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Inledning 

I Tibros kommunala organisation finns nio förskolor. Det finns även en förskola som bedrivs i 

privat regi i Missionskyrkan. Alla barn från 1 till 5 år har rätt till plats på en förskola under den 

tid vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Barn med föräldrar som är arbetssökande eller 

föräldralediga har rätt till 15 timmar barnomsorg i veckan. 

Tibro har en barnomsorgsgaranti som innebär att alla barn ska få en plats i barnomsorgen 

inom fyra månader efter ansökningsdatum. Någon förtur till barnomsorgsplats beviljas inte. 

I Tibros förskolor var 544 barn inskrivna den 30 april 2018. Den 30 september var 497 barn 

inskrivna och 33 stod i kö för att beredas plats. Förskolorna har drygt 100 medarbetare.  
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Kommunens vision och insatsområden 

Tibro kommuns vision är: Vi skapar miljöer som sticker ut! I visionen finns tio insatsområden 

av vilka följande två direkt ska vara aktiva i förskolans och skolans dagliga arbete: 

 

 Skola med spets. Tibro kommun ska skapa en skola med spets i samarbete med närings- 

och föreningsliv. 

 Tryggare Tibro. Vi ska arbeta aktivt för en säker och trygg miljö med bra välfärdsservice 

för invånarna. 

 

Värdegrundsarbete 

Tibros värdegrund kan sammanfattas i fyra kärnvärden: 

 Omtanke 

 Självtillit 

 Samverkan 

 Handlingskraft 

Att lita på vår egen förmåga. Att tro att allt är möjligt så länge vi gör det tillsammans. Att planera 

för framtiden men leva i nuet. Att bry oss om oss själva och andra. Det är Tibro.  

För arbetet i förskolan är även de grundläggande värden som skrivs fram i läroplanen centrala. 
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Förskolans verksamhetsidé 

I Tibro kommun har alla barn rätt att möta en likvärdig förskola med hög kvalitet. Förskolorna 

arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 98). Dessutom ligger barnkonventionens princip om barnens 

bästa till grund för alla beslut som tas. 

Trygghet, omsorg, nyfikenhet, delaktighet och lärande är viktiga begrepp i förskolans 

verksamhet. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och för att barnen ska kunna 

behålla lusten och nyfikenheten att lära har varje barn rätt att bli bemött utifrån sina unika 

förutsättningar. Det blir därför viktigt för personalen att lära känna varje barns förmågor och 

strategier för att lära och utvecklas. Kontinuerligt reflektionsarbete sker veckovis på varje 

avdelning och är utgångspunkten för personalens planering och utveckling av verksamheten. 

Förskolan arbetar för ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och tydliggör 

verksamhetens innehåll för att ge vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande.  

 

Organisation och lokaler 

Verksamheten leds av fyra förskolechefer, vilka har en gemensam arbetsplats i kommunhuset. 

Förskolecheferna samverkar i centrala frågor som t.ex. budget, systematiskt kvalitetsarbete, 

placeringar, resursfördelning, arbetsmiljöfrågor och gemensamma utvecklingsområden. 

Denna samsyn i förskoleverksamheten leder till en ökad likvärdighet mellan Tibros förskolor.  

Varje förskola är indelad i 3-6 avdelningar med tillhörande arbetslag bestående av 

förskollärare, barnskötare och vikarier. Av den pedagogiska personalen i förskolan är 61% 

utbildade förskollärare och 13 % är barnskötare.  

På förskolorna sker planering och samverkan i respektive arbetslag och på majoriteten av 

förskolorna är personalen dessutom indelad i pedagog-, hus- och budgetgrupper i vilka det 

sker samverkan mellan olika avdelningar.  

På varje förskola finns en pedagog som är samtalsledare i en s.k. lärgrupp. Lärgrupperna 

består av medarbetare från olika förskolor och träffas ett par gånger per läsår som en del i det 

kollegiala lärandet. Varje förskola har även varsin representant i digitaliserings-gruppen. Andra 

viktiga uppdrag i förskolan kan vara att agera som kostnadsansvarig, skyddsombud, 

hälsoinspiratör, hygienombud eller arbetsplatsombud.  

