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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Ann-Louise Rantanen
Kvalificerad utredare
Utbildningskontoret
+46 8-58169483
Ann-Louise.Rantanen@upplands-bro.se

Vår beteckning

1 (2)

Er beteckning

UN 20/0017
Utbildningsnämnden

Pedagogiskt pris 2020/2021
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret
2020/2021 enligt juryns förslag.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2014 UN § 68 att införa ett
årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats.
Sista dag för nominering för läsåret 2020/2021 var den 31 mars 2016 och 43
nomineringar har inkommit. Valt fokusområde detta läsår är Pedagogiska
lärmiljöer. Juryn sammanträder den 18 maj och informerar
om sitt förslag till vinnare av årets pedagogiska pris vid Utbildningsnämndens
sammanträde den 25 maj 2021.

Beslutsunderlag




Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021
Fem utvalda nomineringar som inkommit senast den 30 mars 2021.
Juryns förslag till vinnare av årets pedagogiska pris informeras på
Utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj 2021.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningskontoret har i år fått in över 40 nomineringar, varav en del ej
nominerats inom årets fokusområde. Resterande har granskats och sållats ut av
Utbildningskontorets utredare, samt Utbildningschef. Utbildningskontoret har
valt ut fem nomineringar som juryn bedömer utifrån fastställda kriterier. Juryn
består av Utbildningsnämndens beredning, Utbildningschefen och
representanter från Utbildningsstaben. Juryn sammanträder den 18 maj 2021
och vid sammanträdet får de nominerade presentera sin verksamhet och juryn
får möjlighet att ställa frågor. Juryn informerar om sitt förslag till vinnare vid
Utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj 2021.

Barnperspektiv
Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens
bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barn och elevers
utveckling och lärande. Priset är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten
av god pedagogik.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

UN 20/0017

Utbildningskontoret

Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Bilagor
1. Utvalda nomineringar för läsåret 2020/2021
2. Förteckning över utvalda nomineringar 2020/2021
o
Finnstaskolan
o Lillsjö äldre, Norra Kungsängens förskolor
o Kaktusen - Fritids, Brunnaskolan
o
Artistens förskola, Brunna förskolor
o Mowgli utegrupp, Ekhammars förskola, Östra Kungsängens
förskolor
Beslut sänds till
 Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Ann-Louise Rantanen
Kvalificerad utredare
Utbildningskontoret
+46 8-58169483
Ann-Louise.Rantanen@upplands-bro.se

Vår beteckning

1 (2)

Er beteckning

UN 21/0138
Utbildningsnämnden

Pedagogiskt pris Fokusområde 2021/2022
Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag för fokusområde för pedagogiskt pris läsåret
2021/2022 godkänns.

Sammanfattning
Utbildningsnämndens pedagogiska pris är en uppmuntran till och en bekräftelse på
vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration och ökat fokus på
pedagogens betydelse, samt bidra till en ökad måluppfyllelse för våra barn och
elever. Varje läsår utgår det pedagogiska priset från ett förutbestämt fokusområde.
Förslag på fokusområde för läsåret 2021/2022 är:

Att skapa lustfyllt lärande
Elevens lust att lära har samband med ”lärarens lust att vara lärare”. Som
lärare är det väldigt betydelsefullt att ha ett fungerande samspel med
barnet/eleven där de kan hitta en tillit till varandra och en vilja till lustfyllt
lärande som då leder till meningsfullhet för individen. Förskolan och skolan
ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att
lära.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2104 UN § 68 om att införa ett
årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats.
Tidigare år har det pedagogiska priset lutat sig mot förskoleprogrammet och
skolutvecklingsprogrammet för att lyfta fram de utvecklingsområden som
Upplands-Bro velat fokusera på för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Då
dessa program avslutats 2020 väljer vi i år att utgå från visionen för Upplands-Bro
och ett av de övergripande målen.
 Lustfyllt lärande - i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling
för dagens och nästa generations invånare.
Förslag på fokusområde för läsåret 2021/2022 är:

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

UN 21/0138

Att skapa lustfyllt lärande
Elevens lust att lära har samband med ”lärarens lust att vara lärare”. Som
lärare är det väldigt betydelsefullt att ha ett fungerande samspel med
barnet/eleven där de kan hitta en tillit till varandra och en vilja till lustfyllt
lärande som då leder till meningsfullhet för individen. Förskolan och skolan
ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att
lära.

Barnperspektiv
Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa.
Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns och elevers utveckling och
lärande. Pedagogiska priset är en uppmuntran till och bekräftelse på god
pedagogik.

Utbildningskontoret

Fredrik Nordvall
Utbildningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Josefin Almberg

2021-05-11

UN 21/0140

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

Josefin.Almberg@upplands-bro.se

Revidering av skolskjutsriktlinjer 2021
Förslag till beslut
Utbildningskontorets revidering av riktlinjer för skolskjuts godkänns.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjerna för skolskjuts i Upplands-Bro
kommun behöver revideras. I förslaget Riktlinjer för skolskjuts finns föreslagna
tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort
är markerat med röd genomstrykning.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2021



Utbildningskontorets förslag till revidering av riktlinjer för skolskjuts
2021

Ärendet
Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjerna för skolskjuts i Upplands-Bro
kommun behöver revideras. I förslaget Riktlinjer för skolskjuts finns föreslagna
tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort
är markerat med röd genomstrykning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förändringarna som föreslås är delvis redaktionella för att renodla riktlinjernas
mål och syfte, vilket är att ange huvuddragen i en viss verksamhet och ge ett
konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Detaljer kring
ansökningsförfarandet och vad som förväntas av vårdnadshavare och elev vid
beviljad skolskjuts kommer istället att anges på kommunens hemsida.
Ett tillägg som föreslås är punkt 5 om undantag där elever i särskilda fall kan
beviljas skolskjuts. Ett annat tillägg är punkt 6.5 om force majeure där det
framgår att kommunen inte kan garantera skolskjuts i extraordinära situationer.
Anledningen till förslag om tillägg är att det här har funnits ett behov av
tydliggörande i verksamheten.

