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KVALITETSREDOVISNING 

 

 
 

 

SAMMANFATTNING AV KVALITETSREDOVISNINGEN 

 

Läsåret 15/16 har varit fyllt av utmaningar och nya erfarenheter för alla inom sektor barn-och 

utbildning. Hösten 2015 började och under senare delen öppnade ett stort boende för nyan-

lända i Lundsbrunn. Många vuxna och barn flyttade till vår kommun och nu började arbetet 

med att förbereda förskola för treåringarna och uppåt samt för våra nyanlända elever i olika 

åldrar. Skolchef fattade viktiga beslut i att anställa pedagoger, studiehandledare, modersmåls-

lärare och förstärka elevhälsan. Då alla barn har rätt till allmän förskola från hösten det år de 

fyller tre skapades två grupper för de nyanlända barnen i äldreboendets lokaler nära försko-

lans ordinarie verksamheter. Solen blev namnet på hemvisten.  

 
Redovisningen avser det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella mål som finns för 

förskoleverksamhet. Redovisningen bygger på varje förskolas redovisning av det systematiska 

kvalitetsarbetet samt kommunala mål via handlingsplanen. 

 

I Götene kommun finns åtta förskolor. I verksamheten har det under läsåret i snitt funnits to-

talt ca 628 barn inskrivna, en ökning från föregående läsår då det var ca 565 barn. Siffran va-

rierar under året och generellt sett är det fler barn inskrivna under våren än under hösten. 

 

Kompetensutvecklingsinsatser för förskolan har under året inriktats det kollegiala lärandet 

och målen i handlingsplanen. Kompetensutvecklingen sker genom kollegialt lärande på olika 

sätt. Utgångpunkten för det kollegiala lärandet har i huvudsak arbetslagets erfarenheter, 

dokumentation eller litteratur.  Förskolan har två kommungemensamma kompetensutveckl-

ingsdagar under läsåret och två dagar som enheten förfogar över på egen hand. Vid de 

kommungemensamma dagarna ges möjlighet till lärande mellan förskolor inom kommunen, 

något som bidrar till att skapa förutsättningar för en likvärdig förskoleverksamhet.  

 

Varje förskola väljer utifrån föregående läsårs kvalitetsredovisning ut ett antal nationella mål 

som kommer vara i fokus för årets kvalitets-/utvecklingsarbete. I slutet av läsåret gör arbets-

lagen en värdering av måluppfyllelsen på en fyrgradig skala där fyra är mycket hög målupp-

fyllelse. Måluppfyllelsen ligger till klart övervägande del på nivå tre och fyra.  

 

Barn lär hela tiden, något som förskolans personal stödjer, uppmuntrar och utmanar. Arbets-

lagen formulerar i handlingsplanerna vad i barnens lärande de väljer att fokusera extra på un-

der läsåret. De valda områdena utgår från de nationella styrdokumenten. Under innevarande 

år har arbetslagen hjälpt varandra att utveckla de utvalda utvecklingsområdena genom 

”skuggning”. Skuggningarna ger upphov till reflektioner och kollegialt lärande. 
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GRUNDFAKTA OM SEKTORN  

 

Enheten består av åtta förskolor. Nedan finns enheterna namngivna och hur många barn som i 

snitt funnits inskrivna på dessa. Antalet barn varierar under ett läsår. I snitt har enheterna un-

der året haft följande antal barn.  

Enheterna är:     Mätdatum: 151015     160415 
• Hällekis förskola:   45 barn 55 barn 

• Källby gårds förskolor:    143 barn 151 barn 

• Lillelunda:     90 barn 153 barn 

• Ljungsbackens förskola:    103 barn 105 barn 

• Miklagårds förskola:   61 barn 62 barn 

• Västerby förskola:   56 barn 88 barn 

• Skattkistans förskola:   71 barn 74 barn 

 

Verksamheten på förskolorna är organiserad i hemvister. Hur hemvisten är arrangerad med 

tanke på t ex barnens ålder, varierar från förskola till förskola. På de förskolor där lokalerna 

tillåter det, är hemvisten det ställe dit barnet kommer och där det hämtas. Under vistelsetiden 

kan barnet befinna sig i olika lokaler/miljöer på förskolan och barnet träffar då barn och per-

sonal från även andra hemvister.   

 

Varje enhet leds av en förskolechef. Från och med augusti månad 2015 har ledningsorganisat-

ionen ändrats till att omfatta fem förskolechefstjänster som ansvarar för var sitt område. Re-

spektive förskolechef ges genom detta större förutsättningar att utöva ett pedagogiskt ledar-

skap då chefen kan vara närmare sin verksamhet. De fem förskoleområdena är Miklagård och 

Skattkistan, Ljungsbackens och Västerby förskolor, Källby gårds förskolor, Lillelunda och 

Hällekis förskola. Förskolechefen för Hällekis förskola är även chef för pedagogisk omsorg 

en verksamhet som inte beskrivs i detta dokument eftersom den inte är en skolform enligt 

skollagen. 