Alla förskolor har eget tillagningskök, vilket innebär att maten lagas på plats, utan onödig 

varmhållning och långa transporter. Kökspersonalen är med vid minst tre måltider i veckan för 

att öka graden av samverkan mellan barn, personal och köket.  

Gläntan 

Förskolan Gläntan ligger i Fagersanna, nära sjön Örlen. Gläntan har två avdelningar, Nallebo 

och Trollebo. Nallebo är en avdelning för barn i åldrarna 1-3 år och Trollebo är en storavdelning 

för barn i åldrarna 3-6 år. Åldersindelningen på respektive avdelning kan variera från år till år. 



Sida 6 (15) 

 
 

Gläntans förskola byggdes 2004 och byggdes till 2013. Gläntan har en stor härlig gård, med 

många utmaningar som inbjuder till mycket lek och rörelse. Det finns en pulkabacke och en 

grillstad på gården.  

Gläntan har öppet 06:00-18:00. 

Karusellen 

Förskolan Karusellen ligger vid Skattegårdens bostadsområde. Karusellen har fyra 

avdelningar. Blyger och Trötter är småbarnsavdelningar för barn i åldrarna 1-3 år. Toker och 

Glader är avdelningar för barn i åldrarna 3-6 år. Åldersindelningen på respektive avdelning kan 

variera från år till år. 

Förskolan Karusellen byggdes 1979. Förskolan har en stor tomt med pulkabacke och en liten 

träddunge. Det är också nära till skogen och Mini-Zoo.  

Öppettiderna på Karusellen är 06.15-18.15. 

Kullerbyttan 

Förskolan Kullerbyttan ligger vid ån Tidan, i anslutning till Smulebergsskolan. Kullerbyttan har 

tre avdelningar. Trull är en småbarnsavdelning för barn i åldrarna 1-3 år. Trapp och Tripp är 

avdelningar för barn i åldrarna 3-6 år. Åldersindelningen på respektive avdelning kan variera 

från år till år. 

Förskolan Kullerbyttan byggdes 1973. 

Förskolan är öppen 06.15-18.15. 

Snickargården 

Förskolan Snickargården ligger i centrala Tibro. Snickargården har sex avdelningar uppdelade 

på två hus. I röda huset finns Hammaren som är en småbarnsavdelning för barn i åldrarna 1-

3 år. Sågen och Vinkelhaken är avdelningar för barn i åldrarna 3-6 år. I gula huset finns Spiken 

som är en småbarnsavdelning för barn i åldrarna 1-3 år. Skruven och Stegen är avdelningar 

för barn i åldrarna 3-6 år. Åldersindelningen på respektive avdelning kan variera från år till år. 

Delar av förskolan Snickargården är byggd på 1930-talet och började användas som förskola 

för 10-15 år sedan. Det röda huset byggdes 1983 och byggdes till 1998. Förskolan finns 

i gamla, rymliga skollokaler med tillgång till gymnastiksal, skolskog och en stor gård. 

Förskolan är öppen 06.15-18.15 

Sprattelbo 

Förskolan Sprattelbo ligger i Språtteboområdet. Sprattelbo har tre avdelningar. Hoppsan är en 

småbarnsavdelning för barn i åldrarna 1-3 år. Studsan och Hejsan är avdelningar för barn i 

åldrarna 3-6 år. Åldersindelningen på respektive avdelning kan variera från år till år. 
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Sprattelbo förskola ligger i Språtteboområdet. Det är en av Tibros första förskolor och den 

byggdes 1974. Förskolan ligger centralt med närhet till grönområde och bibliotek.   

Öppettiderna på Sprattelbo är 06.15-18.15. 

Torpet 

Förskolan Torpet ligger i Häggetorpsområdet, mitt emot Häggetorpsskolan. Torpet har tre 

avdelningar. Loppan är en småbarnsavdelning för barn i åldrarna 1-3 år. Humlan och Björnen 

är avdelningar för barn i åldrarna 3-6 år. Åldersindelningen på respektive avdelning kan variera 

från år till år. 

