
 
 

 

 

 

  

Redovisning av det 
systematiska 

kvalitetsarbetet 
Läsåret 13/14 

 
 
 
 
 
 

Förskoleverksamhet i Götene kommun 
Redovisning på huvudmannanivå 

 

 

 

 

 

 

Olle Isaksson                                                                            Susanna Ward Jonsson 
Chef sektor Välfärd/barn och unga                                                                 Kommunutvecklare 

 



 

1 
 

Sammanfattning 

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

förskoleverksamhet. 

I Götene kommun finns sju förskolor. I verksamheten har det under läsåret funnits totalt ca 540 barn 

inskrivna. Siffran varierar under året och generellt sett är det fler barn inskrivna under våren än 

under hösten. 

Kompetensutvecklingsinsatser för förskolan har under året inriktats på naturvetenskap och teknik, 

språkutveckling, pedagogisk dokumentation och former för kollegialt lärande. Förskolan har två 

kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar under läsåret och två dagar som enheten 

förfogar över på egen hand. Vid de kommungemensamma dagarna finns 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 arbetslagen en 

värdering av måluppfyllelsen på en fyrgradig skala där fyra är mycket hög måluppfyllelse. 

Måluppfyllelsen ligger till övervägande del på nivå tre och fyra.  

Barns lärande börjar i tidiga åldrar. Genom att medvetet stimulera barnens lust och nyfikenhet i ett 

tidigt skede, skapas goda förutsättningar för ett fortsatt lärande genom livet. Analysen av årets 

kvalitetsarbete visar att de utvecklingsområden som prioriterats tidigare ska fortsätta att prioriteras. 

Innan ett utvecklingsarbete blir en naturlig del av verksamheten tar det fem till åtta år enligt 

skolforskaren Ulf Blossing. Under året kommer därför språkutveckling, natur och teknik, pedagogisk 

dokumentation liksom barns utveckling att vara i fokus. 
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Inledning 
Redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet utgår från de nationella mål som skollagen anger 

att kvalitetsredovisningen ska bygga på (SFS 2010:800 4 kap 5 §) och gäller läsåret 13/14. 

Rutin för arbetet med det systematiska kvalitetarbetet 
Ett systematiskt kvalitetsarbete sker kontinuerligt under året och utgår från de nationella mål som 

finns för skolväsendet. Utvecklingsområdena identifieras i föregående läsårs kvalitetsredovisning. 

Läsårets arbete planeras med hjälp av utvecklingsplanen. I utvecklingsplanen finns läsårets mål 

dokumenterade liksom målkriterier, hur utvärderingen av måluppfyllelsen ska ske och hur årets 

arbete planeras. I utvecklingsplanen ska två delutvärderingar av kvalitetsarbetet dokumenteras. Med 

hjälp av dessa kan arbetslaget analysera om de är på rätt väg för att nå målet eller om de behöver 

ändra inriktning på sitt arbete.  

Det systematiska kvalitetsarbetet sker enligt Skolverkets modell   

 

Hur blev det?  
Läsårets systematiska kvalitetsarbete tar avstamp i föregående läsårs kvalitetsarbete. Under denna 

rubrik finns därför sammanfattningen från förra läsårets arbete. 

I Götene kommun finns sju förskolor. I verksamheten har det under läsåret funnits totalt ca 540 barn. 

Siffran varierar under året och vid inrapporteringen 15 okt 2012 var det ca 580 barn inskrivna. 

Kompetensutvecklingsinsatserna för förskolan har under läsåret inriktats på fördjupad kunskap om 

matematik, språkutveckling och pedagogisk dokumentation. Kompetensutvecklingen har skett 

kommunövergripande för att öka möjligheten till erfarenhetsutbyte och likvärdig 

förskoleverksamhet.  

Varje förskoleområde har valt ut ett antal områden utifrån de nationella styrdokumenten som de satt 

mål för. De har i slutet av läsåret värderat måluppfyllelsen på en fyrgradig skala där fyra är mycket 

hög måluppfyllelse. Måluppfyllelsen inom samtliga områden ligger på nivå tre eller fyra. 