Barnperspektiv
Att barn i Upplands-Bro kommun har en tillfredställande skolskjuts är en
förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

Vår beteckning

2021-05-11

UN 21/0140

Utbildningskontoret

Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Bilagor
1. Revidering av riktlinjer för skolskjuts 2021
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2021-05-04

UN 21/0115

Utbildningsnämnden

Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om förslag till
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) som sitt eget och
överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd
enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse
efter den 1 januari 2015). Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed
Enköpingsvägen och Ginnlögs väg.
Utbildningskontoret yttrar sig över hur detaljplanen kan påverka
Utbildningskontorets verksamhetsområde, se nedan.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2021



Samrådshandlingar för förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi
8:10 m.fl.), nr 2003 den 25 mars 2021

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro. Planen syftar
också till att göra plats för bostäder och rekreation för att förstärka tryggheten
då de förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare över dygnet.
Bostäder i området förstärker småskaligheten. En förutsättning för planen är att
anlägga en gång och cykelbro längs med Ginnlögs väg, över spårområdet. En
ny skola i Bro med en ny placering är en del av ”Omdaning Bro”. En ny
skolenhet med en annan strategisk placering kan främja integration och
motverka segregation.
Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret yttrar sig över detaljplanen i de delar som berör kontorets
verksamhetsområden.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

Vår beteckning

2021-03-29

UN 21/0115

Planområdet är omgivet av trafikerad bilväg på två av fyra sidor och av
järnvägsspår på ytterligare en sida. Vägarna och järnvägen utgör två
riskfaktorer, dels de uppenbara risker som finns med barn i trafikmiljö, dels
den påverkan som bilar och tåg har på ljudmiljön. Båda dessa faktorer har man
i planarbetet tagit hänsyn till och anpassat utformningen av förslaget efter.
Det finns goda skäl att skapa nya förutsättningar för de elever som går på
Broskolan idag. Förutom den segregation som finns, så är det centrumnära
läget en utmaning.
Att bygga en ny skola innebär nya möjligheter att skapa en god lärmiljö som
möter de krav på anpassningar och pedagogiska utmaningar som finns i skolan.
Utbildningskontoret ser med stor tillförsikt fram emot att få vara med och
skapa nya förutsättningar för eleverna i Broområdet.
Den nära kopplingen till Bro IP är positiv men tillgängligheten är viktig att ha
med i planarbetet. Att stärka kopplingen mellan skolområdet och Bro IP skulle
gynna båda delar.
Projektet ”Omdaning Bro” är mycket intressant och skolans roll och del, i den
önskade utvecklingen av Broområdet är sannolikt viktig för att uppnå goda
resultat. För att göra det planerade området tryggt och attraktivt under dygnets
alla timmar ställs höga krav på utformning av skolan, dess omgivningar och de
lokaler som kan samutnyttjas med kultur- och fritidskontoret och andra aktörer.
Sammanfattningsvis ställer sig utbildningskontoret positiv till detaljplanen.
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med arkitekterna tagit fram ett
förslag där det finns goda möjligheter att skapa en välfungerande och attraktiv
skolmiljö.

Barnperspektiv
För barn och ungdomar är utbildning en av de enskilt viktigaste faktorerna för
en god framtid. Rätt utformad och med en god ledning och styrning skulle en
ny skola i Bro kunna ge mycket goda möjligheter för barnens lärande och
utveckling.
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Datum

Vår beteckning

2021-03-29

UN 21/0115

Utbildningskontoret

Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Bilagor
1. Följebrev Samråd Kockbacka gärde nr 2003
2. Informationsbroschyr samråd Kockbacka gärde nr 2003
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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SAMRÅD
Datum

Vår beteckning

2021-03-25

KS 20/0607
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)
Bro

Nr 2003

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd enligt
regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter den 1
januari 2015).
Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och Ginnlögs
väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro. Planen syftar
också till att göra plats för bostäder och rekreation för att förstärka tryggheten då de
förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare över dygnet. Bostäder i
området förstärker småskaligheten. En förutsättning för planen är att anlägga en gång
och cykelbro längs med Ginnlögs väg, över spårområdet
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan, som är
verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas.
Samrådstiden är från och med måndag den 29 mars 2021 till och med torsdagen den
29 april 2021. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Digitalt samrådsmöte kommer att hållas vid två tillfällen onsdag den 14 april 2021,
klockan 13-14 samt klockan 18-19. Du får tillfälle att ställa frågor och ge förslag till
företrädare från kommunen. En länk till mötet läggs ut på projekthemsidan i samband
med mötet. Ingen föranmälan krävs. Om du inte har möjlighet att närvara går det bra
att ringa kommunen för att ställa frågor.
Synpunkter på förslaget ska senast torsdag den 29 april 2021 skriftligen framföras
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 20/0607, namn, adress
och eventuell fastighetsbeteckning.
Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 2021-03-18 § 13
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Illustrationsplan
- Gestaltningsprogram
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr

23 Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 - UN 21/0115-2 Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 : Följebrev Samråd Kockbacka gärde nr 2003.pdf
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Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius planarkitekt på Planavdelningen, Anna
Duarte planarkitekt på Planavdelningen och Lena Aldenhed projektledare på Markoch exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Vår beteckning

UN 21/0005

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Josefin.Almberg@upplands-bro.se

Tertialrapport 1 - april 2021
Förslag till beslag
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets tertialrapport för januariapril 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per den 30 april 2021 med
helårsprognos för 2021.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 maj 2021

•

Tertialrapport april 2021

Ärendet
Tertialrapporten innehåller en redogörelse av Utbildningsnämndens
verksamhet och resultat under årets fyra första månader. Dessutom innehåller
rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. En
viktig förutsättning för detta är att tilldelade budgetmedel används effektivt och
till relevanta insatser.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Följande områden är prioriterade områden för Utbildningsnämnden:
1.
2.
3.
4.

Kunskapsresultaten
Trygghet, ordning och studiero
Attraktiva läroplatser
Barn- och elevplatser i fristående verksamheter

Beslut har fattats om att förskolan Ekhammar som har sin verksamhet i tillfälliga
paviljonger ska flytta över verksamheten till den nybyggda förskolan Ringblomman.
BEAM som är en satsning på barn/elever med annat modersmål fortsätter. Satsningen
pågår med stöd av Skolverket i tre år och omfattar förskola, grundskola, fritidshem,
gymnasium och vuxenutbildning.
Regeringen har beslutat att de nationella proven endast ska genomföras i skolår 3, på
grund av pandemin.
Under hösten 2020 startades kommungemensamma resursgrupper (särskilda
undervisningsgrupper). Under våren har den tredje gruppen startats upp.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola,
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem
samt kostenhet.
Verksamheterna är till stora delar obligatoriska och omfattas av nationella styrdokument
som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och
allmänna råd.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer med
ansvar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer.
Verksamhetschef för förskolan har under våren varit vakant. Utbildningschefen gör en
genomlysning av organisationen för att se om den kan effektiviseras.
Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har även
tillsynsansvar för dessa. Utbildningsnämnden är huvudman för den kommunala
verksamheten. Nämnden har även ett ansvar som hemkommun för alla barn och
ungdomar som bor i kommunen, som valt en fristående skola eller en skola i annan
kommun.
Utbildningskontoret har en utbildningsavdelning som ger stöd åt verksamheterna. Inom
organisationen finns också kommunens kostenhet och resursenheten som ansvarar för
modersmålsundervisning och central elevhälsa.
Nämndens verksamheter sysselsätter cirka 900 anställda, inklusive tidsbegränsade
anställningar.