På Anderstorpsvägen, mitt emot Häggetorpsskolan, ligger Torpets förskola med tre 

avdelningar. Förskolan Torpet byggdes 1989 och byggdes ut 1996. 

Torpets öppettider är 06.15-18.15. 

Snickarvallen 

Förskolan Snickarvallen ligger i anslutning till Snickarvallens idrottsplats. Snickarvallen har sex 

avdelningar.  

Avdelningarna på Snickarvallen heter ETTAN, TVÅAN, TREAN, FYRAN, FEMMAN och 

SEXAN. 

Förskolan öppnar kl. 06.15 och stänger kl. 18.15. 

Ängen 

Förskolan Ängen ligger i Hörnebo. Ängen har tre avdelningar. Smörblomman är en avdelning 

för barn i åldrarna 1-3 år. Blåklockan och Prästkragen är avdelningar för barn i åldrarna 3-6 år. 

Åldersindelningen på respektive avdelning kan variera från år till år. 

Ängen är en förskola med tre avdelningar som ligger i Hörnebo. Förskolan Ängen byggdes 

1990 och byggdes till 2014. 

Förskolan har en härlig utemiljö med skogen som naturlig plats att leka i. Det finns också 

möjlighet för lek med lekstuga, gungor, sandlådor, balansbana och klätterställningar.  

Förskolan öppnar kl. 06.00 och stänger kl. 18.00. 

Fjärilen 

Fjärilen ligger i en lokal vid Bäckliden. Hösten 2018 gjordes Fjärilen om till förskola från att 

tidigare har varit organiserad som pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare både i lokal samt 

i hemmet. Förskolan Fjärilen tar emot barn till vårdnadshavare som arbetar på obekväm 

arbetstid/kvällar/helger i mån av plats. Förskolan erbjuder plats för barn i åldrarna 1–6 år. 
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Barnhälsoarbete 

Det finns två specialpedagoger knutna till förskolan samt en talpedagog som arbetar viss tid 

gentemot förskolan. Specialpedagogerna arbetar på uppdrag från förskolechef och via en 

ärendeblankett som fylls i av pedagoger förskolorna. Uppdragen är riktade mot både grupp 

och enskild individ. Specialpedagogerna arbetar också med förebyggande utbildningar; 

samtliga nya vikarier ges utbildning om förskolans uppdrag och all tillsvidareutbildad personal 

får under 2018/2019 utbildning i NPF (neuropsykiatriska funktionshinder). Förutom detta 

utbildas all personal i förskolan i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation).  

En samverkan mellan förskolechefer, barnavårdscentral och socialtjänst sker regelbundet. Vid 

behov finns också samarbete med andra aktörer som habilitering och logoped. 

Språkoteket, som är ett resurscentrum för förskole- och skolpersonal drivs av en talpedagog 

samt specialpedagogerna. Syftet med Språkoteket är att stödja en- och flerspråkiga barn som 

har avvikelser eller är sena i sin kommunikations- och/eller språkutveckling genom att ge stöd 

och vägledning till personal och arbetslag som kommer i kontakt med barnen. Här finns 

pedagogiskt material, litteratur och kompetens kring arbete med språkutveckling samlat på en 

gemensam plats. På Språkoteket kan pedagoger samtala om språkstimulerande arbete för ett 

enskilt barn eller för en barngrupp, få förslag och prova lämpligt material, samt låna med 

material till förskolan eller skolan under en begränsad period. Språkoteket finns i samma 

lokaler som BVC och Familjecentralen; i kommunhuset vid Centrumgatan 17. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Styrningen av vårt systematiska kvalitetsarbete kommer främst från Skollagens bestämmelser 

för detta arbete (4 kap. 3-8 § skollagen 2010:800) och det som är skrivet i allmänna råd med 

kommentarer; Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. För vidare information om 

dessa delar hänvisas till dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete för Barn och utbildning Tibro 

kommun - En handbok. 