Arbetet med barn och elever i Götene kommun syftar till att eleverna ska nå så goda resultat som 

möjligt när de slutar åk 9. Lärandet börjar redan när barnen är små och det är i förskolan som 

grunden läggs för barnets lust att vilja lära. Analysen av årets kvalitetsarbete visar att ett fortsatt 
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helhetsgrepp i ett 1 – 16-årsperspektiv behöver tas på olika sätt för att eleverna ska nå så goda 

resultat som möjligt i åk 9. Åtgärder som därför behöver vidtas i förskolan nästa läsår är fördjupad 

kunskap om språkets betydelse för lärandet och om hur pedagogisk dokumentation kan stödja 

barnets utveckling och leda till verksamhetsutveckling. Att barnet trivs och mår bra är en 

grundförutsättning för lärandet och därför kommer barnsyn vara ett genomgående tema för allt som 

görs och ligger därför till grund för nästa års utvecklingsplaner. 

Var är vi?  
Under denna rubrik finns en nulägesbeskrivning av hur verksamheten varit organiserad under läsåret 

och vilka förutsättningar som funnits. Det finns också en redovisning av olika underlag som är av 

betydelse när verksamheten ska utvärderas och förutsättningar ska ges. 

Grundfakta 
Enheten består av sju förskolor. Nedan finns enheterna namngivna och hur många barn som i snitt 

funnits inskrivna på dessa. Antalet barn varierar under ett läsår. 

Enheterna är: 

 Hällekis förskola:   ca 50 - 57 barn 

 Källby gårds förskolor:  ca 143 barn 

 Lillelunda:   ca 85 barn 

 Ljungsbackens förskola:  ca 100 barn 

 Miklagårds förskola:  ca 54 barn 

 Skattkistans förskola: ca 75 barn 

 Västerby förskola:  ca 34 barn 

 

Verksamheten på förskolan är uppdelad i hemvister. Hur hemvisten är organiserad 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 personal från även andra 

hemvister.   

Varje enhet leds av en förskolechef. Lillelunda tillsammans med Ljungsbackens förskola och Västerby 

förskola bildar ett förskoleområde med gemensam förskolechef. Ledningsresursen har varit förstärkt 

under året. Hällekis förskola, Miklagårds förskola och Skattkistans förskola utgör ett förskoleområde 

med en gemensam förskolechef. Även här har en extra ledningsresurs funnits under året. Den 

förskolechef som ansvarar för Källby gårds förskolor är även ansvarig för pedagogisk omsorg, en 

verksamhet som inte beskrivs i detta dokument eftersom det inte är en skolform enligt skollagen. På 

central nivå finns en barnsomsorgshandläggare som hanterar barnomsorgskön åt alla förskolor. 

Förskolecheferna har dessutom viss tillgång till en närbelägen grundskolas handläggare. På samtliga 

förskolor finns det utvecklings- och/eller arbetslagsledare som tillsammans med förskolechefen utgör 

enhetens utvecklingsgrupp eller ledningsgrupp. Förskolorna har också tillgång till en pedagogista på 

50 % och en specialpedagog från elevhälsan på 90 %. 
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De tre förskolecheferna arbetar nära tillsammans och träffas kontinuerligt för att diskutera 

verksamhets- och utvecklingsfrågor. Dessutom träffas förskolechefer, rektorer, elevhälsans chef och 

kommunutvecklaren en förmiddag varje vecka för att diskutera övergripande frågeställningar. Vid 

träffarna deltar i olika omfattning sektorchef, ekonom och personalsekreterare . 

Kostnader och andelen barn 
I nedanstående tabell redovisas kostnader per barn, andelen inskrivna barn i kommunens 

förskoleverksamhet och antalet inskrivna barn per årsarbetare. 

Läsår 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Kostnad (kr) per inskrivet  

barn i Götene  
100 200 110 800 108 400 114 200 107 400 111 900 112 700 120 200 

Kostnad (kr) per inskrivet  

barn i kommungruppen 
102 800 106 200 110 500 111 200 110 800 118 100 121 300 124 400 

Kostnad (kr) per inskrivet  

barn i riket 
108 000 112 500 116 600 117 600 119 800 122 300 127 000 129 700 

 

Andel (%) inskrivna barn  

av samtliga i åldern 1 – 5 år 

i Götene 

68 % 70 % 70 % 72 % 72 % 72 % 76 % 77 % 

Andel (%) inskrivna barn  

av samtliga i åldern 1 – 5 år  

i riket 

79 % 80 % 81 % 82 % 83 % 83 % 84 % 84 % 

 