Utbildningsnämnden, Tertialrapport 1 2021

3(12)

Volymer:
2021 April (T1)

2020

2019

35

45

51

X

70

70

Upplands-Brobarn i
förskolor

2 038

1 964

1 884

Upplands-Broelever i
grundskolor

4 167

4 040

3 863

Upplands-Brobarn i
fritidshem

1 528

1 522

1 502

Barn i pedagogisk omsorg
Familjer som besöker
öppna förskolan

1.3 Viktiga händelser under året
Utbildningskontoret genomför en översyn av organisationen
När verksamhetschefen för förskolan valde att gå vidare till nytt uppdrag i annan
kommun, påbörjades en översyn av utbildningskontorets verksamhet. Målet är att skapa
en effektivare organisation som på ett bättre sätt kan möta dagens och morgondagens
utmaningar. Det systematiska kvalitetsarbetet ska prioriteras så att alla barn och elever
får den utbildning som de har rätt till.
Kommungemensam satsning för barn och elever med annat modersmål
Satsningen som omfattar samtliga skolformer med fokus på barn/elever med annat
modersmål, fortsätter det här och nästa år med stöd av Skolverket. Syftet är att ge elever
med annat modersmål än svenska bättre förutsättningar. Det har gjorts en kartläggning
som ligger till grund för en handlingsplan. Nu ska alla insatserna i handlingsplanen
förverkligas. Pandemin har tyvärr stört en del i tidschemat men olika insatser har
påbörjats i förskolan, grundskolan, (gymnasiet och vuxenutbildningen).
Förskola
I januari togs den helt nybyggda förskolan, Ringblomman i bruk i centrala Kungsängen.
Utbildningsnämnden har därför beslutat att flytta över barnen från förskolan Ekhammar
som bedrivs i paviljonger. Kontrakt för paviljongerna sträcker sig till årsskiftet 2021 2022.
Förskolan har som andra verksamheter påverkats mycket av pandemin. Flera förskolor
har tillämpat så kallade "husvikarier". Husvikarierna får en tidsbegränsad anställning på
en förskola, vilket gör att andelen "springvikarier" har minskat. Att minska andelen
springvikarier minskar även risken för smittspridning. Tyvärr så har den lösningen visat
sig bli relativt dyr.
Grundskola
Kommunen växer och antalet elever i grundskoleålder ökar. Samtidigt ser vi i vårens
genomförda skolval att det finns skolenheter som kommer att tappa elevunderlag till
kommande läsår. Råbyskolan ser exempelvis ut att tappa från dagens 340 elever till 290
elever i höst. Generellt är det skolorna i Bro som tappar flest elever. Den största
anledningen är att elever har sökt till kommunens nya fristående skola, Jensen
Education. Från höstterminen startar Jensen Education sin verksamhet från skolår f-3.
Utbildningsnämnden, Tertialrapport 1 2021
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Hösten 2022 kommer de ha verksamhet till skolår 8. Även andra fristående förskolor
och skolor har fått tillstånd att driva verksamhet i kommunen.
Under höstterminen 2020 startades två Kommungemensamma resursgrupper (särskilda
undervisningsgrupper) för elever i behov av särskilt stöd. Under vårterminen 2021 har
en tredje grupp startat.

1.4 Covid-19 effekter
Våren 2021 har präglats av Covid-19. Restriktioner har gjort att sjukfrånvaro hos såväl
barn/elever som personal har varit betydligt högre än normalt. Det har även gjorts
åtgärder för att minska smittspridning och trängsel som påverkat verksamheten. Alla
former av större sammankomster och resor har tagits bort.
Många möten har skett digitalt vilket har utvecklat den digitala kompetensen hos
medarbetare. Covid-19 har tagit stort fokus och mycket tid i anspråk. Det ordinarie
utvecklingsarbetet har till viss del fått stå tillbaka. Fokus har varit på att upprätthålla en
bra verksamhet samtidigt som myndigheternas olika restriktioner och
rekommendationer har följts. Alla enheter har jobbat aktivt med riskbedömningar och
gjort lokala anpassningar i syfte att minska trängsel och smittspridning. I perioder har
man tvingats att reducera enskilda förskolors verksamhet till att endast omfatta de
vårdnadshavare som har samhällsviktiga uppdrag.
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2

Mål och resultat

2.1 Lustfyllt lärande
2.1.1 Nämndmål: Öka elevernas kunskapsresultat
Kommentar

I tertial 1 är det få av nämndens mål som går att göra några uppföljningar på, eftersom
exempelvis betygen ännu inte är satta. På grund av pandemin, har Skolverket beslutat
att endast skolår tre ska genomföra de nationella proven. Resultaten från de nationella
proven i skolår tre ska dock inte rapporteras in för registrering på nationell nivå.
Betygsresultat samt resultat från nationella proven i skolår tre presenteras i tertial 2.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

Andelen elever som
klarar kunskapskraven i
svenska i årskurs 1.

95%

Andel elever som nått
kravnivån på nationella
proven i åk 3

78%

Andel elever med
godkända betyg i
samtliga ämnen åk 6

79%

90%

Genomsnittligt
meritvärde i årskurs 6

223

230

Andel elever med
godkända betyg i
samtliga ämnen åk 9

74%

90%

Genomsnittligt
meritvärden i årskurs 9

231

255

Andel elever som är
behöriga till nationellt
program på gymnasiet

88%

95%

Andelen elever som klarar kunskapskraven i svenska i årskurs 1.

Presenteras i T2
Andel elever som nått kravnivån på nationella proven i åk 3

Presenteras i T2
Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 6

Presenteras i T2
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 6

Presenteras i T2
Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 9

Presenteras i T2
Genomsnittligt meritvärden i årskurs 9

Presenteras i T2
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Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet

Presenteras i T2
2.1.2 Nämndmål: Ökad trygghet, ordning och studiero
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

Andel vårdnadshavare
som anser att deras
barn är trygga i
förskolan

91%

100%

Andel elever som
känner sig trygga i
skolan enligt NKIundersökning

82%

92%

Andel elever som har
studiero i skolan enligt
NKI-undersökning

72%

92%

Ogiltig frånvaro i
kommunens
grundskolor.

1,7%

1,5%

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är trygga i förskolan

Redovisas i tertial 2
Andel elever som känner sig trygga i skolan enligt NKI-undersökning

Redovisas i tertial 2
Andel elever som har studiero i skolan enligt NKI-undersökning

Redovisas i tertial 2
Ogiltig frånvaro i kommunens grundskolor.

