast leker med. De lyssnar bättre på varandra och ger komplimanger. Barnen vågar 
prata inför hela gruppen. Barnen pratar ofta spontant med varandra eller personalen om hur man ska
bemöta varandra på bästa sätt.

Håll Sverige Rent- Barnen pratar om att ta hand om naturen, och plockar gärna skräp spontant.

Varför har det fått den effekten?/analys-forskning? 
Vi har hållit oss till de mål vi satt upp och följt våra rutiner konsekvent. Vi i personalen har agerat 
likadant och sänt ut samma budskap till barnen. Vi har haft tydligt fokus på det positiva och att lyfta
fram det istället för att ta fasta på det negativa. Vi synliggör barnens positiva handlande och 
förmågor. Vi arbetar för att alla barn ska synas och ta plats, att alla är en viktig del i gruppen. Vi 
utgår från ett Sociokulturellt perspektiv, där vi ser till den sociala interaktionen och kulturens 
betydelse för lärande processer, barn lär i ett socialt samspel. 

Vi har hela tiden följt och lyssnat in barnen och de önskemål de har kring arbetet. De älskar dagens 
goda gärning, veckans kompis och köksvärdar och har själva kommit på sätt att utveckla detta. Ex 
så var det barnens ide att de ska turas om att dra lott om vem som ska vara köksvärd, vilket vi 
infört. Så nu är det roligt att både få dra lott om vem som blir köksvärd samt att få vara det. 

Vi pedagoger har blivit väldigt samspelta vilket har speglat av sig på barnen, de vet vad som gäller 
vilket skapar en tryggare stämning i hela gruppen.

Hur går vi vidare?
Barn som är mkt blyga ska få en stund själv med personal efter samlingen för att uttrycka sådant vi 
lyfter t ex veckans kompis. Fortsätta utveckla vårt arbete utifrån forskning och vetenskap. 
Återkoppling till förra årets veckans kompis kring vad barnet uttryckt tidigare kring vad de tycker 
om. I och med att samarbetet fungerar väldigt bra både mellan barn och pedagoger så kan vi i större 
utsträckning utforska vår närmiljö och utmana de mindre barnens samarbetsförmåga. Ett exempel är
att när vi går på utflykter ska vi vidareutveckla  ”samarbetsuppdrag” för att utmana deras förmåga 
till samarbete och samförstånd för varandras förutsättningar. 
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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, 

Vad har vi gjort, och Hur? 
Det har varit flera inskolningar under hösten så vårt fokus har legat på att alla barn ska känna sig 
trygga med miljön på förskolan samt med andra barn och oss pedagoger. Vi har haft individuella 
inskolningar med en pedagog per barn. Första dagarna under inskolningen har varit korta och sedan 
har vi utökat dagarna successivt efter möjlighet och behov. Om behov har funnits har vi även 
förlängt inskolningstiden till mer än de 2 veckor som vi utgått från i början. Vi har infört 
inskolningssamtal där vi träffat föräldrar med barn innan inskolningen startar för att hinna prata 
med föräldrarna i lugn och ro och inte i barngruppen. Detta för att kunna besvara eventuella frågor 
och ge information till föräldrarna om hur en inskolning ser ut. 

Barnen fick tillsammans med personalen skapa Kompisregler. Dessa har använts dagligen i 
förebyggande arbete med barnen. Då de själva varit med och skapat dem har de anammat dem på ett
bra sätt.

Dagens goda gärning innebär att ett barn lyfts varje dag inför gruppen för de positiva handlingar de 
gjort. Alla goda gärningar skrivs ner på ett papperslöv och hängs upp i förskolans träd som är skapat
för detta ändamål. Trädet ger sedan fina stunder för barnen att reflektera och prata om sina goda 
gärningar. Dagens goda gärning skapades för att varje dag lyfta det positiva som barnen gör och att 
det positiva beteendet ska smitta av sig på alla barn.

Veckans kompis är en vidareutveckling från dagens goda gärning. Här lär sig barnen att ge positiv 
feedback till ett annat barn.

Under höstterminen arbetade vi med FN och speciellt barnkonventionen. Barnen fick då bl.a lära sig
att säga stopp och visa tecknet stopp om någon gör något som det andra barnet inte vill.

Vi arbetar med barnen både i grupp (små och stora grupper) och enskilt, ex sitter med ett barn i 
ateljen, eller vid matematikmaterialet eller i byggrummet. De får pröva på olika saker och testa sina 
förmågor, ex sporthallen, skogen, drama (shower på scenen), skapande aktiviteter. 

I skogen bor en profil som heter Skräpis, barnen lär henne att vara en snäll och bra kompis, samt att 
lära henne att ta hand om naturen, inte skräpa ner. De upplever Skräpis okunskap och får frågor att 
undersöka på förskolan kring detta för att sedan återkoppla till Skräpis.

Köksvärdar som hjälper Lena i köket och att duka. Varje dag lottar barnen 2 barn som hjälper till 
inför lunchen. Under detta moment får barnen räkna inför dukning, vara delaktig i tillagning av 



maten. De presenterar även maten för alla barn. 10
Vid konflikter försöker vi medla och hjälpa dem att lösa konflikten, att bli sams. Att de ska hämta 
en fröken istället för att börja slå eller bråka. Även att de ska hitta vägar för att lösa problemet. Vi 
väljer medvetet litteratur som belyser ämnet, ex böcker om hur man är en bra kompis, att våga säga 
stopp/nej, mm, samt väljer pedagogiska program med samma ämnen.  

Ett av våra äventyr handlade om att skydda skogen från att bli nerhuggen, arbetat kring träd, papper,
återbruk och återvinning. 