Antalet inskrivna barn per 

 årsarbetare i Götene 
4,9 5,2 5,4 5,5 5,8 6,0 6,5 5,6 

Antalet inskrivna barn per 

 årsarbetare i riket 
5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,3 5,4 5,3 

Källa: Skolverkets kommunblad  

 

Siffrorna visar att kostnaden per inskrivet barn är lägre i Götene än i både kommungruppen och i 
riket, en trend som pågått sedan läsåret 10/11. Andelen inskrivna barn i Götene kommuns förskolor 
ökar varje år. Förutom att antalet barn ökar så ökar även barnens vistelsetid. Det gör att nuvarande 
förskolelokaler inte räcker till på ett önskvärt sätt, något som också påverkar barngruppernas storlek.  
Fortfarande är andelen inskrivna barn i Götene lägre än för riket, något som kan förklaras med att 
det finns två fristående förskolor i kommunen och att verksamheten pedagogisk omsorg är 
förhållandevis stor med 15 dagbarnvårdare. 9 % av Götenes 1-5-åringar är inskrivna i pedagogisk 
omsorg medan den siffran är 3 % för riket och kommungruppen. Antalet inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan har ökat de senaste åren, en trend som brutits lå 13/14.  

Personal 
Antal årsarbetare och andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning redovisas i 
nedanstående tabell. Uppgifterna är hämtade från Skolverkets statistik. 
 

Läsår 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Antal årsarbetare i Götene 94 95 92 92 92 92 90 93 

Andel (%) årsarbetare med 

ped. högskoleutbildning i 

Götene 

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

Andel (%) årsarbetare med 

ped. högskoleutbildning i 

riket 

51 % 52 % 53 % 54 % 54 % 54 % 53 % 53 % 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal och Skolverkets kommunblad  
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Antalet årsarbetare har ökat med tre personer i jämförelse med föregående år. Andelen årsarbetare 

med pedagogisk högskoleutbildning är fortsatt hög och har dessutom ökat något, en siffra som är 

klart högre än riksgenomsnittet. Det börjar dock märkas av i verksamheten att det är allt svårare att 

få tag i utbildade förskollärare eftersom konkurrensen om dessa är stor. Att ha en hög andel 

utbildade förskollärare är viktigt för att verksamheten ska hålla en hög kvalitet och kunna leva upp till 

lagkraven. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 rev 2010, pekas förskolläraren ut som ansvarig inom ett 

antal områden.  

Kompetensutveckling under året 
Förskolan förfoga 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 beskriven i varje 

förskolas redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Utifrån de identifierade utvecklingsområdena genomfördes följande kommungemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser under läsåret: 

 Språkutveckling  
Satsningen på ”Språkets betydelse i förskolan och förskoleklassen” med hjälp av Högskolan i 
Skövde fortsätter från förra läsåret. När läsåret är slut har all personal i förskolan deltagit i 
kursen. 
 

 Pedagogisk dokumentation 
Personalen delger varandra exempel på hur man kan arbeta med pedagogisk 
dokumentation. Detta görs i kommungemensamma träffar. I samtalen används också filmer 
från Skolverket liksom exempel som var och en bidrar med. 
 
Pedagogistan stödjer arbetslagen i arbetet med pedagogisk dokumentation och reflektion.  
 

 Kollegialt lärande 
Under läsåret utbildas ett antal förskollärare till lärledare. Lärledarna leder samtalen utifrån 
en viss metod som har till syfte att bidra till utveckling på enheten. Lärledare finns på alla 
förskolor och används både vid samtal inom den egna förskolan och i aktiviteter som 
involverar samtliga enheter. 
 

 Per Malmeling och Iren Axelsson arbetar som NT-utvecklare för förskola och grundskola 
under tre läsår. Under första året kartlägger de verksamheten. Andra och tredje året arbetar 
de i arbetslagen med kollegialt lärande i syfte att utveckla utbildningen. Nuvarande läsår är 
det första av tre. 

 

Lokaler och utrustning 
Samtliga kommunens förskolor har ett Reggioinspirerat förhållningssätt. Det innebär att olika 

lärmiljöer ska finnas tillgängliga som stimulerar och utmanar barnens lust och nyfikenhet att lära. 