Redovisas i tertial 2
2.1.3 Nämndmål: Ökad attraktivitet som läroplats.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2021

Målvärde 2021

NKI-undersökning hos
elever

79%

80%

NKI-undersökning hos
vårdnadshavare

84%

85%

NKI-undersökning hos elever

Indikatorn baserar sig på enkät, Våga visa, som genomförs på våren varje år. Elever i
årskurs 3, 6 och 8 har besvarat påståendet "Jag är nöjd med min skola". Resultaten
redovisas i Tertial 2, eftersom kommunen har bytt leverantör som genomför
undersökningen.
NKI-undersökning hos vårdnadshavare

Indikatorn baserar sig på enkät, Våga visa, som genomförs på våren varje år. Föräldrar i
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 har besvarat påståendet
"Jag är nöjd med mitt barns förskola/skola". Resultaten redovisas i Tertial 2.
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2.2 Valfrihet och konkurrensneutralitet
2.2.1 Nämndmål: Öka andelen barn- och elevplatser i fristående verksamheter
Beskrivning

I Upplands-Bro ska vårdnadshavare få välja plats till sina barn, det ska finnas ett brett
utbud av både fristående och kommunala förskolor och skolor.
Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är olika – det är därför
viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval av förskolor och skolor där
barn och elever kan få utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att fritt kunna
välja skola och förskola ska vara en självklarhet.
Prognoser visar på fler barn och elever kommande år. Det ställer krav på kapacitetsförstärkningar av förskole- och skolplatser i motsvarande omfattning. Det krävs en
bättre resursanvändning, med bibehållen eller ökad kvalitet, som gynnar barn och
elevers lärande. Etablering av fristående verksamheter är en viktig del för att klara
behovet av förskole- och skolplatser.
Indikatorer

Utfall 2020

Andel barnplatser
fristående förskolor i
kommunen
Andel elevplatser i
fristående skolor i
kommunen

Utfall 2021

Målvärde 2021

17%

22%

8%

12%

Andel barnplatser fristående förskolor i kommunen

Mätningen genomförs när det nya läsåret har börjat. Flera av skolenheterna i Bro har
dock barn i förskoleklass och elever i lågstadiet som har valt, Jensen Edukation som
nästa läsår öppnar sitt lågstadium i nybyggda lokaler.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning

Budget 202104
(tkr)

Redovisat 202104

Avvikelse
202004

Avvikelse 202104

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

2 621

775

3 208

745

-587

-30

-617

-177

Förskola Öppen
förskola

157 367

76 412

165 242

86 484

-7 875

10 072

2 197

2 146

Grundskola
Fritidshem

286 144

124 68
9

291 511

131 66
2

-5 367

6 973

1 606

-4 560

Grundsärskola

20 742

7 931

16 609

7 325

4 133

-606

3 527

2 481

Gemensam
verksamhet

21 573

17 424

21 321

16 822

252

-602

-350

3 374

488 447

227 23
1

497 891

243 03
8

-9 444

15 807

6 363

3 264

Pedagogisk
omsorg
Nattomsorg

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 202104

Redovisat 202104

Avvikelse 202104

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

0

0

0

0

0

0

0

Förskola Öppen
förskola

2 095

159

807

71

1 288

88

1 376

Grundskola
Fritidshem

5 248

626

1 858

185

3 390

441

3 831

Grundsärskola

194

12

83

2

111

10

121

Gemensam
verksamhet

644

114

224

22

420

92

512

8 181

911

2 972

280

5 209

631

5 840

(tkr)
Pedagogisk
omsorg
Nattomsorg

Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2021
(tkr)

Prognos 2021

Budgetavvikelse 2021

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

7 748

2 322

9 548

2 322

-1 800

0

-1 800

Förskola Öppen förskola

463 232

229 237

470 732

239 237

-7 500

10 000

2 500

Grundskola Fritidshem

828 304

370 741

848 304

385 341

-20 000

14 600

-5 400

Grundsärskola

60 546

23 793

60 546

23 793

0

0

0

Gemensam verksamhet

61 762

55 599

61 262

55 599

500

0

500

1 421 59
2

681 692

1 450 39
2

706 292

-28 800

24 600

-4 200

Pedagogisk omsorg
Nattomsorg

Summa
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Varav kapitalkostnader
Budget 2021
(tkr)

Prognos 2021

Budgetavvikelse 2021

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

Pedagogisk
omsorg
Nattomsorg

0

0

0

0

0

0

0

Förskola Öppen
förskola

2 095

159

2 095

159

0

0

0

Grundskola
Fritidshem

5 198

626

5 198

626

0

0

0

Grundsärskola

194

12

194

12

0

0

0

Gemensam
verksamhet

694

114

694

114

0

0

0

8 181

911

8 181

911

0

0

0

Summa

3.3 Ekonomisk analys
Kommentarer
Helårsprognos
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 6 364 tkr per 2021-04-30.
Utbildningsnämnden prognostiserar underskott med -4 200 tkr för helåret
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för
barn inom pedagogisk omsorg. Resultatet beräknas till -1 800 tkr pga högre kostnader
än budgeterat för nattomsorgen. Översyn pågår om framtida driftsformer för
verksamheten.
Förskola och Öppen förskola
Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli ca 25 färre till antalet än vad som
budgeterats. Färre utbetalda förskolersättningar innebar ett överskott på 3 000 tkr.
Åtgärdsplan för budget i balans har upprättats av två förskolerektorer.
Enligt beslut ska förskolan Ekhammar läggas ned. Avvecklingen får till följd att enheten
inte kan bedrivas ekonomiskt effektivt i år, underskottet beräknas till -500 tkr
Grundskola/Fritidshem
Upplands-Brobarn i grundskola/fritidshem beräknas bli ca 25 fler till antalet än vad som
budgeterats. Fler utbetalda skolpengar innebar ett underskott med -2 600 tkr.
Tilläggsbeloppet för nyanlända beräknas gå med 3 000 tkr i överskott på grund av färre
nyanlända än budgeterat.
Tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd beräknas gå med 3 000 tkr i överskott.
Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och
modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas gå med -7 000 tkr i underskott, varav
-3 000 studiehandledning och -4 000 modersmålsundervisning. Enheten arbetar för att
effektivisera verksamheten.
Åtgärdsplan för budget i balans har upprättats av 7 grundskolerektorer
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Trots åtgärdsplan är prognosen att Tjustaskolan går med -900 tkr i underskott, vilket
även är fallet med Bergaskolan -900 tkr.
Grundsärskola
För grundsärskolan redovisas ett överskott, men fler elever kommer att tas emot till
höstterminen. Helårsprognosen är en budget i balans.
Gemensam verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; resursteamet, kostenheten, modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett
överskott med 500 tkr på grund av vakanser och allmän återhållsamhet med övriga
kostnader.
3.3.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Verksamheterna har till och med mars erhållit 1 964 tkr i statsbidrag för höga
sjuklönekostnader. Kostnad för vikarier och skyddsutrustning redovisas till 2 468 tkr
tom april. Statsbidraget har ännu inte utbetalats för april. Totalt sett har Covid-19 inte
inneburit några negativa ekonomiska effekter.

3.4 Sociala investeringsfonden

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202104

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

Skola för mig

2020

2022

3 195

1 554

3 195

0

Upplands-Bro modellen

2020

2021

4 700

1 585

4 700

0

7 895

3 139

7 895

0

Projekt
(tkr)

Summa

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan. Genom att kompensera
ojämlika levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt
ska projektet bidra till positiva förändringar för barnen.
Projekt Upplands-Bromodellen ska bidra till ökad trygghet, ordning och studiero med
målet att alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen.