Vi har fokuserat mer på språk och matematik under vårterminen, t ex lära sig läsa/känna igen sina 
namn. Bokstavslandet-UR på vilan. Ma-räkna, sortera former, benämna dem. Djur med Julia. 
Härma att skriva av bokstäver. Klicko, (magneter som barnen skapar bokstäver av) ma/språk- 
stenciler. Både i fria lekar och vid projekt.

Vilken effekt har vårt arbete gett? 
Vi upplever att barnen är trygga på förskolan med all personal och alla barn. Lämningarna går bra 
och är oftast korta vilket gör att de mindre barnen inte är lika ledsna utan de går fort över och vi kan
lätt komma igång med planerade aktiviteter. Barnen har börjat utforska förskolans miljö 
självständigt och lärt känna barn och personal både hos Utforskarna och Äventyrarna. Det har även 
gjort att barnen umgås med alla. Stor resurs läggs på inskolningsbarnet vilket lett till att övriga barn 
i gruppen fått mindre stimulans.

Barnen är snällare mot varandra och det är färre konflikter. Barnen medlar åt andra som bråkar och 
kan försöka hjälpa dem att lösa situationen. Barnen låter snällare (skriker inte och säger fula saker) 
mot oss vuxna samt de andra barnen. Om vi ”pausar”, stoppar bråket och ber dem att hitta en 
lösning kan de själva komma på hur de ska lösa konflikten, de delar med sig och samarbetar på ett 
bra sätt. Barnen låter oftast alla vara med i leken. De har börjat att ge varandra och oss 
komplimanger och lyfta fram det som kompisar gjort bra alldeles spontant.

Varför har det fått den effekten?/analys-forskning? Hur går vi vidare?
Vi har varit generösa med den tid som avlagts specifik till inskolningarna för att se till att allt blir 
bra redan från start. Vi har haft god och regelbunden kommunikation med föräldrarna. Alla i 
personalen har lärt känna alla barn - även de nya. Personal hos Äventyrarna har lärt känna barn hos 
Utforskarna.

Vi är alltid nära barnen, visar att vi bryr oss, är lyhörda och vill hjälpa. Vi stressar inte om en 
konflikt uppstår och vi är noga med att barnen själva ska hitta en lösning på problemet. Alla är noga
med att följa våra rutiner. Vi lägger stor vikt på att lyfta och fokusera på det positiva som barnen 
gör, spontant och vid samlingar. Vi har ett stort främjande arbete efter 1Cohens pyramid och alla är 
mycket konsekventa.

 Arbetet med träd och papper har gett god effekt då de nu förstår vad skövlingen av skogen innebär 
för att de ska få ritpapper. De är mer aktsam, slösar betydligt mindre på ritpapper och fyller hela 
arket med färg. Barnen pratar mycket om att ta hand om skogen, att inte bryta grenar, att spara på 
papper så inte träden huggs ner.

Hur går vi vidare: 
Vi fortsätter att erbjuda samma inskolningssätt till de kommande barnen och är noga med att behålla
den dagliga kommunikationen med föräldrarna. Vi ska bli bättre på att fördela personal och barn vid
inskolning så att inte extra personal behövs tas in för att undvika att övrig barngrupp blir 
understimulerad. 10

1Den amerikanske fredsforskaren Richard Cohen arbetar sedan många år med utbildning i konfliktlösning. Hans pyramid illustrerar hur vi kan arbeta 
kring konflikthantering och lära barnen att lösa dessa själva.



Vi vill fokusera mer på naturkunskapen. I arbetet med Veckans kompis, kommer vi arbeta mer 
fördjupat för att barnen ska våga mer att ta plats framför andra, att prata och berätta framför andra, 
utveckla sin identitet och känna sig trygg i den. Att lyfta fram positiva saker hos någon annan. Att 
lyssna och kunna ge plats till den som ska berätta (veckans kompis) 

Vi kommer att fortsätta befästa våra fungerande rutiner, lyssnar in barnen och reflekterar över oss 
själva och vårt förhållningssätt. Vi fokuserar på det positiva, vi visar barnen att vi bryr oss. Vi är 
nära barnen, sitter hos dem, leker med dem. Vi utgår från 2Vygotskijs proximala utvecklingszon och 
vill att barnen ska stimuleras till att utmana sig själva. 

Vi kommer att söka fler utvecklingsmöjligheter att lyfta barnens positiva handlingar. Vi har en bra 
grund för att fördjupa oss mer i skolämnena till läsår 17/18. Vi ska undersöka möjligheten för att 
sätta upp fågelbon utanför förskolans staket vid fönstret där de kan studera fågellivet.

2Vygotskijs proximala utvecklingszon-utveckling sker i samspel med individens omgivning. Särskilt intresserade han sig för 
skillnaden mellan vad individen kan lära sig på egen hand och vad individen kan lära sig tillsammans med en mer kompetent person. 
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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, 

Vad har vi gjort, och Hur? 
Alla aktiviteter med de mindre barnen planerar vi utifrån barnens nyfikenhet. Vi erbjuder barnen att 
prova nya aktiviteter men är även uppmärksamma  på vad som fångar deras intresse och bygger 
vidare på det antingen i små dagliga aktiviteter eller projekt. Beroende på barnens intresse under 
projekten är vi flexibla för att ändra utifrån vad barnet visar intresse och uppmärksamhet åt. Vid 
frukost ger personalen olika förslag på vad de mindre barnen kan tänkas vilja göra, trots att många 
barn inte utvecklat språket visar de tydligt vad de vill genom ja och nej och kroppslig entusiasm.

Vi har infört barnrådet där barnens tankar och idéer framförs men även arbeten kring olika 
dilemman som konflikthantering. Barnrådet är varannan vecka eller när behov uppstår.
Vi har haft lugna gemensamma stunder, vid samling och mat t ex, där barnen naturligt kan lyfta 
saker de vill säga eller fråga eller vill göra under dagen. De har själva skapat kompisreglerna. Vi 
försöker anpassa oss efter deras önskemål. 