 

På central nivå finns en administratör som hanterar barnomsorgskön åt samtliga kommunala 

förskolor och en av de fristående förskolorna. För alla kommunala förskolor finns också en 

administratör som sköter t.ex. Planering förskola. På samtliga förskolor finns det pedagoger 

från arbetslagen som är representanter i enhetens utvecklingsgrupp eller verksamhetsgrupp. 

Tillsammans med förskolechefen driver de utvecklingen framåt samt planerar verksamheten, 

t.ex. inför semestrar och högtider. Förskolorna hade från och med höstterminen också tillgång 

till två utbildade pedagogistor, en på 75 % och en på 25 % samt en specialpedagog från elev-

hälsan på 90 %. Ytterligare två pedagogistor var under utbildning och klara sommaren-16. 
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De fem förskolecheferna arbetar nära tillsammans och träffas kontinuerligt för att diskutera 

verksamhets- och utvecklingsfrågor liksom ekonomi och organisation. Dessutom träffas, 

skolchefen, förskolechefer, rektorer, Barn-och elevhälsochefen och kommunutvecklaren en 

förmiddag varje vecka för att diskutera övergripande frågeställningar samt ha pedagogiska 

diskussioner för att utveckla och utmana det pedagogiska ledarskapet. Vid träffarna deltar i 

olika omfattning ekonom, IT-strateg och personalsekreterare. Förskollärarrepresentanter från 

alla kommunens förskolor, samtliga förskolechefer, pedagogistorna och kommunutvecklaren 

träffas regelbundet i forumet ”förskolans utvecklingsgrupp” för att diskutera och planerar för-

skolans gemensamma utvecklingsbehov.  

 

 

 

Kostnader och andelen barn 

 

I nedanstående tabell redovisas kostnader per barn, andelen inskrivna barn i kommunens för-

skoleverksamhet och antalet inskrivna barn per årsarbetare. 

 

Läsår 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Kostnad (kr) per 

inskrivet  

barn i Götene  

110 800 108 400 114 200 107 400 111 900 112 700 120 200 128 500 126 900 

Kostnad (kr) per 

inskrivet  

barn i kommun-

gruppen 

106 200 110 500 111 200 110 800 118 100 121 300 124 400 128 400 133 900 

Kostnad (kr) per 

inskrivet  

barn i riket 

112 500 116 600 117 600 119 800 122 300 127 000 129 700 133 900 138 800 

          

Andel (%) in-

skrivna barn  

av samtliga i 

åldern 1 – 5 år i 

Götene 

70 % 70 % 72 % 72 % 72 % 76 % 77 % 78 % 82 % 

Andel (%) in-

skrivna barn  

av samtliga i 

åldern 1 – 5 år i 

riket 

80 % 81 % 82 % 83 % 83 % 84 % 84 % 83 % 83 % 

          

Antalet inskrivna 

barn per 

personal i Götene 

5,2 5,4 5,5 5,8 6,0 6,5 5,6 5,7 5,6 

Antalet inskrivna 

barn per 

 personal i riket 

5,2 5,3 5,3 5,4 5,3 5,4 5,3 5,3 5,2 

Källa: Siris och Skolverkets kommunblad  

 

Siffrorna visar att kostnaden per inskrivet barn är lägre i Götene än i riket och kommungrup-

pen. Andelen inskrivna barn i Götene kommuns förskolor ökar något varje år. Förutom att 

antalet barn ökar så ökar även barnens vistelsetid. De senare åren har förskolans hemvister 
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tagit emot många barn i augusti, vid årsskiftet och sedan under hela våren. Då inflödet av barn 

är ständigt under året med tyngdpunkt under våren blir det, periodvis, svårt att utöka verk-

samheterna i samma takt som krävs. Under innevarande läsår fick Bryggan, pedagogisk om-

sorgs lokal i Källby användas för att kunna erbjuda plats för alla barn inom fyra månader. 

Fortfarande är andelen inskrivna barn i Götenes förskolor lägre än för riket, något som kan 

förklaras med att det finns två fristående förskolor i kommunen och att verksamheten pedago-

gisk omsorg är förhållandevis stor. 6 % av Götenes 1-5-åringar är inskrivna i pedagogisk om-

sorg medan den siffran är 2 % för riket och kommungruppen. Antalet inskrivna barn per per-

sonal i förskolan i Götene sjönk lå 13/14, en siffra som ökade lite för lå 14/15 för att sedan 

15/16 sjunka till samma nivå som 13/14: 5,6 barn/personal. 