3.6 Investeringsredovisning

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2020

Prognos
2021

Budget 2021

Kvar av
budget 2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Larm och säkerhet

1 271

0

1 271

1 271

0

600

0

600

600

0

Projekt

Inventarier till nya
paviljonger
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Total kalkyl

Förbrukat
tom 2020

Prognos
2021

Budget 2021

Kvar av
budget 2021

Inventarier och utrustning
förskolor och skolor

2 500

0

2 500

2 500

0

IKT-satsningar förskolor och
skolor

3 500

0

3 500

3 500

0

85

0

85

85

0

500

0

500

500

0

8 456

0

8 456

8 456

0

Projekt

Utomhusmiljö förskolor och
skolor
Modernisering av kök,
utrustning
Summa

3.7 Kommentarer investeringsredovisning

IKT-satsningar
Implementering av modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor.
Inventarier och utrustning
Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar hos
förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
Larm och säkerhet
Förskolor och skolor investerar i nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
Modernisering av kök
Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till
tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.
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Sammanfattning
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Beslutsunderlag
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Tillsynsrapport förskolagångstillsyn, förskolan Discovery

Ärendet
Utbildningskontoret avser att följa upp hur verksamheten fungerar för
nystartade fristående förskolor. Den första tillsynen bör ske efter cirka tre
månader. Med anledning av covid19 har förstagångstillsynen av förskolan
Discovery skjutits upp och genomfördes först under våren 2021. Förskolans
lokaler har tidigare besökts i samband med ansökan om godkännande och
under hösten genomfördes en digital övergripande tillsyn över samtliga
fristående förskolor i kommunen, där förskolan Discovery deltog.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Inför tillsynen lämnade förskolan in dess planer och rutiner för verksamheten.
Den 20 april 2021 genomfördes tillsynen av den fristående verksamheten med
utgångspunkt i det inskickade materialet. Utbildningskontoret har därefter
sammanställt en tillsynsrapport som verksamheten fått ta del av. Förskolans
planer och rutiner biläggs rapporten.
Utbildningskontorets utredare bedömer att förskolan Discovery är en
välfungerande verksamhet med två identifierade utvecklingsområden,
systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering. Utvecklingsområdena kommer
att följas upp vid nästa tillfälle för tillsyn.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Verksamhet: Förskolan Discovery
Adress: Hjortronvägen 117, 196 35 Kungsängen
Rektor:
Huvudman: Tellusbarn AB
Verksamhetens webbadress: www.tellusbarn.se