Vi följer de rutiner och arbetssätt vi startat under hösten. Vi lyfter olika frågor under samlingen som 
barnen får diskutera och komma med tankar och funderingar kring.  Barnen har fått planera och 
önska hur vår utemiljö ska fixas och göras ännu bättre. 

Vilken effekt har vårt arbete gett?
De vågar fråga mer och säga vad de vill och tycker. Kan sitta vid samma bord och pyssla med olika 
saker, trygghet i sig själv och sitt val. Barnen kommer ofta med egna spontana tankar och idéer då 
de märker att vi lyssnar och tar till oss det som de säger. 

Detta arbetssätt har gjort att barnen har interagerat mer med varandra och visat större intresse för de
aktiviteter vi gjort. De har undersökt själva och börjat ta för sig mer. De tar egna initiativ om de vill 
göra något och kommer ofta till oss i personalen för att säga till om de exempelvis vill ”måla” eller 
göra något annat. Det bidrar till att de är mer nöjda och mer stimulerade under dagarna. 

Varför har det fått den effekten?/analys-forskning? 
Barnen är tryggare på förskolan. De känner att vi lyssnar, bryr oss, vill veta. Vi ger barnen speciella 
tillfällen där vi efterfrågar deras åsikter, ex barnrådet och samlingar. Barnen märker att vi lyssnar 
och vill veta deras tankar och åsikter, och att vi i den mån det går försöker göra som de önskat. 
Detta kan röra både stora och små saker, men en viktig del är att vi lyssnar, tar till oss och pratar 
med barnen, vi vill höra och förstå dem. Vi utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon och vill 
att barnen ska stimuleras till att utmana sig själva. 

Barnen visar respekt och lyssnar. De ger förslag på önskemål. Vi är noga med att uppmärksamma 
barnens individuella önskemål. Verksamheten utvecklas till stor del genom barnens önskemål.
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Hur går vi vidare?
Veckans kompis ska få planera hur barnen ska ligga på vilan genom att dela ut kuddarna. Detta sker 
i samband med att veckans kompis har med sin bok. Barnrådet kommer att få en fast dag och ska  
alltid vara varannan vecka. Vi kommer fortsätta vara lyhörda över vad barnen visar intresse för och 
fortsätta skapa projekten efter barnens behov, intresse och önskemål.

Vi ska sätta upp en aktivitetskalender på väggen för att det ska bli tydligare för barnen vad som 
händer varje dag i veckan.
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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.”
     
Vad har vi gjort, och Hur? 
Vi har prioriterat den dagliga kommunikationen med föräldrarna både vid lämning och hämtning. Vi
strävar efter att berätta något om varje barn vid hämtning. Vi tar till oss barns och föräldrars 
önskemål. Vi har skapat en ny blogg som är riktad till de 2 olika grupperna Utforskarna och 
Äventyrarna. Vi har väggdokumentation riktad till föräldrarna. Vi lägger ut på Facebook och på vår 
hemsida. Förskolechefen skickar veckovis information till föräldrarna. Om ett barn är ledset vid 
lämning skickar vi sms till föräldrarna för att visa barnets mående efter de gått.

 Vi har skapat en tavla i hallen där vi skriver upp vilka tider varje enskilt barn har sovit och hur de 
har ätit så att informationen ska vara lättillgänglig. Vi i personalen ser till att när en i personalen 
slutar så uppdaterar denne person de andra om det finns viktigt information att ta upp. På så sätt kan
vi delge mer om vad varje barn har gjort eller sagt under dagen då de hämtas. 

Vi har utvecklingssamtal, inskolningssamtal, uppföljningsmöte, samråd och föräldramöte. Vi har 
även anordnat julfest och sommarfest med föräldrarna vilket är mycket uppskattat.

 För att ge föräldrarna en bättre inblick i hur vi jobbar med våra uppsatta mål har vi börjat lägga ut 
vår ”grovplanering” för vårt projektarbete på bloggen. Vi har skapat en projektvägg i entrérummet 
för att synliggöra vårt arbete ännu mer för framförallt föräldrar.

Föräldrarna får vid inskolning skapa en fotobok till sitt barn med valfria bilder på det som är 
betydelsefullt i barnets liv och i hemmet. Barnen tittar i fotoböckerna nästan dagligen. De får ta del 
av varandras familjesituationer och kan titta på deras egna bilder om de känner för det. 

Villken effekt har vårt arbete gett?
Vi har stort förtroende från föräldrarna och när de känner sig trygga så speglar det av sig på barnen. 
Vi har alla lärt känna alla föräldrar och föräldrarna är också nöjda med den goda kommunikation vi 
skapat. Föräldrarna får ta större del av verksamheten och är delaktiga i det mesta vi gör.

Enligt föräldraenkäten är föräldrarna mycket nöjda och tycker att vi har en mycket bra dialog. De 
uppskattar bloggen men vi upplever att de inte använder den frekvent. Därför skriver vår 
förskolechef in viktig information från personalen i hennes veckoinformation för att vi ska vara 
säkra att informationen når alla. Föräldrarna ser oftare på  FB än på bloggen bland de äldre barnen. 
De mindre barnens föräldrarna använder bloggen frekvent.