 

 

 

 

 

Personal 

Antal årsarbetare och andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning redovisas i 

nedanstående tabell. Uppgifterna är hämtade från Skolverkets statistik. 

 

Läsår 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Antal årsarbetare i 

Götene 
95 92 92 92 92 90 93 104 101 

Andel (%) årsarbe-

tare med ped. hög-

skoleutbildning i 

Götene 

66 % 67 % 72 % 74 % 76 % 79 % 80 % 69 % 69 % 

Andel (%) årsarbe-

tare med ped. hög-

skoleutbildning i 

riket 

52 % 53 % 54 % 54 % 54 % 53 % 53 % 45 % 44 % 

 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal och Skolverkets kommunblad  

 

Antalet årsarbetare har minskat med tre personer i jämförelse med föregående år. Andelen 

årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning ligger kvar på samma nivå som förra läsåret, 

69 %. Trots detta är andelen årsarbetare med pedagogisk utbildning betydligt högre i Götene 

än vad den är i genomsnitt i riket. En av förklaringarna till att andelen årsarbetare med hög-

skoleutbildning sjunker, är att personalrörligheten inom förskoleverksamhet är större nu än 

vad den varit tidigare. Detta i kombination med att det nationellt sett finns för få utbildade och 

legitimerade förskollärare, gör att det inte alltid går att ersätta en utbildad person som slutar 

med än annan, även om det är ambitionen. Att ha en hög andel utbildade förskollärare är en 

grundförutsättning för att verksamheten ska hålla en hög kvalitet och kunna leva upp till de 

lagkrav som finns för verksamheten. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 rev 2010, pekas för-

skolläraren ut som ansvarig 
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 

Viktiga resultat 

I kommunens förskolor finns en relativt hög andel utbildade förskollärare; 69 %. Övrig perso-

nal är utbildade barnskötare eller motsvarande och till viss del finns även outbildad personal 

anställd. De olika förskolornas verksamheter är i stora drag organiserade på liknande sätt men 

avgörs till sist av respektive förskolas förutsättningar. Barnens nyfikenhet och lust att lära är 

utgångspunkt för verksamheten, något som påverkar hur verksamheten organiseras. Olika 

typer av lärmiljöer som ”byggs upp i förskolan” är till för att stimulera och utmana barnen i 

deras lärande. Barnen har sin tillhörighet på en viss hemvist men har sedan möjlighet att un-

der dagen röra sig i andra lärmiljöer än den hemvisten erbjuder. 

Arbetslagen reflekterar kontinuerligt och systematiskt kring hur verksamheten kan utvecklas 

ytterligare. Till sitt stöd har de kommunens pedagogistor. Reflektionen leder till att föränd-

ringar görs utifrån de behov som uppstår. 

Samtliga förskolors personal är uppdelade i arbetslag. På förskolorna finns det en verksam-

hetsgrupp och en utvecklingsgrupp. Verksamhetsgruppen arbetar med samordning av resurser 

och genomförandet av verksamheten, medan utvecklingsgruppen arbetar med utveckling av 

den pedagogiska verksamheten. En kommunövergripande utvecklingsgrupp finns också där 

representanter från alla förskolors utvecklingsgrupper ingår. Alla förskolor gör föräldrarna 

delaktiga i barnens vardag på förskolan genom möten där föräldrar bjuds in till dialog i olika 

forum t.ex. Drop-in. Kompetensutvecklingen för all personal, genomfördes med fokus på de 

utvecklingsområden som finns på varje förskola. Kompetensutvecklingen har skett genom 

kollegialt1 lärande och följt arbetsgången för hur man arbetar systematiskt med kvalitetsar-

bete. Handlingsplanen var utgångspunkten och det kollegiala lärandet skedde genom att två 

arbetslag skuggade varandra med fokus på i första hand ett av målen i handlingsplanen.  

Utvärdering av enheternas handlingsplaner 

Varje läsår inleds med att ett antal utvecklingsområden formuleras i form mål eller utveckl-

ingsområden. Dessa är hämtade från de nationella styrdokumenten för skolverksamheten. 

Valet av mål/utvecklingsområde bygger på föregående läsårs kvalitetsredovisning. Varje ar-

betslag arbetar under året med målen och dessa delutvärderas under läsårets gång.  