1. Tillsyn
En tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda resultat och en likvärdig förskola för
fler barn inom Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar och regler
som gäller för förskolan, samt kommunens fastställda riktlinjer.
Syftet med förstagångstillsynen är att kontrollera att huvudmannen och
förskolan arbetar utifrån de planer som godkännandet bygger på och att en
nyetablerad huvudman ska kunna få råd och vägledning tidigt i uppbyggnaden
av verksamheten. Beslutet, som tas i Utbildningsnämnden, bör vara en
utgångspunkt för förskolans utvecklingsarbete framöver. En förstagångstillsyn
genomförs efter cirka tre månader av nystartade fristående förskolor i
Upplands-Bro kommun.
Tillsynens genomförande
Förskolan Discovery startade hösten 2020. Med anledning av covid19 har
förstagångstillsynen skjutits upp och genomfördes först under våren 2021.
Förskolans lokaler har besökts tidigare och under hösten genomfördes en
digital övergripande tillsyn över samtliga fristående förskolor i kommunen, där
förskolan Discovery deltog.
Under förstagångstillsynen som ägde rum den 20 april 2021 deltog
Utbildningskontorets utredare Ann-Louise Rantanen och Josefin Almberg.
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Inför tillsynen lämnade förskolan den 13 april 2021 in dess planer och rutiner
för verksamheten. Dessa biläggs rapporten.
Under tillsynsbesöket genomfördes rundvandring/observation av verksamheten
i både inomhus- och utomhusmiljö, samt intervjuer med vårdnadshavare och
representanter för förskola och huvudman. Intervju med förskollärare skedde
under den övergripande tillsynen hösten 2020 så det bedömdes överflödigt vid
detta tillfälle.
Representant för förskolan var
rektor för förskolan Discovery
och representant för huvudman var
skolchef i Tellusbarn
AB. Representanterna har getts möjlighet att ge synpunkter på denna
tillsynsrapport.
1.1
Intryck och bedömning av verksamheten
Förskolan Discovery är en välfungerande verksamhet som fullföljer sitt
uppdrag och har stora ambitioner för framtiden. Utbildningskontorets
utredare ser en driven och engagerad rektor som vill bygga upp den nya
förskolan utifrån Tellusbarns utarbetade verksamhetsidé. Utbildningskontorets
utredare bedömer att det ligger ett gediget arbete i form av material och
dokumentation bakom samtliga verksamhetsområden och att huvudmannen
utgör en stöttande roll i den dagliga verksamheten. Förskolan har till exempel
tillgång till flera centrala funktioner i form av specialpedagog, konstpedagog
och kvalitetsutvecklare.
Förskolan har en svensk-engelsk profil, vilket innebär att förskolans pedagoger
stöttar barnen genom att använda engelska ord och uttryck som ett komplement
till svenskan. Förskolan utmärker sig vidare genom sitt fokus på uteverksamhet
och lärande genom skapande.
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1.2
Utvecklingsområden
Vid tillsynen har Utbildningskontorets utredare identifierat två
utvecklingsområden, som förskolan får i uppdrag att arbeta med inför nästa
tillsynsomgång.
1.2.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Enligt skollagen ska varje förskola, både på huvudmanna- och
enhetsnivå, systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen (4 kap. 3-4 §§ skollagen). Rektor, som pedagogisk ledare och
chef, ansvarar för att genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under
medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal. Barnens
vårdnadshavare ska också ges möjlighet att delta i det systematiska
kvalitetsarbetet (Lpfö 18, 2;8).
I det inskickade materialet samt under intervju med rektor och huvudman,
framgår att det finns mycket material och dokumentation kopplat till det
systematiska kvalitetsarbetet. Rektor gör en utbildningsplan inför varje nytt
verksamhetsår med stöd i utvärderingen från föregående verksamhetsår.
Arbetslagen för respektive avdelning formulerar en arbetsplan i början på
höstterminen, som följs upp vid två tillfällen under verksamhetsåret.
Vid genomläsning av materialet märks att förskolan arbetar aktivt med målen i
läroplanen med aktiviteter kopplat till dessa. Utbildningskontorets utredare
ställer sig dock frågande till förskolans användning av mätbara mål, som kan
vara svåra att följa upp och visa på utveckling inom förskolans olika
verksamhetsområden. Utbildningskontorets utredare råder förskolan att både
använda mätbara och utvärderingsbara mål, samt att konkretisera dessa så att
det på ett tydligt sätt framgår om målen uppnås eller inte.
Utbildningskontorets utredare ser vidare att det systematiska kvalitetsarbetet är
under utveckling när det kommer till implementering och förankring hos
personal och vårdnadshavare i verksamheten. Utbildningskontorets utredare
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vill betona att det inte är möjligt att ha ett fullt utvecklat systematiskt
kvalitetsarbete vid en så nystartad verksamhet. I takt med att personal- och
barngrupp blir fulltaliga kommer det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas
och detta ser Utbildningskontoret fram emot att följa.
1.2.2 Digitalisering
I läroplanen framgår att barnen ska utveckla en förståelse för den digitalisering
de möter i vardagen och att de ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik (Lpfö 18, Förskolans värdegrund
och uppdrag).
Under intervjun med rektor och huvudman framgår att digitaliseringsarbetet är
under uppbyggnad och att Tellusbarn AB ligger efter när det kommer till detta
arbete i förhållande till andra huvudmän. Förskolan använder idag den digitala
plattformen Infomentor för kontakt med vårdnadshavare, samt har introducerat
barnen för vissa digitala verktyg såsom Ipads och QR-koder.
Det uppges att man inte velat skynda på processen med digitalisering då målet
är att tekniken blir ett läromedel med en tydlig förankring i läroplanen.
Huvudman har påbörjat en plan för digitaliseringsarbetet och planerar för att
implementera denna i samtliga verksamheter. Utbildningskontorets utredare ser
positivt på den medvetenhet som både rektor och huvudman ger uttryck för,
och ser fram emot att följa upp verksamhetens arbete med digitalisering vid
nästa tillfälle för tillsyn.
1.3
Samarbete mellan hem och förskola
Enligt läroplanen ska arbetslaget ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation
mellan förskolan och hemmen, föra fortlöpande samtal om barnets trivsel,
utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. Samtidigt ska
arbetslaget vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa
förutsättningar för barn och vårdnadshavares möjligheter till inflytande (Lpfö
18, 2.4 Förskola och hem).
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Under intervjun med huvudman ges intrycket att man värderar samarbetet med
vårdnadshavare högt och att man bjuder in vårdnadshavarna till delaktighet i de
olika verksamheterna. På några förskolor finns det aktiva föräldraråd, hos
andra anordnas sammankomster som t. ex gemensam grillning. Med anledning
av läget med pandemin har förskolan Discovery inte kunnat bjuda in
vårdnadshavare till verksamheten på det sättet ännu.
Förskolan har uppföljningssamtal med vårdnadshavare efter inskolning, där det
för vissa ingår en kartläggning av flerspråkighet. Utvecklingssamtal sker minst
en gång per år. Avslutningssamtal för 6-åringar sker under maj månad.
Under intervjuer med vårdnadshavare framkommer att informationen från
förskolan är bra och tydlig. Vid hämtning/lämning upplever man ett gott
bemötande från förskolans personal och att det inte blir en stressig situation.
Det mesta av information om dagen lämnas via förskolans plattform
Infomentor. Utbildningskontorets utredare ser att arbetslaget kan vara tydligare
med verksamhetens mål och planer för utbildningen för att ge vårdnadshavare
möjlighet att vara delaktiga i densamma.
Vårdnadshavarna upplever att förskolan har en säker och genomtänkt miljö och
att det är tryggt att lämna sina barn där. Man upplever också att det finns gott
om personal och att man har förtroende för personalen. En av vårdnadshavarna
känner inte till förskolans klagomålsrutin, men har heller inte aktivt försökt få
tillgång till denna. Utbildningskontorets utredare uppmanar förskolan att vara
tydliga angående rutinen och att den bör vara synlig för vårdnadshavarna.
1.4
Verksamhetens organisation och innehåll
Utöver inskickat material framkom att förskolan har 32 barn inskrivna vid
tillsynstillfället. Till hösten väntas en nedgång i antalet barn. Antal barn enligt
godkännande är 130 när verksamheten är fullt utbyggd.
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1.4.1 Personal i verksamheten
På förskolan finns två avdelningar med tre personal i varje arbetslag; en
legitimerad förskollärare, 5 barnskötare, samt en kökspersonal som arbetar i
barngrupp 25 %. Förskolläraren arbetar även som samordnare och finns med
som stöd för det andra arbetslaget. En plan finns för att anställa ytterligare en
förskollärare till hösten.
Flera i personalen pratar ett annat språk utöver svenska och kan på så sätt möta
behoven som finns i verksamheten. Centralt finns tillgång till specialpedagog,
samt konstpedagog en dag i veckan, som kommer att utökas till två gånger i
veckan varefter förskolan växer.
Förskolans rektor uppger att arbetslaget ofta delar in barnen i mindre grupper,
både för att få en tät anknytning till barnen och för att bedriva en mer nära och
fokuserad undervisning.
Rektor menar att det finns gott om tid för planering och reflektion för både
förskollärare och arbetslag, dels som en följd av att det är förhållandevis få
barn i verksamheten och att det medvetet planeras in i schemat.
1.4.2 Kompetensutveckling
Förskolläraren på förskolan har gått Skolverkets kurs Utmana och stödja via
Uppsala Universitet, som Utbildningskontorets utredare har samordnat. En av
barnskötarna går nu Dialogic Bookreading via Stockholms Universitet, vilket
handlar om samtal kring böcker för att utmana språket och den
innehållsmässiga förståelsen. Flera i personalen har gått kursen Utikuligt,
vilket handlar om att använda sig av naturen och utomhuspedagogik för att nå
läroplanens mål.
Specialpedagogerna som arbetar på Tellusbarn AB har satt samman en
utbildning i anknytningsteori som all personal har möjlighet att gå.
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1.4.3 Lokaler
Utbildningskontorets utredare ser fina, ljusa nyrenoverade lokaler som är under
uppbyggnad i fråga om lärmiljöer. Byggnaden har många rum vilket gör att
förskolan lätt kan dela upp lärmiljöerna efter olika temaområden, till exempel
bygga/skapa, rörelse, språk, vila etc. Avdelningen för de små barnen upplevdes
mer utvecklad vid tillsynsbesöket, av naturliga skäl då avdelningen för de äldre
barnen startades upp först i januari månad 2021. Många rum står i dagsläget
tomma.
Planen framåt är att starta upp ytterligare avdelningar i befintliga lokaler.
Tellusbarn AB har även skickat in en ansökan om att starta upp grundskola för
åk F-6 eller F-5 i resterande lokaler då man upplever att söktrycket på
förskoleplatser inte varit lika högt som man till en början räknat med.
1.4.4 Utemiljö
Utbildningskontoret ser en stor potential att utveckla utemiljön på den stora
gården, samt de mindre avdelningsgårdarna. På den stora gården finns kuperad
terräng med naturliga inslag av träd och buskar som bjuder in till rörelse i olika
former. Det finns en nybyggd balansbana med rutschkana och man har nyligen
köpt in cyklar. Rektor säger att gården är under uppbyggnad och att man hela
tiden gör upptäckter och ser nya möjligheter och behov. Ett exempel på vad
som planeras in framöver är att göra banor för cyklar, samt eventuellt införa en
gungställning.
Pedagogerna bedriver utbildning utomhus, vilket Utbildningskontorets utredare
får ta del av under tillsynsbesöket. Rörelse, naturkunskap, matematik och
skapande genom måleri är exempel på detta.
1.5
Sammanfattande kommentar
Detta är en inledande tillsyn för en nystartad verksamhet och tillsynen har en
utvecklingsinriktad funktion. Hänsyn till detta har tagits vid bedömningen.
Syftet med förstagångstillsynen är att kontrollera att huvudmannen och
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Förstagångstillsyn