Varför har det fått den effekten?/analys-forskning? 
Vi är mycket lyhörda och tillmötesgående mot föräldrarna och barnen. Föräldrarna vet att vi vill att 
de och barnen ska få det bästa och att vi vill att de ska känna sig trygga och nöjda med vårt 
pedagogiska arbete. När föräldrarna eller barnen önskat eller påtalat något har vi alltid lyssnat noga,
undersökt och förbättrat vilket gett föräldrarna förtroende för oss.
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Hur går vi vidare?
Vi kommer fortsätta vårt samarbete på liknande sätt då föräldrarna är mycket nöjda. När det gäller 
bloggen för de äldre barnen måste vi undersöka om de vill att vi har det på ett annat sätt då det är få 
som läser den och mycket tid går åt för att skapa bloggen varje vecka. Många föräldrar önskar att vi 
använder Instagram istället för Facebook, vilket vi ska se över möjligheter för.
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2.5 Övergång och samverkan

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

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

Vad har vi gjort, och Hur?
Vi har haft förberedande arbete med 6-åringarna inför förskoleklass där skrivandet, språket och 
matematikens symboler fått ytterligare större fokus utifrån barnens intresse. Under vårterminen har 
barnen hälsat på hos respektive skola/förskoleklass med sin pedagog vid 3 tillfällen. 

Överlämning sker innan sommaren där barnet, personalen och vårdnadshavare fyllt i blankett
3”Förskola till förskoleklass - Generell överföring” (skolverket).  Barnen blir utöver det intervjuad 
och föräldrarna får godkänna om det får överlämnas till skolan. Alviksskolans och Antnässkolans 
pedagog uppsöker vår förskola vid överlämning. Våra 7-åringar får en inbjudan att komma till 
förskolan och berätta om förskoleklassen för 6-åringarna.

Vilken effekt har vårt arbete gett?
Barnen är mer målinriktade då vi arbetar mer fokuserat mot skolan. Alla barn längtar att börja 
skolan. Leker extra mycket att de åker till skolan.

I juli kom barn från förskoleklassen och berättade hur det var att gå i förskoleklass. Detta var 
mycket lyckat då barnen vågade ställa frågor som de inte vågat ställa när de besökt skolan. 

Hur går vi vidare?
Kontakt med förskoleklasslärare redan i januari 2018 för att påbörja samarbete inför överlämning. 

3 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.230445!/F%C3%B6rskola%20till%20f%C3%B6rskoleklass%20generell
%20%C3%B6verf%C3%B6ring%20blankett_juni2016.pdf
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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.”

Hur har det gått? Är vi på god väg att nå de mål vi satt upp? 
Ja absolut. Våra analysverktyg fungerar och de har använts frekvent vårterminen när alla börjat 
känna sig trygga med hur de ska användas och vad som är syftet. Alla använder analysstrategier 
med frågeställningar kopplat till den pedagogiska dokumentationen för att synliggöra och utveckla 
arbetet mot målen.

Samreflektion är mycket bra då vi kan reflektera tillsammans. Personlig reflektion är viktigt och bra
men samreflektionen ger ett djupare perspektiv genom den dialog som förs. Mycket viktigt för att se
hur vi ska gå vidare, och för att vårt arbete ska genomsyra hela verksamheten.

Alla följer årsplaneringen, vi har fått flytta vissa delar för att det ska passa bättre i verksamheten.

Planering, projektsgrupper och samreflektion har fungerat mycket bra då alla är närvarande. Tyvärr 
har många varit sjuk under året vilket stört våra planerade aktiviteter för det systematiska arbetet.

Vilken effekt har det fått?
Tack vare vår samreflektion har vi utvecklas mycket och förbättrat och förfinat vårt arbete. De små 
gruppernas arbete blir bättre, reflekterar och jobbar vidare. Det sker en bra utveckling då vi hela 
tiden analyserar vad som fungerar och varför. Alla barn har nu ett portfolio som utvecklas och följer
barnet genom hela förskoletiden.

Hur går vi vidare?
Vi kommer att ha samplanering 2h i veckan där förskollärare medverkar. Samreflektion 1 gång i 
månaden kvarstår. Vid samreflektion kommer ett nytt analysverktyg att införas. Vi inför även ett 
individuellt formulär för att tydligare se det individuella barnets utveckling och vidareutveckling. Vi
kommer även att ”färglägga” varje års strävansmål så vi försäkrar oss om att vi täckt hela 
Lpfö98/16 under en 5-års period. 
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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.

Vad har vi gjort och hur?
Under höstterminen -16 fick alla sätta sig in i de olika matriserna så att de skulle kunna använda 
dem vid planering, projekt och reflektion. Vi bokade fasta tider i veckan för egen planering och för 
samplanering/reflektion 1 gång i månaden för hela läsåret. Förskolechef, Gunnar Lundström-
huvudman och vikarie var i barngrupp. De hade även en hel dag i slutet på höstterminen där de 
reflekterade och analyserade tillsammans. Under vårterminen har vi haft på många sjuktillfällen 
vilket lett till att samreflektionen blivit drabbad och personalen har passat på när det var få barn 
eller under sovvilan.
Personalens egna planering har legat på förmiddagen då det finns bättre med personal.

Vilken effekt har vårt arbete gett?
All personal använder sig av dokumentationsverktygen vilket gett vår verksamhet en tydligare bild 
till kopplat mål och utveckling. Analysen gör att de reflekterar och ser vad som fungerar bäst och 
oftast varför. Det sker en ständig utveckling eftersom att delmål uppfylls, en rödare tråd. Det 
huvudsakliga arbetet har fokuserats mycket på trygghet, tålamod och att vara en bra kompis. 
Stämningen på förskolan bland barnen visar på en mycket stor förbättring. 
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Under samplanering/reflektion har jag sett att mer tid läggs till gemensam planering än reflektion. 
Vilket visar på det stora behovet av gemensam planering. Jag behöver därför dela dessa tillfällen 
och ge mer utrymme till både gemensam planering och gemensam reflektion. Egen planering som 
legat på förmiddagarna krockar med många projektstillfällen, då projekten bäst utförs på 
förmiddagen. Detta har lett till att många valt andra tillfällen för planering. 