En värdering av måluppfyllelsen görs vid läsårets slut enligt en fyrgradig skala: 

4: mycket hög måluppfyllelse (grön markering) 

3: medel/hög måluppfyllelse (gul markering) 

2: medel/låg måluppfyllelse (orange markering) 

1: mycket låg måluppfyllelse (röd markering) 

 

Alla enheter följer upp handlingsplanen i ett särskilt dokument där följande område finns med 

för varje mål/utvecklingsområde: nationella mål kopplade till målet/utvecklingsområdet, mål-
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kriterier, resultat/utvärdering, värdering, analys samt planerade åtgärder. Dokumentationen 

finns i respektive enhets kvalitetsredovisning. I denna finns också utvärderingen av likabe-

handlingsplanen. 

Här följer en sammanställning över vilka mål förskoleenheterna haft under läsåret och hur 

måluppfyllelsen är bedömd. Målen är alltid kopplade till ett nationellt mål för förskolan, häm-

tat från Lpfö-98 rev.2010 eller skollagen, och om möjligt även till minst ett av kommunstyrel-

sens mål: alla barn och elever trivs och mår bra, höga resultat i åk 9 och alla får ett gott bemö-

tande. Dessa kopplingar framgår i enheternas kvalitetsredovisningar.  

 

 
 

Hällekis förskola 
Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. 4 

Att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar. 
4 

Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 

följas upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan till-

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

och intentioner. 

3 

 
Källby Gårds förskolor 

Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen och sin kunskap 

om växter och djur 
4 

Utveckla förmågan att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fun-

gerar. 
3 

Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och för-

står rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. 
4 

Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation 
4 

Utveckla förståelse för rum, former, läge och riktning och grundläggande egenskap-

er hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 
3 

Utveckla 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. 

3 

Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

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

andra. 

3 

 
Ljungsbacken och Västerby förskola 

 utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

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

tekniker, material och redskap, 

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

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommuni-

cera med andra, 

 utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

 

4 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

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

fungerar. 

2: …utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt 

kunnande om växter och djur. 

3: utvecklar sitt intresse för bilder, texter och olika medier, samt sin förmåga att an-

vända sig av, tolka och samtala om dessa. 

4: utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

5: 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. 

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

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

 

Förskolans ska sträva efter att  

7: miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja 

leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets in-

tresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

8: alla barns nyfikenhet tas tillvara. 

4 

 utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter 

och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma reg-

ler, 

 utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

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

ningar och försöker förstå andras perspektiv, 

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

nya sätt att förstå sin omvärld, 

 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, 

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

sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

4 

 
Miklagårds förskola 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att skapa och kom-

municera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra. 

4 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och 

i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar 

för gemensamma regler. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin iden-

titet och känner trygghet i den. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

intresse och förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.     

4 
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Skattkistans förskola 

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

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 
4 

Förskolan ska sträva efter att varje barn... 

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

natur och samhälle påverkar varandra. 

 utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

 Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

             Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

 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. 

 

4 

Förskolan ska sträva efter att varje barn... 

 ska utveckla sin nyfikenhet sin lust samt förmåga att leka och lära 
4 

 
Lilleunda förskola 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom hundra-språkligheten. 4 
Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebör-

den i begreppen kunskap och lärande. Lärandet ska baseras såväl som samspelet mellan 

vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Förskolan ska ge barnen stöd i att ut-

veckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få 

hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själv, handla, röra sig och lära sig dvs. 

bilda sig utifrån aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och este-

tiska.  

2 

 

Klagomålshantering 

Hur klagomål ska hanteras finns angivet i skollagen 4 kap §§ 7 – 8. Det ska finnas skriftliga 

rutiner för klagomål och dessa finns beskrivna i skolans informationshäfte och på kommunens 

hemsida. På hemsidan finns också en digital tjänst som heter klagomålshantering där den som 

vill lämna klagomål kan göra det.  

De flesta synpunkter och klagomål som finns på verksamheten framkommer i direktkontakt 

med förskollärare, annan personal eller förskolechef. Ofta åtgärdas de omgående utan att regi-

streras som ett klagomål.  

Det har inte kommit in några klagomål via klagomålshanteringen. I direktkontakt med försko-

lechefen eller med personalen/hemvisten har framkommit synpunkter på t ex giftfri förskola, 

placeringar, övergångar, tider, matens innehåll och utbud, återkoppling, säkerhetsanordningar 

liksom verksamhet i angränsande lokaler.  

Samtliga synpunkter har tagits på största allvar och hanterats med respekt. I de flesta fall har 

lösningar hittats. I vissa fall handlar det om missförstånd som uppstått och dessa har kunnat 

redas ut.  

Skolinspektionsanmälningar 

Inget ärende är anmält till skolinspektionen under läsåret.  

Kränkande behandling 

Under läsåret finns inga anmälningar om kränkning inrapporterad till Barn-och utbildnings-

nämnden.  