förskolan arbetar utifrån de planer som godkännandet bygger på och att en
nyetablerad huvudman ska kunna få råd och vägledning tidigt i uppbyggnaden
av verksamheten.
Det är huvudmannens ansvar att utbildningen i förskolan uppfyller de centrala
kraven i författningarna. Huvudmannen ska se till att utbildningen och
omsorgen är av en jämn och hög kvalitet. Alla barn ska ges förutsättningar att
utvecklas i enlighet med de nationella målen och utbildningen ska därmed
kompensera för barns olika förutsättningar och behov.
Utbildningskontorets utredare bedömer att förskolan har kommit långt med sin
verksamhet trots den korta tid den varit verksam. Det finns en tydlig
medvetenhet om förskolans professionella uppdrag där både rektor och
huvudman har en betydande roll.
Sammanfattningsvis ser Utbildningskontorets utredare en god verksamhet som
är på rätt väg gällande samtliga områden som ingår i läroplanen.
Bilagor
1. Arbetsgång stödinsatser kring barn i behov av stöd
2. Arbetsgång systematiskt kvalitetsarbete
3. Arbetsplan 2021 Discovery – Upptäckaren
4. Arbetsplan 2021 Discovery – Nyskaparen
5. Utbildningsplan 2020-2021
6. Discovery planritning
7. Plan barnsäkerhet och kris 2021
8. Tellusbarns plan för arbetet med barns modersmål 2021
9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021
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Arbetsgång för stödinsatser på grupp- och
organisationsnivå
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Inför varje läsår skriver rektor sin utbildningsplan med utgångspunkt i förgående års
utvecklingsområden vilket har identifierats i kartläggningar på grupp- och
organisationsnivå.
I början av varje termin, under planeringsdagar i augusti, gör rektor en kartläggning
på organisationsnivå för innevarande läsår och varje arbetslag gör en kartläggning på
gruppnivå.
Med utgångspunkt i kartläggningen skriver sedan varje arbetslag in mål och arbetssätt
i arbetsplanen.
I juni utvärderar arbetslagen kartläggning och arbetsplaner och utbildningsplanen
utvärderas av rektor.
Arbetslaget kommunicerar till rektor/biträdande rektor om insatser behövs i
verksamheten för att stödja barn i behov av stöd.
Rektor ser över kartläggningen på gruppnivå och stöttar arbetslaget i utveckling av
struktur och innehåll i utbildningen och den fysiska miljön.
Mål på gruppnivå skrivs in i mallen för handlingsplan/gruppnivå. Denna följs upp av
rektor var fjärde vecka. Specialpedagog kan vara ett stöd i detta arbete.
I de fall rektor bedömer att specialpedagog skyndsamt måste kopplas in rörande
enskilda barn, kontaktar denna specialpedagog och specialpedagogiska insatser inleds
snarast möjligt.
Så snart som möjligt ska pedagoger informera och samverka med vårdnadshavare om
att det finns behov av anpassning och stöd i verksamheten för specifika barn.
Om vårdnadshavare har informerat förskolan om behov av stödinsatser ska rektor i
samverkan med vårdnadshavare ta kontakt med yttre stödinsatser, såsom HAB, BUP
mm. om dessa är knutna till barnet.

Pedagogisk kartläggning och handlingsplan på
individnivå
•

Om rektor bedömer att arbetslaget behöver genomföra extra anpassningar eller
särskilt stöd i verksamheten på individnivå bokar denna in specialpedagogen till
aktuellt arbetslag.

•

I samråd med specialpedagog och rektor/pedagog bokas möte med vårdnadshavare
för att informera och tillsammans kartlägga och planera stödinsatser.

Tellusbarn
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•

Rektor och arbetslaget påbörjar snarast en kartläggning på individnivå utifrån
kartläggningsmallen.

•

Specialpedagog stöttar arbetslaget i kartläggningsarbetet genom kartläggningssamtal
och observationer i verksamheten.

•

Samtal bokas in med vårdnadshavare för att delge och gå igenom kartläggning och
handlingsplan, vilka sedan skrivs under av vårdnadshavare.

•

Specialpedagogen lägger in dokumentation, pedagogisk kartläggning och
handlingsplan i aktuell mapp.

•

Om rektor och specialpedagog bedömer att tilläggsbelopp ska sökas för enskilt barn
ska vårdnadshavare informeras och göras delaktiga skyndsamt. Därefter utformar
specialpedagogen ansökan om tilläggsbelopp som rektor sedan ansöker med för
aktuellt barn.

Genomföra, följa upp och utvärdera
anpassningar och stödinsatser
•

Arbetslaget arbetar utifrån handlingsplanen på organisationsnivå/gruppnivå
och/eller individnivå.

•

Ansvarig pedagog ser till att kontinuerligt, vid reflektionstid och
avdelningsplaneringar, tillsammans med arbetslaget reflektera och föra diskussioner
kring hur arbetet med stödinsatserna går. Pedagogerna ska ta ställning till om det
egna arbetssättet är tillräckligt effektivt eller om det behöver förändras för att stödja
barnen/barnet.

Uppföljning och utvärdering av insatser
Gruppnivå
•
•

Ansvarig pedagog dokumenterar veckovis hur arbetet med stödinsatserna går utifrån
uppsatta mål.
Uppföljning görs av rektor var 3–4 vecka och vid behov av specialpedagog var 8:e
vecka.