Analys/Varför har det fått den effekten?
Personalen har getts tid till att analysera vad som har fungerat och vidareutvecklat för att på bästa 
sätt nå bra resultat. Men även att de alltid är mycket lyhörda för vad barnen vill, och utgår från 
barnens intressen när de planerar aktiviteter för att fånga barnets nyfikenhet till kunskap.

Hur går vi vidare läsår 2017/18?
Egen planeringstid ska inte krocka med projekttid. Personalen behöver gemensam planeringstid 
som inte är vid samma tillfälle som samreflektionen då det lätt blir att fokus hamnar på planering. 
Vi kommer därför att lägga in 2h i veckan där de har gemensam planeringstid med förskollärare i 
båda grupperna.

Jag ska medverka vid samreflektionen vilket innebär att jag måste ta in fler vikarier vid dessa dagar.
Vi kommer arbeta utifrån ett nytt analysverktyg för samreflektionen på gruppnivå. Vi ska även 
införa ett dokument som tydligare visar utveckling och vidareutveckling på den individuella nivån.

Önskemål om planeringstid vid öppning finns vilket ska ses över.

Vi ska bli koppla alla våra utvecklingsområden till forskning.
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Hälsa- kost och rörelse
Kost-Köket

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

Vad har köket gjort och hur?
För att försöka minska på barnens sockerintag har jag först och främst helt skippat smaksatt 
yoghurt, sötade flingor och bröd till frukost och mellanmål. Jag undviker också att servera sötade 
fruktsoppor och fruktkrämer samt sylt. Om barnen absolut vill ha sylt till morgonfilen el. gröten 
försöker vi i verksamheten sätta tydliga gränser för hur mycket sylt de får ta. Att erbjuda banan eller
egen sylt med bara en gnutta socker i har också fungerat.

Jag lagar den mesta maten från grunden av bra nyckelhålsmärkta råvaror, utan onödiga tillsatser. 
Frukt och grönsaker serveras dagligen och är i möjligaste mån ekologiska, samma gäller 
mejeriprodukter. 

Jag använder även mycket grönsaker och rotfrukter i maten jag lagar.
När jag använder halvfabrikat tittar jag på "kolhydrater, varav sockerarter" i innehållsförteckningen,
så att den tillsatta sockermängden håller sig under fem procent. Genom att tillaga egna såser, 
dressingar, fonder och marinader kan jag ytterligare få bort mycket av det dolda sockret. När det 
gäller andra tillbehör som t.ex. ketchup gäller samma regler som för sylt, att begränsa mängden. 

Vilken effekt har kökets arbete gett?
Resultatet av mitt arbete med att minska sockerintaget och servera mer hälsosam mat, hoppas jag 
kunna ge positiva hälsoeffekter hos barnen. Enligt Livsmedelsverket äter barn alldeles för mycket 
socker och näringsfattig mat, som kan ge ökad risk för karies, övervikt och diabetes. Även om mitt 
arbete i dagsläget inte visat på några stora resultat, är tanken att gradvis vänja barnen vid mindre 
söta produkter och väcka barnens intresse för mat. Förhoppningsvis kan det lägga grunden för goda 
matvanor och få barnen att uppskatta och välja mer hälsosam mat i framtiden.  

Barnen har god matlust och tycker om maten. Fler barn har börjat äta grönsaker och sallad under 
detta läsår.

Hur går köket vidare?
Fortsätta som ovan. Större frys ska inhandlas vilket öppnar dörrar för att inhandla kött från våra 
bönder i närområdet.
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Hälsa-kost
Matsituation:
Vi ser matsituationen som ett tillfälle där vi kan ge barnen ett hälsosamt synsätt på mat samt 
inspirera dem att våga smaka nya saker.

Vad har vi gjort och hur?
För att barnen skulle få en lugnare och mer pedagogisk matsituation har vi delat in barnen i fyra 
matgrupper där barn 3-4 år (2 grupper med vardera personal) och barnen 5-6 år sitter i olika rum. 
Under vårterminen delade vi matgruppen ytterligare, vi har nu 5 matrum. Två köksvärdar lottas 
varje dag och de har ansvar för enklare sysslor i köket och att duka. Köksvärdarna räknar hur många
som ska äta och dukar efter det. Maten serveras på borden så att barnen själva kan plocka sin mat. 
De mindre grupperna gör att vi vid matsituationen kan samtala kring maten, dess ursprung och att 
smaka på allt. Vi räknar ärtor och korvskivor etc. 

Vår köksansvarig och förskolechef var på föreläsning kring måltidspedagogik, men som syftar 
speciellt på hur man ska arbeta med måltidspedagogik för att barn ska våga smaka på allt. De 
föreläste sedan för all personal. Vi införde då Sapere-att smaka med alla sinnen. Dvs. att t ex lyssna 
på hur en ärta låter i munnen genom att hålla för öronen. Men även att använda mat att skapa med 
för att göra maten känd. T ex har vi torsdagar att barnen gör ”Håriga mackan”. Det innebär att de 
utifrån salladsrester/grönsaker och annat pålägg skapar en smörgås som visar en känsla. 

Vilken effekt har vårt arbete gett? 
Då barnen sitter i små grupper har matsituationen blivit mycket lugnare. De äter mer och under 
längre tid då de inte blir stressade. Matstunden inbjuder till fina pedagogiska tillfällen med barnen. 
Köksvärdarna är en mycket uppskattad aktivitet för barnen där de även får arbeta mycket med 
matematik, språk, skapande och kunskap kring maten.

Sapere är ett mycket fungerande arbetssätt, barnen smakar på sådant de aldrig smakat tidigare då det
inte handlar om att äta utan att t ex lyssna på ljudet av t ex en ärta. ”Håriga mackan” är även det ett 
mycket fungerande arbetssätt då barnen tycker det är roligt att skapa en rolig filur och när ärtan är 
en näsa är den betydligt roligare att äta. 