 

 10 

Särskilt stöd 

Alla förskolor i Götene kommun har tillgång till en och samma specialpedagog. Specialpeda-

gogens arbete är främjande, förebyggande och åtgärdande. Specialpedagogen handleder peda-

goger och stödjer förskolechefer i frågor som har med särskilt stöd att göra. Vid behov träffar 

specialpedagogen även vårdnadshavare. Frågor som handlar om barn i behov av särskilt stöd 

tas upp i förskolans BarnHälsoTeam (BHT). Det finns barn med behov av särskilt stöd på alla 

kommunens förskolor och utifrån behov organiseras verksamheten på bästa sätt för barnet. En 

handlingsplan upprättas vid behov. Förutom specialpedagogen finns det pedagoger som arbe-

tar mer intensivt med de barn som behöver extra träning i exempelvis tal, språk och kommu-

nikation. 

 

Särskilda kvalitetshöjande insatser 
 
Förskolan förfogar över fyra kompetensutvecklingsdagar per läsår. En dag per termin förfogar 

enheten själv över och den andra dagen finns det möjlighet att ha gemensamma aktiviter för 

all personal i förskolan. Den kompetensutveckling som sker på den egna enheten finns be-

skriven i varje förskolas redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Utifrån de identifierade utvecklingsområdena genomfördes följande gemensamma kompe-

tensutvecklingsinsatser under läsåret: 

 Religionsvetarna 

Under två halvdagar har all personal i förskolan deltagit i föreläsningar av religionsve-

tarna. Föreläsarna har gett personalen bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och 

familjens betydelse, introduktion till religion & islam och kulturmöten i vardagen: 

normer, koder och kommunikation.  

 Lärmiljöer och pedagogisk dokumentation 

Under läsåret har pedagogistorna arbetet med nästan alla arbetslag på förskolorna 

kring reflektion. Pedagogistorna har stöttat och väglett i de processer som startats ute 

på förskolorna. Pedagogistornas roll är att ge pedagogisk handledning. Under året har 

förskolorna läst pedagogisk litteratur och haft pedagogiska samtal utifrån olika mil-

jöer. Under ht-15 genomfördes ett pedagogiskt café med innehåll, pedagogiska mil-

jöer.  
 

 Kollegialt lärande 

Under året har två hemvister skuggat varandra och fokuset har varit utifrån ett utvalt 

mål i handlingsplanen. Varje pedagog har skuggat två gånger under läsåret. En 

gång/termin. Syftet med skuggningen var att stödja det andra arbetslaget i arbetet med 

det utvalda målet. Utvärderingen av insatsen visar att flertalet var nöjda med kompe-

tensutvecklingen och att flertalet gärna gör det igen. 

 

 Per Malmeling och Iren Axelsson arbetar som NT-utvecklare för förskola och grund-

skola under tre läsår. Under första året kartlade de verksamheten. Andra och tredje året 

arbetar de i arbetslagen med kollegialt lärande i syfte att utveckla NT-utbildningen på 

förskolorna. Innevarande läsår är det tredje av tre. 
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MÅLSTYRNING 

Utvärdering av handlingsplan 

Sektor Barn och Utbildning 2015-12-30 

 
NÄMN-

DENS/BOLAGETS 
VERKSAMHETSMÅL 

2016-2018 

ÖNSKVÄRT RESULTAT 
Detta resultat vill vi 

nå/detta är vårt önsk-
värda läge 

 

PLANERING 
Dessa insatser/åtgärder har vi gjort 

som leder till vårt önskade 
läge/resultat 

ANALYS/SLUTSATS 
Har det blivit som vi önskat? Varför eller var-

för inte? Sök orsaker, dra slutsatser 

MÅLUPPFYLLELSE 
I förhållande till 
verksamhetsmål 

4= mycket hög 
3=medel/hög 
2=medel/låg 
1=mycket låg 

NYA INSAT-
SER/ÅTGÄRDER 

Beskriv insat-
ser/åtgärder som 

planeras utifrån analys 
och måluppfyllelse  

Attraktiv skol-

kommun 

Alla ska trivas 

och må bra 

 

 

 

 

Bra kvalitet på 

våra skolor. 

 

 

Bra lärmiljöer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensutveckling kring 

bemötande och språkut-

veckling 

 

Elevhälsan arbetar med fö-

rebyggande och hälsofräm-

jande insatser.  

Riktade insatser från Speci-

alpedagogiska skolmyndig-

heten(SPSM) samt från 

Skolverket 

Skolor och förskolor arbetar 

aktivt med ökad delaktighet 

och inflytande för 

Kompetensutveckling inom bemö-

tande är ett ämne som ständigt ska 

vara på enheternas agenda. Detta för 

att få samsyn vad menas och vad är 

innebörden att ha ett bra bemötande. 