Verksamhetsplanen är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete. Verksamhets-

planens resultat följs upp och analyseras i form av ett pedagogiskt årshjul, vilket samtliga 

medarbetare är delaktiga i. Årshjulet är uppdelat i följande fokusområden: 

 normer och värden 

 språk och kommunikation 

 matematisk förmåga 

 naturvetenskap och teknik 

 förskola och hem 

 pedagogisk dokumentation 

Vårdnadshavare deltar i kvalitetsarbetet genom enkäter och genom att verksamhetsplanen 

finns tillgänglig på kommunens hemsida. 
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Digitalisering 

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering och förskolan ska lägga grunden 

till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt 

samhälle. I juli 2018 får förskolan en reviderad läroplan i vilken utveckling av barns digitala 

kompetens lyfts fram. Regeringen har dessutom utformat en nationell digitaliseringsstrategi 

enligt vilken:  

 Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en 

digital likvärdighet i det svenska skolväsendet 

 Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och 

resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten 

 Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska 

genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital 

kompetens. 

Förskolans ledningsgrupp samverkar sedan hösten 2017 med en digitaliseringsgrupp som 

består av 1-2 representanter från varje förskola samt en IKT-utvecklare. Gruppen har också 

tillgång till en IT-tekniker, en kvalitetsutvecklare och en utvecklingsledare.  

Under 2017/2018 arbetade gruppen fram riktlinjer i Tibro kommuns förskolor (se dokumentet 

Digitalisering - Riktlinjer för Tibro kommuns förskolor). Som hjälp för att analysera nuläget i 

digitaliseringsprocessen används verktyget LIKA från Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Prioriterade områden för utveckling 

För att uppnå ökad måluppfyllelse är nedanstående läroplansmål prioriterade. 

 

Mål 1 - Normer och värden  

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt 

samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. 

 

Förväntat resultat 

Att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. I detta arbete ska förskolan sträva efter att 

varje barn utvecklar 

 öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra 

 sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen 

 förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning 

 respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 

 

Datainsamling 

Under hösten 2018 kommer samtliga förskolor ha extra fokus på följande utvalda mål kopplat 

till normer och värden:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt och förståelse för alla 

människors lika värde. 

 Utvalt mål analyseras av förskolans ledningsgrupp tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningens kvalitetssamordnare i november under analysseminarium.  

 Enkätfrågor till vårdnadshavare 

 

Incidenter och anmälningar 

Förskolan har i uppdrag att arbeta för en förskolemiljö som är fri från diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen (2008:567) och i 

skollagen (2010:800). Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen 

och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. För att få en tydlighet och ett 
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helhetstänkande i planarbetet kan dessa med fördel skrivas ihop i en och samma plan, vilket 

vi har valt att göra i Tibro kommuns förskolor.  

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna 

utvecklas. Syftet är att arbeta för alla barns lika värde och främja barns lika rättigheter oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Likabehandlingsarbete präglas av kontinuitet och långsiktighet och är ett ständigt 

pågående utvecklingsarbete. Det är inte något som görs vid sidan av den ordinarie 

verksamheten utan är en naturlig del av all verksamhet. 

Ett framgångsrikt likabehandlingsarbete är systematiskt och målinriktat och följer vissa 

bestämda steg. Samma steg återkommer sedan i nästa års arbete. Likabehandlingsarbetets 

process kan beskrivas som ett kretslopp. Det finns alltså en inarbetad struktur att använda 

som stöd när arbetet läggs upp. Likabehandlingsarbetets olika steg är: 

 Utvärdera föregående års arbete 

 Främja de positiva förutsättningarna 

 Kartläggning av nuläget i förskolan 

 Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  

 Åtgärder i akuta situationer  

Det förebyggande arbetet handlar om att minimera de risker för diskriminering, trakasserier 

eller kränkande behandling som finns i just vår verksamhet. Därför ska arbetet riktas in på de 

risk- och problemområden som identifierats i kartläggningen. Det förebyggande arbetet ska 

integreras i verksamheten och återspeglas i bland annat förhållningssätt och pedagogiskt 

material. Det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens ålder och till den aktuella 

verksamheten. 