Förskolornas lokaler är i olika grad anpassade efter detta arbetssätt liksom det material som finns i 

lokalerna. När verksamheten organiseras reggioinspirerat innebär det att barnen rör sig i olika lokaler 

på förskolan och leker och lär tillsammans med fler barn och personal än de som finns på hemvisten.  

Alla lokaler erbjuder inte denna möjlighet, något som gör att det tänkta pedagogiska 

förhållningssättet inte genomsyrar verksamheten. 
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Det ökade antalet barntimmar i förskolan gör att några förskolor är trångbodda. Detta innebär 

svårigheter när det gäller att tillgodose föräldrars önskemål om förskola i närområdet.  

Utemiljön är också en del av barnens lärandemiljö. Även utemiljön skiljer sig åt mellan förskolorna 

och bör därför kontinuerligt ses över och utvecklas för att bidra till att stimulera barnens nyfikenhet 

och lust att lära. Att ha en stimulerande inom- och utomhusmiljö på alla förskolor i Götene kommun 

är en del i att skapa förutsättningar för likvärdig utbildning. 

Teknisk utrustning i form av framförallt iPads används för att dokumentera barnens lärande. Det är 

också ett verktyg som barnen använder i sin lärprocess.  

Underlag i redovisningen 
Under läsåret har inga gemensamma undersökningar gjorts i förskoleverksamheten. Varje förskola 

har däremot gjort egna undersökningar, oftast inför eller i samband med utvecklingssamtalet. 

Resultaten av dessa finns redovisade i varje förskolas redovisning av det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

Generellt sett visar undersökningarna att föräldrarna är nöjda med verksamheten och att barnen 

trivs och mår bra när de är i förskolan. Det är en god lärandemiljö för barnen och föräldrarna har 

förtroende för personalen. Föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sina barn. De tycker också att 

dialogen med personalen kring barnets utveckling är bra men ser gärna ytterligare dialog med t ex 

förskolechef.  

Organisation av undervisningen 
I kommunens förskolor finns en hög andel utbildade förskollärare; 80 %. Övrig personal är utbildade 

barnskötare eller har en motsvarande utbildning. De olika förskolornas verksamheter är organiserade 

på liknande sätt men respektive förskolas förutsättningar styr hur det är möjligt att organisera 

verksamheten. Samtliga förskoleverksamheter utgår från ett Reggio-inspirerat förhållningssätt, vilket 

innebär att barnens nyfikenhet och lust att lära är utgångspunkt för verksamheten. Olika typer av 

lärmiljöer som ”byggs upp i förskolan” är till för att stimulera och utmana barnen i deras lärande. 

Källby gårds förskolor är organiserade i fyra arbetslag. Tre av arbetslagen har barn från ett till och 

med fyra år. Dessa tre arbetslag är i sin tur uppdelade i två hemvister. I hemvisterna förändras och 

utvecklas lärmiljöerna utifrån barnens intresse och behov liksom vad personalen ser att barnen 

behöver bjudas på för att komma vidare i sin utveckling. I det fjärde arbetslaget finns femåringarna 

samlade. 

På Ljungsbackens förskola, Västerby förskola och Lillelunda utgår organisationen från hemvister. Det 

är det ställe där barnet lämnas på morgonen och hämtas på eftermiddagen. Under dagen har barnet 

tillgång till många lärmiljöer både inom- och utomhus. Barnens behov och intresse är utgångspunkt 

för lärmiljöernas utformning. 

Hällekis förskola har fått nya lokaler under året. Lokalerna erbjuder olika lärandemiljöer, både 

inomhus och utomhus. Dessa utvecklas och förändras allt eftersom. Det finns inga tydliga avdelningar 

utan lokalerna står öppna för alla barn så att deras intressen och behov kan styra var de vill vara. 

Samma organisation gäller för Skattkistan och Miklagård även om Miklagårds lokaler är äldre och inte 

helt anpassade efter denna pedagogiska idé. 
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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 registreras som 

ett klagomål.  