Ex Föreläsningen med Bo Heijlskovs 

för samtlig personal inom förskola, 

fritids och skola gav många tankar 

kring hur vi möter barn och elever 

som utmanar. Frågor kring bemö-

tande är ett ämne som behöver för-

djupas. Tid bör avsättas inom varje 

enhet för att gå vidare för med egna 

diskussioner och reflektioner. 

 

Kompetensutveckling för förskole-

chefer och rektorer  

med spsm- stöd och anpassningar ngt 

som bör utvecklas på varje enhet för 

3 
 

Fortsatt kompe-

tensutveckling 

inom språk- och 

kunskapsutveck-

lande arbetssätt. 
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Attraktiva utom-

husmiljöer 

barn/elever/vårdnadshavare 

Medel avsätts för attraktiva 

miljöer 

 

att alla elever ska nå sina kunskaps-

krav och få stöd i sitt lärande. 

Språkutvecklande insatser pågår 

ståndigt ute på enheterna. Kompe-

tensutveckling är pågående ex läslyf-

tet, utbildning av Sva-samordnare.  

Några resultat av dessa satsningar är 

för tidigt att kunna utvärdera och 

analysera.  

 

Delaktighet och inflytande upplever 

vi har ökat ex. med lärplattformen 

DELTA, som används i högre grad 

är tidigare. 

 

Utemiljöerna- alla planerade insatser 

är inte utförda. 

Svårigheter att få entreprenörer att 

utföra arbetet.  

Barn och unga 

ska ges goda 

förutsättningar 

att utveckla sin 

fulla förmåga. 

Alla elever ska gå 

ur skolan med 

godkända betyg.  

 

Meritvärdet ska 

höjas 

 

Alla barn har rätt 

till behöriga och 

kompetenta per-

sonal i för-

skola/skola. 

Alla elever ska 

Arbeta för en tydlig röd tråd 

genom hela utbildningsked-

jan, via chefsgrupp, karriär-

tjänster, elevhälsan och ut-

vecklingsgrupper 

 

 

Tydlig profilering av Gö-

tene kommun som arbetsgi-

vare. Utbildningssatsningar 

och karriärmöjligheter  

 

Utveckling av dokumentat-

En översyn är pågående när det gäl-

ler övergångar mellan och inom 

verksamheterna.  

Vi ser att det finns brister i nuva-

rande system som behöver utvecklas. 

 

 

Vi ser ett behov att utarbeta en tydli-

gare profilering för att ”locka till” 

oss kompetent personal.  

 

 

Lärplattformen används i högre grad 

3 
 

Systematiskt kva-

litetsarbete. 

Stärka styrked-

jorna, års-

matris/hjul. 
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utma-

nas/utvecklas och 

få rätt stöd. 

 

 

 

 

 

Samarbete skola – 

socialtjänst för att 

stödja 

barn/ungdomar i 

riskzon. 

 

 

Att alla barn ska 

kunna läsa när de 

går ur 3:an. 

 

 

 

 

Alla barn ska gå i 

skolan. 

ion/bedömning genom 

Delta. 

 

Revidering av gemensamma 

rutiner för anpassningar och 

särskilt stöd 

 

 

IFO kommer regelbundet 

till chefsmöten inom sek-

torn. 

 

Projekt DUA och Level Up 

 

 

Fortsatt satsning på Att 

Skriva Sig till Läsning 

(ASL.) 

Läs och skrivutvecklare 

Läslyftet 

Kommunscreeningar 

 

TTS 

Elevhälsan arbetar förebyg-

gande och främjande, när-

varo är en stående punkt på 

(Elevhälsoteam) EHT.  Tyd-

lig struktur och uppföljning 

kring elevfrånvaro 

 

 

för dokumentation/bedömning inom 

DELTA. 

 

Skolorna har ett fortsatt utvecklings-

arbete för att få tydliga rutiner kring 

anpassningar och särskilt stöd. 

 

 

Samarbetet mellan skola och social-

tjänst är väl fungerande. Tydliga ru-

tiner finns och utvecklas då behov 

uppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den rutin som finns upparbetad kring 

frånvaro är implementerad i skolor-

nas verksamhet. Vi ser mönster och 

upptäcker elevernas frånvaro på ett 

tidigare stadie. Analysarbetet kring 

elevernas frånvaro har utvecklas. 
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Kunskapsni-

vån höjs ge-

nom god kvali-

tet i hela ut-

bildningsked-

jan från för-

skola till högre 

utbildning.  

 

Alla elever ska gå 

ur skolan med 

godkända betyg.  