Varför har det fått den effekten?/analys-forskning?
Matsituationen blir en naturlig, avslappnad och familjär situation då barnen i den lilla gruppen kan 
varva ner på ett mycket bättre sätt än i en stor grupp. När de har maten på bordet behöver inga 
springa runt och servera vilket lätt blir ett stressmoment. En personal sitter vid vardera bord och 
samtalar med barnen.

Effekten av Sapere är mycket intressant, barnen äter sådant de aldrig skulle stoppa i sin mun i en 
vanlig matsituation. Flera barn upptäcker att grönsaken är godare än de tycker att den ser ut. 
Effekten beror på att fokus inte ligger i att äta eller smaka, de blir även triggade av sina kompisar 
som vågar stoppa det i sin mun för att lyssna. T ex när vi hade bönstjälkar, 16 barn satt i ringen. Vi 
pratade kring vad de trodde att det var och hur de tror att de låter i munnen. De skickades runt, alla 
tog en stjälk, lyssnade på ljudet i munnen och berättade med liknelser hur det lät. ”Det låter som när
man går i lera”, ”det låter fotspår i snö”. Alla utom en tyckte det var gott vilket resulterade i att alla 
delade på resterna som fanns kvar. Om det hade legat på tallriken med mat hade inte effekten blivit 
densamma då fokus blir att smaka och äta. 

Nu när barnen äter i 5 grupper har matsituationen ytterligare förbättrats. 
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Hur går vi vidare?
Barnen kommer fortsätta att sitta i mindre grupper. Likaså kommer vi fortsätta med köksvärdar. 

Vi kommer att fortsätta att utveckla Sapere då det är mycket vi ännu inte prövat. Vi kommer bland 
annat att skapa konst med grönsaker som vi kommer att få från vår närbutik Ica. Barnen kommer då
att från olika bilder och mönster efterlikna dessa med hjälp av grönsakerna. Detta för att göra 
grönsakerna kända för barnen och att de ska veta hur de växer och vad de är bra för.

Håriga mackan kommer inte vara varje torsdag då det lätt blir en vana för barnen och mindre energi 
läggs till uppgiftens syfte. 

Då vi firar barnets födelsedag ska alla få skapa sin egen Milkshakes från frukter och kokta bär.
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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,” 

Vad har vi gjort? Hur?
Under vintertid erbjuder vi barnen skidåkning och skridskoåkning. Vi klättrar ofta i snöhögar då 
barnen får bra krypträning vilket ger god kognitiv utveckling. Vi åker rutschkana i skogens backar 
och tränar balans på de naturliga snöhögarna. 

Vi har tillgång till sporthallen en gång i veckan. Här har vi byggt klätterbanor, hoppat, lekt, dansat, 
spelat fotboll och även haft samarbetsövningar. Allt utifrån barnens önskemål och behov. 
Sporthallen har även en bra uteverksamhet som vi utnyttjat till skridskoåkning, fotboll och lekar.

I skogen får barnen en naturlig motorisk träning i dess ojämna terräng. Här är vi varje vecka när 
vädret tillåter och har äventyr, lekar, samarbetsövningar, skogspromenader, kryper och springer. 

Allt ovan sker utifrån barnens önskningar vilket innebär att en grupp kanske åker skridskor, annan 
skidor eller klättrar i snöberg. 

Inne har vi dans som balett vilket blev mycket populärt under vårterminen. Vi har lära känna 
kroppen-övningar. Barnen bygger av madrasser för att gymnastisera. Barnen bygger och skapar av 
pappersrör, madrasser där de tränar motorik och balans. 

De tränar även finmotorik genom pärlbyggen, syr, ritar, limmar och trär pärlor.

Vi har sedan vårterminens start sett behov av ett rörelserum för de mindre barnen där barnen fritt 
kan springa och röra på sig. De behövde även en plats att utmana sin motorik på. Vi valde därför att 
skapa ett nytt rörelserum för de mindre barnen. Vi införskaffade även en rutschkana till rummet. 
Rutschkanan var direkt populär och vi kunde se hur barnen som först var avvaktande sakta men 
säkert började ta för sig. Vissa testade att gå upp för trappan för att sedan gå ner igen och ställa sig i 
kön igen. Vi skapar olika hinderbanor så att barnen triggas att utmana sig själv. 

De mindre barnen har haft ”mini-röris” en gång i veckan. I samband med att vi skapade vårt egna 
rörelserum har vi kunnat ha hinderbanan där. Vi har med maskeringstejp markerat ut en ”bana” på 
golvet de ska följa – både utomhus och inomhus. Vi har skaffat madrasser som de kan hoppa på och
markerat ut siffror ”1,2,3” där de ska hoppa för att öva på jämfotahopp. Vi har dansat väldigt 
mycket, något som barnen själva uppmuntrat till. 

Vilken effekt? Varför-den effekten?/analys-forskning?
Våra barn är tidiga på fysiska utmaningar och aktiviteter då de uppmuntras av varandra och av oss 
att tidigt våga prova dessa aktiviteter. De är alla mycket positiva till friluftsliv. Barnen är mer 
harmoniska när vi är inne, mer rofyllt, högre koncentrationsförmåga till annat då de är så aktiva ute.
Barnen har blivit orädda att pröva, alla prövar, alla vågar göra fel. De utmanas av varandra, när de 
ser att andra vågar. De känner en spontan glädje då de får välja fritt kring dessa aktiviteter och 



skapar själv ett intresse kring friluftsliv. 24
De mindre barnen har vågat ta för sig mer och framförallt att testa nya saker de inte vågade innan. 
Anledningen till att det blivit detta är för att vi har stöttat barnen hela tiden, utan att tvinga. Vi har 
guidat barnen genom ”mini-röris” och våra hinderbanor för att visa hur vi gör – på så sätt har de 
kunnat ta efter och göra på sitt sätt. Vi har hållit dem i handen och uppmuntrat dem när de gjort 
något de i början tyckte var svårt. 