Det har inte kommit in några klagomål via klagomålshanteringen. Vårdnadshavare väljer istället att ta 

direktkontakt med förskolechefen eller med personalen/hemvisten. I dessa kontakter framförs 

synpunkter på t ex att barn i allmän förskola ska få delta i måltider i samband med högtider, 

placeringar, schemafrågor, bemötande och alternativ kost. 

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. 

I de fall som det varit aktuellt, har handlingsplaner upprättats. 

Skolinspektionsanmälningar 
Ett ärende har anmälts till skolinspektionen angående att barn kränkt barn. Kommunen fick ett 

påpekande från Skolinspektionen angående att ärendet inte var anmält till huvudmannen.  

Kränkande behandling 
Under läsåret finns en anmälan om kränkning rapporterad till Individnämnden. Den gäller kränkning 

av barn mot barn. 

Särskilt stöd 
Alla förskolor i Götene kommun har tillgång till en och samma specialpedagog. Specialpedagogen 

handleder pedagoger och stödjer förskolechefer i frågor som har med särskilt stöd att göra. 

Specialpedagogen träffar också vårdnadshavare. Vid behov upprättas handlingsplaner som är 

inriktade på vad verksamheten kan göra för att barnen ska ges möjlighet att utvecklas och må bra i 

förskolan. 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.  

Uppföljning av enheternas utvecklingsplaner 
Varje läsår inleds med att ett antal utvecklingsområden formuleras i form av mål. Målen är hämtade 

från de nationella styrdokumenten för skolverksamheten. Valet av mål bygger på föregående läsårs 

kvalitetsredovisning. Varje arbetslag arbetar under året med målen och dessa delutvärderas under 

läsårets gång. Målen kopplas till kommunstyrelsens mål för verksamheten som är  

 Alla får ett gott bemötande 

 Alla barn och elever trivs och mår bra 

 Höga resultat i åk 9 

I varje förskolas kvalitetsredovisning framgår vilket kommunstyrelsemål som är kopplat till vilket 

nationellt mål. Där framgår det också hur arbetet mot målet har skett liksom analys av 
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måluppfyllelsen. Vissa förskolor utvärderar likabehandlingsarbetet i 

kvalitetsredovisningsdokumentet, andra i ett separat dokument. 

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) 
 

Hällekis förskola 
Synliggöra läroplanen i 
verksamheten som 
leder till nytt lärande 

Kunna se dokumenterade bevis på uppfyllda mål utifrån Lpfö-98/10 3 

Variation av aktiviteter som inbjuder till lärande 
 

4 

Pedagogiska miljöer Vilka material som intresserar barnen 
Fungerande miljöer där barnen stimuleras, inspireras och utvecklas. 

4 

Barnen använder alla lekmiljöer 3 

Synliggöra barns 
lärande 

Få rutin på att den pedagogiska dokumentationen används som ett arbetsverktyg 4 

Varierat dokumentationsunderlag vid utvecklingssamtal 3 

Samverkan föräldrar - 
förskola 

Uppmärksammar och ser alla föräldrar utifrån personlighet och behov. 
4 

 

Källby gårds förskolor 
Pedagoger använder läsning för att medvetet stimulera språkutveckling 4 

Barnen upplever matematik som lustfyllt. 3 

Vi vill att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer. 

4 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan”  4 

Alla trivs och mår bra 4 

 
Ljungsbackens förskola 
Ta tillvara på vad 
skogen/naturen har att 
erbjuda. 

Barnen uttrycker att det är roligt att gå till skogen och de kommer igång att leka där 4 

Barnen känner nyfikenhet och glädje när vi går till skogen och återberättar saker de upplevt och 
lärt i naturen 

4 

Gå till skogen kontinuerligt med mindre barngrupp 4 

Vara rädd om djur, natur, miljö och människor 4 

Barnen visar glädje, spänning och nyfikenhet till skogsbesök.  
Verksamheten avspeglar skogsbesök och barnen visar intresse för det som händer i naturen. 
Samtal och dialog 

4 

Nyfikna och intresserade barn av skog och närmiljö 4 

Språklig medvetenhet, 
språket o social 
utveckling. 