Från och med hösten 2017 ingår arbetet med likabehandlingsfrågor i förskolans pedagogiska 

årshjul. Under augusti varje år gör varje avdelning en kartläggning av hur nuläget ser ut och 

beskriver även vad samt hur de vill arbeta utifrån normer och värden. Dessa frågor har särskilt 

fokus under augusti-oktober och i oktober görs en första uppföljning av hur arbetet har fungerat 

och vilka frågor det finns behov av att arbeta vidare med. Arbetet med likabehandlingsfrågor 

fortsätter löpande under året fram till augusti månad efterföljande år då det återigen sker en 

utvärdering och ny kartläggning. I planen mot kränkande behandling och diskriminering finns 

många tips och exempel på främjande åtgärder gällande likabehandling i förskolan.  

Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon anställd får kännedom om att ett barn 

känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten.  

 Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten 

är skyldig att anmäla detta till rektor/förskolechef (6 kap 10§ Skollagen 2010:800). 
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 En rektor/förskolechef som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen (kommunen) (6 kap 10§ Skollagen 2010:800). 

 Huvudmannen (kommunen) är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring 

de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen 

kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden (6 kap 10§ Skollagen 

2010:800). 

 

Mål 2 – Utveckling och lärande 

Förskolans utbildning ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Utbildningen ska genomföras så att den stimulerar och utmanar 

barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Utbildningen ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.  

 

Förväntat resultat 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv  

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner  

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa  

 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama  

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring  

 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar  

 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp  

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang  

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra  
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 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen  

 utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala 

om naturvetenskap  

 utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar, 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap  

 som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål 

 

Datainsamling 

Under hösten 2018 kommer samtliga förskolor ha extra fokus på följande utvalda mål kopplat 

till utveckling och lärande:  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk, samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och 

riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp 

samt för mätning, tid och förändring 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

Utvalda mål analyseras av förskolans ledningsgrupp tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningens kvalitetssamordnare i februari, april och augusti under 

analysseminarium.  

 

Mål 3 – Barns inflytande  

I förskolan läggs grunden för att barn ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 

förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 

förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. 

 

Förväntat resultat 

Att varje barn 
 

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed ges möjlighet att 
påverka sin situation 

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö  
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 utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att 
få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande 
 

Datainsamling 

 Enkätfrågor till vårdnadshavare 

 

Mål 4 – Förskola och hem  

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas 

rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. 

 

Förväntat resultat 

 att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan 

 att vårdnadshavarna ges möjlighet till inflytande över verksamhetens utformning, 
genomförande och utvärdering 

 

Datainsamling 

 Enkätfrågor till vårdnadshavare 

 

Mål 5 – Övergång och samverkan  

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför 

övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter 

och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och 

progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar 

till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 

 

Förväntat resultat 

Förskollärare ska ansvara för att:  

 i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper 
och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande 

 vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling 
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Arbetslaget ska:  

 i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen 
och deras vårdnadshavare inför övergångar.  
 

Datainsamling 

 Uppföljning av grupp- och individöverlämning 

 

Mål 6 – Uppföljning, utvärdering och utveckling  

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. För att stödja och utmana 

barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet 

samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om 

hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur 

deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och 

meningsfull.  

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande.  

 

Förväntat resultat 

 att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 

följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål 

och intentioner 

 att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, 

aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas 

 att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande 

kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för 

utveckling och lärande som förskolan bidrar med 

 

Datainsamling 

 Utvärderingsfrågor från Skolverket. 

 Utvärdering på förskolenivå av förtjänster/brister i det pedagogiska årshjulet samt 

förskolans individdokumentation genomförs under maj. Analys sker i förskolans 

ledningsgrupp under juni.  