 

Meritvärdet ska 

höjas 

 

 

Alla barn har rätt 

till behöriga och 

kompetenta per-

sonal i för-

skola/skola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler resurser till 

skolans tidigare år 

Kompetensutveckling kring 

bemötande och språkut-

veckling 

 

Elevhälsan arbetar med fö-

rebyggande och hälsofräm-

jande insatser.  

 

Riktade insatser från Speci-

alpedagogiska skolmyndig-

heten (SPSM) kring till-

gänglig utbildning för skol-

ledare och elevhälsa 

Skolor och förskolor arbetar 

aktivt med ökad delaktighet 

och inflytande för 

barn/elever/vårdnadshavare 

 

Arbeta för en tydlig röd tråd 

genom hela utbildningsked-

jan, via chefsgrupp, karriär-

tjänster, elevhälsan och ut-

vecklingsgrupper 

 

 

Tidiga insatser prioriteras i 

budget 

Uppföljning av föreläsning med per-

sonal har skett på olika sätt på APT 

och arbetslagskonferenser. Vi ser att 

personal har ett större fokus på lågaf-

fektivt bemötande nu efter föreläs-

ningen. 

Tanken är att öka likvärdigheten i 

bemötandet från personalen gente-

mot alla barn/elever.  

Resultatet av detta räknar vi med att 

se inför nästa utvärdering. 

Läslyftet pågår på flera enheter. Det 

upplevdes inledningsvis väl avance-

rat, men har genererat goda diskuss-

ioner, som lett till att arbetet i klasser 

och grupper utvecklats. Det kollegi-

ala lärandet har ökat. 

SPSM (på uppstartsdagarna i Troll-

hättan för skolledarna) gav skolle-

darna en större medvetenhet om vad 

tillgänglighet betyder i praktiken. Att 

tillgänglighet handlar om så mycket 

mer än bara fysiska miljöer. Till-

gänglighet innefattar allt från plane-

ring-analyserande av undervisning. 

Elevhälsans arbete har förtydligas 

genom att det finns en lokal elevhäl-

soplan på alla enheter. Den innehål-

ler det främjande och förebyggande 

arbetet. Vi ser det som en kvalitets-

säkring.  

Det förekommer dock många akuta 

3 Kollegiala läran-

det 

Riktade insatser 

Förstelärarna 

Ständigt pågående 

processer för ut-

veckling 
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insatser ”brandkårsutryckningar” 

som kan undvikas genom ett effekti-

vare förebyggande/främjande arbete.  

Ekonomifördelningen för resurser 

skulle vara transparent men vi kan se 

att det inte är så än.  

Varje enhet 

har en väl fun-

gerande kom-

munikation 

mellan peda-

goger, vård-

nadshavare 

och barn/elever 

om deras kun-

skapsmässiga 

och sociala 

utveckling 

 

Utvecklingssam-

talet är en funge-

rande och viktig 

del av kommuni-

kationen mellan 

barn/vårdnadshav

are och pedagoger 

i våra förskolor, 

skolor och fritids-

hem. 

 

Ökad samverkan 

mellan vårdnads-

havare och våra 

verksamheter via 

tydliga mötesplat-

ser för dialog. 

 

Kommunikat-

ion/information 

ska ske genom 

Delta 

Alla fritidshem erbjuder 

samtal till alla elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla verksamheter skapar 

mötesplatser för vårdnads-

havare och personal. 

 

 

 

 

Utveckling och ökat använ-

dande av Delta 

Alla fritidshem erbjuder utvecklings-

samtal till utvalda grupper på fritids-

hemmet. Det är ett erbjudande som 

vårdnadshavarna få och det är väldigt 

få som tackat ja till det. Vårdnadsha-

varna som tackat nej uppger att de 

får så god information dagligen av 

pedagogerna att de inte är i behov av 

fler samtal.  

 

 

Delta, olika mötesforum, t.ex. skol-

råd har gjort att vi upplever att fler 

vårdnadshavare är engagerade i 

verksamheten. I t.ex. Delta lämnar 

vårdnadshavarna kommentarer och 

ger respons. Vi har sett att ökad in-

syn i verksamheten ger ökat ett en-

gagemang.  

 

 

 

3 Delta ska bli ett 

naturligt verktyg 

som används på 

alla enheter och 

verksamheter.  
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SAMMANTAGEN ANALYS - UTIFRÅN BÅDE DET SYSTEMATISKA 
KVALITETSARBETET OCH HANDLINGS-PLANEN 

 

Ett målmedvetet arbete har skett sedan år 2010 med att implementera den reviderade läropla-

nen, Lpfö 98 rev10, något som syns i uppföljningen av enheternas utvecklingsplaner där 

måluppfyllelsen nästan uteslutande värderas till 3 eller 4 på en fyrgradig skala. Detta arbete 

har inget slut utan sker kontinuerligt utifrån olika infallsvinklar. Arbetet sker systematiskt på 

enheterna och följer arbetsgången för ett systematiskt kvalitetsarbete. Organisationen är lä-

rande och personalens arbetsmetoder utvecklas ständigt genom kollegialt lärandet och genom 

input utifrån. Utvecklingsarbete tar enligt Blossing1 5-8 år innan det blir en naturlig del av 

verksamheten och det är därför viktigt att hålla fast vid de utvecklingsarbeten och utveckl-

ingsmetoder som är påbörjade samtidigt som nya infallsvinklar alltid måste tas i beaktande.  