Varje barn utvecklar sitt språk utifrån individuell nivå. Varje barn vill och vågar uttrycka sig i 
barngruppen 

4 

Vågar prata och berätta för varandra. 
Rikt och varierande ordförråd 
Tydligt språk, känna till olika ljud vi använde. Medvetna om att det heter olika saker på olika 
språk 

3 

Känna till att det finns olika språk 3 

Utvecklat språk och språkförståelse för sin ålder 3 

Observant och samtala kring barns språk. Presentera språkstimulerande material. Dela barnen i 
smågrupper för bra samtal med barnen, aktivt lyssnande i mindre grupper 

2 

Alla vågar ta plats och säga sin mening i gruppen, utv och utökar sitt ordförråd 4 

Likabehandling Barnen är delaktiga i gruppen, de är uppmärksamma på hur vi är mot varandra. Positiva och 
glada när de kommer till förskolan. Visar tillit till vuxna 

3 

Alla vågar ta plats. Barnen följer sociala spelregler i leken, samlingar och måltider 3 

Barnen visar respekt och hänsyn gentemot varandra och sin omgivning. Barnen känner trygghet 
och vill, vågar uttrycka sig 

4 

Aktiva barn i samlingen. Ifrågasättande, utforskande barn. Barn provar på nya saker 4 

Visar att man kan påverka. Att kunna följa fattade beslut 2 

Tillhörighet och delaktighet i gruppen. Vara spontana och ta egna initiativ. Respektera andras val 
och bli respekterad för sina egna. Respekterad för den man är 

2 

Alla ska vara med. Prata istället för att slåss. Visa respekt, inga fula ord. 3 

Ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar. Barnen skall känna sig sedda, respekterade, 
väl bemötta. Barnen skall respektera varandras olikheter 

3 
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Andra mål Matematik: Begrepp, matematik i vardagen, mönster 4 

Teknik: Bygg och konstruktion, nyfikenhet över hur saker fungerar 2 

Dokumentation: intresse för dokumentation, tillgänglig för barnen, visa föräldrar vad som 
händer på förskolan 

2 

Skapande 3 

 
Lillelunda 
Ta tillvara på vad 
skogen/naturen har att 
erbjuda 

Använda naturen som sin dagliga lekplats. 
4 

Språklig medvetenhet, 
språklig och social 
utveckling 

Varje barn utvecklar sitt språk utifrån individuell nivå. Varje barn vill och vågar uttrycka sig i 
barngruppen. 

4 

Vågar prata och berätta för varandra. Rikt och varierat ordförråd. Tydligt språk, känna till olika 
ljud vi använder. Medvetna om att det heter olika saker på olika språk. 

3 

Känna till att det finns olika språk. 3 

Utvecklat språk och språkförståelse för sin ålder. 3 

Observant och samtala kring barns språk. Presentera språkstimulerande material. Dela barnen i 
smågrupper för bra samtal med barnen, aktivt lyssnande i mindre grupper. 

2 

Alla vågar ta plats och säga sin mening i gruppen, utvecklar och utökar sitt ordförråd. 4 

Likabehandling Barnen är delaktiga i gruppen, de är uppmärksamma på hur vi är mot varandra. De är positiva 
och glada när de kommer till förskolan. Visar tillit till vuxna. 

3 

Alla vågar ta plats. Barnen följer sociala spelregler i leken, samlingar och måltider. 3 

Barnen visar respekt och hänsyn gentemot varandra och sin omgivning. Barnen känner trygghet 
och vill, vågar uttrycka sig. 

4 

Aktiva barn i samlingen. Ifrågasättande, utforskande barn. Barn provar på nya saker. 4 

Visar att man kan påverka. Att kunna följa fattade beslut. 2 

Tillhörighet och delaktighet i gruppen. Vara spontana och ta egna initiativ. Respektera andras val 
och bli respekterad för sina egna. Respekterad för den man är. 

2 

Alla ska vara med. Prata istället för att slåss. Visa respekt, inga fula ord. 3 

Ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar. Barnen skall känna sig sedda, respekterade, 
väl bemötta. Barnen skall respektera varandras olikheter 

3 

Andra mål Matematik: Begrepp, matematik i vardagen, mönster. 4 

Teknik: Bygg och konstruktion, nyfikenhet över hur saker fungerar. 2 

Dokumentation: intresse för dokumentation, tillgänglig för barnen, visa föräldrar vad som 
händer på förskolan. 

2 

Skapande 3 

 
Miklagård 
Språkutveckling Vi vill att varje barn utvecklar sitt språk och sitt sätt att kommunicera. 