Hur går vi vidare?
Vi vill utveckla barnets kunskap och medvetenhet kring hur, bra mat och rörelse påverkar kroppen 
och välmåendet positivt. Att reflektera det med barnen kring dessa viktiga delar så att de ser 
helheten med att arbeta med själens mående, nyttig mat och rörelse.
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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. 

Vad har vi gjort, och Hur? 
Vi har skapat ett byggrum där barnen kan skapa med byggmaterial och skapat en läshörna. Vi har 
även skapat ett språk/spel/matematikrum som är lättillgängligt för barnen. Vi arbetar kontinuerligt 
med ljudisolering för att minska akustiken i de mindre rummen.

Vi genomför förändringar på utegården löpande. Föräldrarna medverkade på vårfesten och byggde 
en scen, en biltvätt och tankstation och en piratflotte. Vi målade lekstugan inuti, målade Fia med 
Knuff, målade blomlådor mm. Vi har byggt en bilstation med vägar för småbilar, där barnen själv 
kan bygga en bana.

Vi har skapat ett rörelserum för de mindre barnen. Vi har målat om rummet och placerat en 
rutschkana där samt mattor som barnen kan bygga med. Vi har satt upp bilder på väggen som 
barnen kan peka på  med siffror, gubbar och bokstäver. 

Vi har rensat och möblerat om i ateljén så att dörren kan stå öppen där för att barnen själva kan gå 
in om det känner att de vill ”skapa”. I hyllorna har vi satt upp text tillsammans med en bild för att 
barnen enkelt ska se var allt finns och på så sätt enklare städa upp efter sig. Vi har skapat en stor 
”projektvägg” i entrérummet så föräldrarna enkelt kan ta del av vår verksamhet. 

Vilken effekt har vårt arbete gett? 
Positivt, barnen använder alla rum. Delar upp sig självmant och leker i olika rum. Rummen 
inspirerar olika aktiviteter och lekar. Rummen lockar barnen till att utmana sig själv och testa nya 
saker, de bygger nya konstruktioner och leker nya lekar. Barnen studerar ofta sitt träd och letar sina 
goda gärningar vilket ger goda samtal och reflektioner vad de gjort bra.  Språk/spel/matematikrum-
materialet används spontant av barnen. Lättstädat i rummen då allt material har sin plats med bilder. 
Alla tycker det är roligare att leka när barnen lagt tillbaka allt på sin plats.

I helhet kan vi se en mer stimulerad grupp då miljön i stor utsträckning är formad efter deras 
önskemål och behov. Barnen är i nya rörelserummet dagligen vilket gör att alla barn inte är samlade
på samma yta hela tiden, ljudnivån minskar och vi kan individanpassa vår verksamhet bättre. 

Eftersom vi rensat bland leksakerna är barnen oftast väldigt noga med att städa för nu vet de var 
allting ska vara. Varje rum är mer i ordning vilket gör det roligare för barnen att leka där än då allt  
utspritt på golvet. 

Barnen har mycket fler alternativ till olika lekar på gården vilket gör att de delar upp sig bättre. De 
är alltid sysselsatta med något, leker och undersöker.

Varför har det fått den effekten?/analys-forskning? Hur går vi vidare?
Vi har försökt att bygga neutrala men inspirerande miljöer som tilltalar alla barn. Sakerna är i 



barnens höjd, bord mm som de får klättra på. Material går att använda på flera olika sätt. 
Trädet, barnen känner stolthet över sina goda gärningar. Bättre ordning då allt material har sin plats 
och vi är konsekventa med att de ska städa vilket gör det roligare att börja leka då det alltid är 
städat. Barnen kan välja att ta material själv, de har förutsättningar att lägga tillbaka. Barnen är 
kompetenta att klara sig själv när vi ger dem förutsättningar. Barnen får utmaningar så att de kan 
utvecklas vidare och utmanas genom att försöka själv.

Hur går vi vidare?
Vi behöver utveckla våra miljöer utifrån vad forskning visat för att barnen ska utmanas ytterligare. 
Miljön ska vara en extra pedagog som väcker barnens nyfikenhet till att undersöka, pröva, ett aktivt 
lärande. 

Vi saknar fortfarande en teknik/bygghörna ute vilket är nästa mål för utemiljön. Vi behöver även ett 
forskarskåp med förstoringsglas, burkar, pincetter mm.



27
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. 

Vad/ hur har vi arbetat för att uppnå våra mål?

Vi har arbetat i små barngrupper vid projekt, vårt barn med behov av särskilt stöd får extra hjälp av 
en personal så att barnet kan avvika vid utflykter. Alla är informerade om barnets svårigheter och 
kan hjälpa till vid behov. Barnet får åka vagn för att ha kraften att vara delaktig i våra aktiviteter när
vi är på utflykt. Barnet har varit inne och arbetat med sin personal då det varit för kallt för hennes 
hälsa.

De barn som har haft problematik med stamning har fått bra med utrymme för att prata utan att 
avbrytas. Vi har gett dem tiden de behöver för att få fram sin information.

Vilken effekt har vårt arbete gett?
Barnet är mycket tryggt och vänder sig till alla i personalen. Barnet går helt själv. Vågar utmana sig 
att pröva själv, är delaktig i allt och duktig på att säga ifrån då hon behöver avvika för vila. Hon är 
mycket positiv.

Genom att vi tagit oss tid och även observerat övriga barn på att inte avbryta har ett barn helt slutat 
stamma, andra barnet visar förbättring.