Att se barnens lärande, utveckling och välmående i ett helhetsperspektiv, från förskola till och 

med åk 9, är en viktig faktor för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn. Det är i 

förskolan som grunden för barnets lärande och sociala gemenskap läggs. Utvecklingsarbetet 

på förskolan och i grundskolan ligger därför i linje med vartannat. Att så har varit fallet gör att 

alla som arbetar med barn och elever i kommunen ”känner igen sig” i de satsningar som görs.  

Förutsättningar för att skapa en lärande organisation i förskolan, är att det finns former för 

kollegialt lärande och dokumentation. Under året har lärledare används i olika sammanhang 

och möten och lett samtalen till att fokuserat på utvecklingsfrågor. En annan förutsättning är 

reflektion och pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är dokumentation om 

barns lärande och utveckling som pedagogerna diskuterar sinsemellan med varandra. Den är 

utgångspunkten i arbetet med verksamhetsutveckling. Pedagogistan är ett viktigt stöd till ar-

betslagen i detta arbete.  

För att stimulera barnens lärande och lust att lära, är det väsentligt med utmanande lärmiljöer. 

Att skapa sådana har varit i fokus på de flesta förskolor under läsåret liksom under föregående 

och kommande läsår.  Måluppfyllelsen i detta arbete värderas i utvecklingsplanerna genom-

gående som högt. Även om den är hög är det viktigt att fortsätta att ha lärmiljöerna i fokus för 

att den höga nivån ska bibehållas.  

Ett annat utvecklingsområde är matematik och naturvetenskap. Generellt sett har elever i Sve-

rige lägre resultat i dessa ämnen än i övriga, något som gäller även för Götene kommuns ele-

ver. Att väcka barnens nyfikenhet i matematik och naturvetenskap liksom att tidigt lägga en 

god kunskapsgrund i dessa ämnen är viktigt i förskolan. Pedagogerna har därför under tre 

läsår två natur- och teknikutvecklare till sin hjälp. 

                                                 
1 Blossing, U. (2008). Kompetens för samspelande skolor. Lund: Studentlitteratur. 
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Måluppfyllelsen inom ovanstående områden värderas tämligen lika mellan förskolorna. Detta 

är ett resultat av den reflektion som skett i arbetslagen, den pedagogiska dokumentationen och 

kollegialt lärande.  För att bibehålla likvärdig förskoleverksamhet inom och mellan Götene 

kommuns förskolor behövs ett fortsatt kollegialt lärande.  

 

Kompetensutvecklingen för pedagogerna under året var ”skuggningen”. I utvärderingen 

framhåller pedagogerna att denna kompetensutveckling har bidragit till att stärka pedagogrol-

len. Pedagogerna upplevde det mycket värdefullt att se andra i sina verksamheter för att sedan 

kunna se sig på sig själv och sitt arbetslag i den egna verksamheten. Många har tagit med sig 

erfarenheter från skuggningen för att utveckla sin egen verksamhet. Det kunde handla om 

t.ex. bemötande eller aktiviteter. Flera pedagoger upplevde det dock svårt att gå ur sin roll 

som pedagog och ”bara skugga”, inte lägga in värderingar utan bara iaktta och notera det de 

såg för att sedan tillsammans med sitt arbetslag beskriva nuläget och ge återkoppling på verk-

samhetens arbete utifrån det utvalda målet.   
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UTVECKLINGSOMRÅDEN  
 

Under läsåret 2016/2017 kommer kompetensutvecklingen i förskolan att fokusera på de ut-

vecklingsområden som finns på varje förskola.  

 Likabehandlingsarbetet 

 Delaktighet för föräldrar 

 Språk- och kommunikation 

 Projekterande arbetssätt 

 Lärande och utvecklande miljöer 

 Reflektionshandledning 

 Hållbar utveckling, återbruk 

 Visionen 

 Kollegialt lärande 

 

Kompetensutvecklingen kommer ske genom kollegialt lärande och följa arbetsgången för hur 

man arbetar systematiskt med kvalitetsarbete. Utvecklingsplanen är utgångspunkten för arbe-

tet. 

 

 
 

 