Har en förmåga att uttrycka känslor och handlingar 
4 

Barnen kan göra sig förstådda genom olika former av kommunikation. Barnen skapar sig en 
förståelse av språkets olika nyanser 

3 

Att vi får barn som använder sitt språk i olika situationer och har förmågan att lyssna och förstå 
vad andra säger. 

4 

Matematik och teknik 
(naturvetenskap) 

Barnen tar egna initiativ till att lösa olika problem. Barnen litar till sin egen matematiska förmåga 4 

Barn som försöker och vågar hitta lösningar på problem. 
Barn som provar nya material och verktyg 

4 

Pedagogisk 
dokumentation 

Hitta lämpliga arbetsformer för att utveckla verksamheten och synliggöra barnens utveckling 3 

Pedagoger och barn dokumenterar och reflekterar tillsammans 3 

Barnen utvecklar sin 
nyfikenhet och lust att 
lära 

Att barnen vågar prova på och vara med i olika aktiviteter, både spontana och planerade 
4 

Likabehandling och 
motverka diskriminering 
och kränkande 
behandling 

Barn som vågar vända sig till oss vuxna 4 

Barn som deltar i de olika aktiviteterna på förskolan 4 

Barn som är en i gruppen och som har någon att vara med 4 

Barn som visar varandra respekt och hänsyn 4 

 
Skattkistan 
Språkutveckling och 
matematisk utveckling 

Alla barn erbjuds en stimulerande miljö, där den språkliga medvetenhet och kommunikationen 
utmanas. 

4 

Alla barn möts, stimuleras och utmanas att kommunicera olika aktiviteter och under sin vistelse 
på förskolan. 

3 

Barnen kan lyssna, förstå, reflektera och diskutera innehållet i t.ex en saga 
Barnen kan genomföra aktiviteter från början till slut, t.ex att spela spel tillsammans 
Barnen dokumenterar sin verksamhet. 

3 

Trygghet, samspel. 
Främja Likabehandling 

Alla barn erbjuds en miljö där de känner sig tryga tillsammans med andra barn och pedagoger 4 

Alla barn erbjuds tillfällen att socialt samspela i verksamhetens olika aktiviteter 3 
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och motverka 
diskriminering och 
kränkande behandling 

Barnen vågar visa känslor och tar kontakt med varandra och pedagoger. 
Barnen vågar uttrycka sig både i liten och i stor grupp. 
Barnen är kreativa och tar egna initiativ. 
Vårdnadshavare vågar föra fram sina åsikter och frågor både i daglig kontakt och vid 
utvecklingssamtal. 

3 

Alla barn får komma till tals och deltar aktivt i verksamheten. 
Barnen är hjälpsamma och dela med sig av saker och kunskaper. 
Barnen leker i olika konstellationer och lyssnar på varandra. 

2 

Utforska och uppleva, 
miljöernas betydelse för 
leken 

Att alla barn har en vilja och lust till att utforska sin omgivning 3 

Alla barn erbjuds och får stor variation av material, aktiviteter, miljöer att möta och ta sig an. 
4 

 
Västerby förskola 
Ta tillvara på vad 
skogen/naturen har att 
erbjuda. 

Barnen är glada och positiva inför att gå till skogen/utevistelse och att de har fått goda 
erfarenheter efteråt 
Att vi hos barnen kan se en god attityd till att värna om vår skog och det som finns där 

4 

Att alla barnen erbjuds att komma till skogen och få en chans att utforska miljön och olika 
sorters naturmaterial 

3 

Vi vill se en god sammanhållning och att alla barn känner en grupptillhörighet hos oss oberoende 
av miljön 
Vill se en nyfikenhet hos barnen på sin omgivning och på varandra 

3 

Språklig medvetenhet, 
språket o social 
utveckling. 

Barnen använder ett fint och trevligt språk gentemot varandra 
Nyfikna barn som vågar prata inför varandra, använda språket för att förmedla känslor, kunskap 
och sina viljor 
Vill se att barnen löser konflikter med ord. 