Analys/Varför har det fått den effekten?
Barnet är mycket trygg med alla. Hon vågar utmana sig själv då alla i personalen men även barnen 
är mycket uppmuntrande. Hon lyckas med mycket som de övriga barnen i sin egen ålder nu så länge
barnet inte behöver överanstränga sig. 

De stammande barnen har fått stort utrymme att prata klart. De vågar även prata mer då hela 
barngruppen fått ett mycket bättre klimat med mindre stress. Barnen har lärt sig att visa respekt, att 
lyssna och inte avbryta genom vårt främjande arbete kring värdegrunden som genomsyrat hela 
läsåret.

Hur går vi vidare läsår 2017/18?
Vi kommer att arbeta på liknande sätt men det är oklart hur hennes hälsa är till höstterminen -17 då 
hon snart ska genomgå en hjärtoperation. Efter detta kommer vi att träffa vårdnadshavare och 
planera hennes dagar utifrån vilka rekommendationer som ges.

Vi kommer kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få stöd och hjälp genom 
föreläsning och handledning för läsår 17/18.
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Synpunkter och klagomål
Har muntliga synpunkter/klagomål dokumenterats och vidarebefordrats till förskolechef? 
Gå igenom vilka förändringar som gjorts och hur det fungerar, följ upp vad vårdnadshavare anser.

Synpunkter eller klagomål tas alltid upp med förskolechef och de som det involverar. Vi har en 
daglig kontakt med föräldrarna för att vi ständigt ska kunna förbättras. 

En förälder har haft synpunkter kring hur vi agerar kring barns puttande. Utifrån detta skapade vi en
handlingsplan vilket föräldrarna fick ta del av för att visa hur vi arbetar. Förskolechef och 
huvudman hade ett möte med vårdnadshavare och följde upp med dem och personal för att försäkra 
oss om att situationen blivit löst.

Vårdnadshavare är mycket nöjd efter att de fick förståelse över hur vi arbetar med detta. Situationen
var under en kortare tid.
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Föräldrenkät sammanställning 2017 januari

14 svar

1. Upplever du att personalen är lyhörd för dina synpunkter 
och önskemål?

10st Mkt lyhörd, 4st lyhörd
Nuddis mkt bra, bra att man kan skriva till personalen om det är ngt speciellt.

2. Hur upplever du att du som förälder blir bemött på förskolan 
vid lämning och hämtning?

9st Mkt bra, 5st bra. Jättebra, alltid en fröken som tar emot barnen och alla är trevliga. 

3. Mitt förtroende för förskolans personal är:

9st Mkt bra, 5st bra. 

4. Hur upplever du att samverkan med personal på förskolan 
fungerar vid utvecklingssamtal, drop-in och föräldramöten?

11st Mkt bra, 3st bra. 

5. Hur upplever du att ditt barn blivit bemött på förskolan?

13st Mkt bra, 1st bra. 

6. Hur upplever du att ditt barn trivs på förskolan?

10st Mkt bra, 4st bra. 

7. Hur upplever du att vi genom dokumentation på väggar, 
bloggen, hemsidan m.m. synliggör verksamheten på förskolan?

14st Mkt bra
Roligt med blogg och bra med mejl då information behöver komma ut snabbt. Bra med
tavlan som visar hur de sovit och ätit.        29



8. Hur är din uppfattning om maten på förskolan, utifrån ditt barns
kommentarer och/eller genom att ta del av matsedeln?

7st Mkt bra, 7st bra. 

9. Hur tycker du att vi tillgodoser ditt barns behov av:

9.1. Lek?
13st Mkt bra, 1st bra. 

9.2. Skapande verksamhet?
13st Mkt bra,  1st bra

9.3. Sång, musik?
12st Mkt bra, 2st bra.

9.4. Gymnastik och rörelselek?
11st Mkt bra, 3st bra. 

9.5. Utomhusaktiviteter?
14st Mkt bra.

9.6. Inomhusaktiviteter?
13st Mkt bra, 1st bra.

9.7. Språklig utveckling?
8st Mkt bra, 6st bra.

10. Om du under hösten och framåt skolat in ditt barn på förskolan, 
hur upplevde du då att det fungerade?

3st Mkt bra, duktig personal

11. Sammanfattningsvis med att ha mitt barn på förskolan är jag:

13st Mkt nöjd, 1st bra. 

12. Förskolans läroplan, Lpfö 98/16 är vårt styrdokument och ska ligga till grund för förskolans hela 
verksamhet och bli ett konkret verktyg i vardagen!

A. Anser du att läroplanen genomsyrar verksamheten på förskolan?

12st Ja, 1 st vet ej, 1st ej svarat. Jättebra föräldramöte som tydligt visar att ni jobbar utifrån er läroplan.

30



B. Vet du var du som förälder kan få information om läroplanen?

12st Ja, 1 st nej, 1st ej svarat

13. Synpunkter på personaltäthet och gruppstorlek?

3st bra, 3 st behövs fler i personalen. Mycket lugnare, mindre grupper eller att de stora barnen slutat?   
Han är mindre trött vid hämtning och lämning. Verkar bra. Tycker det verkar fungera bra som det är. 
Lugnare. Tycker det fungerar jättebra. Skönt med en liten barngrupp.

14. Övriga synpunkter?
 

Bättre rutiner kring barnens kläder när de ska gå ut och det är kallt, de har ofta inte sitt underställ och fleece. 
En eloge till all personal som alltid är trevlig och positiv. Ni gör ett jättebra jobb med våra barn men även för
oss föräldrar, tack! Vattenpauser under dagen, ofta mkt törstig när vi hämtar. Vi trivs jättebra, hela 
familjen.

Tack för att du tog dig tid!

31
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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.
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