4 

Vi ser att barnen gör sig förstådda och förstår genom verbala ord, kroppsspråk och tecken som 
stöd 
Barn med annat modersmål ska utöka sitt ordförråd i båda språken 
Barn visar förståelse i samlingens innehåll genom återkoppling 

3 

Likabehandling 
 

Barn som visar glädje i att komma till oss på förskolan 
Att föräldrar känner tillit och att vi kan ha ett öppet samtalsklimat 

4 

 

Vart ska vi?  
Ett målmedvetet arbete har på olika sätt skett i förskolan sedan år 2010 med att implementera den 

reviderade läroplanen. Detta arbeta har inget slut utan sker kontinuerligt utifrån olika infallsvinklar. 

Att arbetet sker systematiskt på enheterna och följer arbetsgången för ett systematiskt 

kvalitetsarbete är något som blir tydligar för varje år som går. Organisationen är lärande och 

personalens arbetsmetoder utvecklas ständigt genom kollegialt lärandet och genom input utifrån. 

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. 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 finns.  

Eftersom utvecklingsarbete enligt Blossing1 tar 5-8 år innan det blir en naturlig del av verksamheten, 

är det viktigt att hålla fast vid de utvecklingsarbeten och utvecklingsmetoder som är påbörjade 

samtidigt som nya infallsvinklar alltid måste tas i beaktande.  

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

och dokumentation. Under året har därför ett antal lärledare utbildats som är förtrogna med en 

kollegialt utvecklande samtalsmetod. Denna används i olika sammanhang och möten och har lett till 

att samtalen verkligen fokuserat på utvecklingsfrågor. En annan förutsättning är pedagogisk 

dokumentation. Det är dokumentation om barns lärande och utveckling som pedagogerna diskuterat 

                                                           
1
 Blossing, U. (2008). Kompetens för samspelande skolor. Lund: Studentlitteratur. 
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med varandra. Den leder till att verksamheten utvecklas. Pedagogistan är ett viktigt stöd till 

arbetslagen 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. Måluppfyllelsen i detta arbete 

värderas i utvecklingsplanerna genomgående högt.  

Under ett antal år har barns språkutveckling varit i fokus. Att barn redan på förskolan lägger grunden 

för en god språkutveckling är väsentligt för det fortsatta lärandet. En utmaning som finns i Götene 

kommuns förskolor, är hur vi möter och språkligt stimulerar och utmanar de nyanlända barnen. Ett 

fortsatt fokus på detta arbete behövs därför.   

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

lägre resultat i dessa ämnen än i övriga, något som gäller även för Götene kommuns elever. Att lägga 

grunden för kunskaper i matematik och naturvetenskap redan i förskolan är därför viktigt och 

pedagogerna har här två natur- och teknikutvecklare till sin hjälp. 

Måluppfyllelsen av ovanstående områden värderas olika mellan förskolorna och för att skapa 

likvärdiga förutsättningar mellan Götene kommuns förskolor behövs ett fortsatt kollegialt lärande.  

 

Hur gör vi?  
Förskolan har två kompetensutvecklingsdagar per termin. Den ena dagen är kommungemensam och 

den andra dagen förfogar förskolan över själv. Följande kommungemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser är planerade läsåret 13/14: 

 Förskoleventil där Hällekis förskola presenterar sin verksamhet och sina lokaler. Vid ventilen 

diskuteras också gruppvis olika lärandeområden. Det är språk, utemiljö och lärande, musik, 

digitala verktyg, dans och drama, lek, ateljé samt samling. 

 Barns lärande och hjärnans utveckling. För att möta barnen med ”rätt” utmaningar behövs 

kunskaper om hur barn utvecklas. Daniel Broman, forskare i kognitiv neurovetenskap vid 

Högskolan i Skövde, föreläser på en kompetensutvecklingsdag. 

 Karin Alnervik, lektor på Högskolan i Jönköping, föreläser om lärmiljöer och pedagogisk 

dokumentation. 

I samband med samtliga kompetensutvecklingsinsatser organiseras det för kollegialt lärande. I 

samtalen diskuterar personalen hur de kan omsätta teori till praktik. 

Natur- och teknikutvecklarna fortsätter sitt kommunuppdrag i förskolan och grundskolan och på 

varje enhet finns även fokus på språkutveckling. 

Ett fortsatt arbete kommer också att ske kring att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att 

det blir förankrat hos all personal och en naturlig del i det vardagliga arbetet. 