Individnivå
•
•

Tellusbarn

Ansvarig pedagog dokumenterar veckovis hur arbetet med stödinsatserna går utifrån
uppsatta mål.
Uppföljning görs av specialpedagogen i samarbete med rektor/biträdande rektor var 8
vecka, vid behov oftare. Utvärdering görs en gång per termin.
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Inledning
Avdelningens arbetsplan synliggör det arbete som ska prägla avdelningen under det aktuella läsåret.
Arbetsplanen är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete och utgår från förskolans
utbildningsplan. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra utbildningens kvalitet
och uppnå likvärdighet, genom att planera, analysera och utveckla utbildningens innehåll utifrån var vi
står idag.
Inför varje läsår upprättas en arbetsplan med mätbara mål av varje arbetslag på förskolan.
Arbetsplanens mål utgår från utbildningsplanen och läroplanens mål, samt det som framkommer av
den kartläggning varje arbetslag gör i samband med att arbetsplanen upprättas. Både utbildningsplan
och arbetsplaner följs upp under terminerna, på reflektionsmöten och APT. Utvärdering av alla
arbetsplaner sker under juni av varje arbetslag, där används kartläggningsmaterialet som underlag.
Rektor sammanställer arbetslagens utvärderingar av arbetsplanerna i sin egen utvärdering av
utbildningsplanen, denna utvärdering ligger till grund för nästkommande läsårs utbildningsplan. I
utvärderingen av det systematiska kvalitetsarbetet som helhet ingår underlag, förutom arbetsplaner,
såsom brukarundersökning, medarbetarundersökning och reflektionsprotokoll.

Tellusbarns vision och värdegrund
Vision
En bra start i livet inför mötet med den stora världen
Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina
rättigheter och skyldigheter.
Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En
värld som finns både bortom och inom Sverige.
Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och
kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen
identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.
Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Värdegrund
Vi som arbetar på Tellusbarn har en gemensam värdegrund som vi arbetar efter och som visar vägen i
våra möten med barn, kollegor och föräldrar.

Kreativa
Vi hittar lösningar där andra ser problem. Vi är flexibla och vågar pröva nya vägar. Vi låter våra
olikheter utveckla oss och utbildningen, oavsett om de är kulturella, språkliga eller individuella.

Tellusbarn
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Empatiska
Vi visar alltid respekt för barnen, föräldrar och varandra. Det gör vi genom att vi är lyhörda inför att
olika människor har olika behov, känslor och önskemål.

Ansvarstagande
Vi tar personligt ansvar för vårt agerande, vår miljö och säkerheten för barnen. Vi håller vad vi lovar,
lever upp till våra riktlinjer och agerar när något är fel.

Barnsyn och kunskapssyn
Barn är unika, nyfikna och har en vilja att lära och utforska. Vi vill ge förutsättningar för varje barn att
utveckla en tilltro till sin egen förmåga. Barn lär i samspel med andra barn och vuxna. För att utveckla
och konstruera kunskap behöver barn närvarande och engagerade pedagoger, som skapar
förutsättningar för lek, samspel, skapande och utforskande.

Arbetslagets mål
Målen som formuleras nedan ska utgå från läroplanen, men också utifrån utbildningsplanen och de
prioriterade områden som beskrivs där. Det ska även synliggöras hur arbetslaget ska arbeta med
Tellusbarns gemensamma mål för språk, hälsa och skapande, samt ska arbetslagets egen kartläggning
ligga till grund för de mål som formuleras.

Normer och värden
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskoleläraren ska ansvara att varje barn får
sina behov tillgodosedda och får uppleva sitt
eget värde, tillämpa ett demokratiskt
arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Arbetslaget ska skapa ett demokratiskt klimat, där
barnen får möjlighet att känna samhörighet och
utveckla ansvar och solidaritet.

Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska sträva efter en
individanpassad undervisning/verksamhet,
för att främja lärandetillfällen.
Barnen ska visa respekt för varandra och vår
verksamhet.
Barnen ska lära sig av varandra.
Verksamheten ska vara inbjudande för alla
oavsett olikheter och kön.

Tellusbarn

Stimulera barnens samspel samt hjälpa dem att
bearbeta konflikter, reda ut missförstånd,
kompromissa och respektera varandra.
Aktivt arbeta med jämställdhet
Samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att
förebygga diskriminering och kränkande behandling.
Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska vara lyhörda gentemot utfrysning
och mobbing mellan barnen.
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Pedagogerna ska stärka barnens självkänsla
och självförtroende exempelvis genom att
synliggöra varje barn eller introducera stopp
min kropp

Pedagogerna ska bemöta flickor och pojkar på lika
villkor.

Aktiviteter för att nå mätbara mål

Pedagogerna ska arbeta medvetet med
värdegrundsarbete.

Pedagogerna ska arbeta medvetet med genus.

Barnens bästa står alltid i fokus. Pedagogerna
ska anpassa aktiviteter och lekar efter
Aktiviteter för att nå mätbara mål
barnens intressen.
Pedagogerna ska vara närvarande och lyhörda för
Pedagogerna ska samtala med barnen och
all slags typ av diskriminering/mobbing mellan
läsa böcker som handlar om
barnen både psykisk och fysisk.
värdegrundsarbete.
Pedagogerna ska samtala med barn samt föräldrar
Pedagogerna ska arbeta utifrån teman och
och även dokumentera, eventuellt skriva en
barnens intresse samt även följa årstiderna
handlingsplan beroende på orsak/handling.
och upptäcka kretsloppen som finns för att
tydliggöra hur naturen fungerar.
Det ska finnas könsneutrala
leksaker/spel/aktiviteter.
Pedagogerna ska sträva efter att barnen
utvecklar förståelse för hur viktigt naturen är Vi ska behandla pojkar och flickor på samma villkor.
för oss.
Pedagogerna ska samtala med barnen och läsa
Pedagogerna ska tillsammans med barnen
böcker som handlar om att hjälpa varandra och hur
skapa trivselregler för vår verksamhet
man är en bra kompis.
utifrån barnens förmåga.
Uppföljning och reflektion
Prata om känslor, hur det kan se ut när man
är ledsen, glad osv. Förstärka detta genom
bilder och videos hur uttryck kan se ut och
Utvärdering och analys
diskutera hur det känns vid respektive
känsla.
Lära oss att teckna känslo-uttryck.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Tellusbarn
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Utveckling och lärande
Språk och kommunikation

Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn
upplever att det är meningsfullt att lära sig
nya saker och får utmaningar som stimulerar
lusten att erövra nya erfarenheter och
kunskaper. Vidare skapa förutsättningar för
att utvecklas och skapa balans mellan
aktivitet och vila.

Arbetslaget ska verka för en god tillgänglig miljö för
omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.
Att inspirera och utmana barnen att bredda sina
förmågor och intressen på ett sätt som går utöver
könsstereotypa val. Ta vara på barns kunskaper och
lust att lära, uppmärksamma barns tro på sin egen
förmåga.

Att varje barn får goda förutsättningar att
bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig
trygga i gruppen. Att utmanas och stimulera
sin utveckling av språk och kommunikation
samt matematik, naturvetenskap, teknik och
digitala verktyg.

Arbeta aktivt med hållbar utveckling och skapa
förutsättningar för barnen att lära känna sin
närmiljö och samhällsfunktioner som har betydelse
för det dagliga livet.

Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska arbeta medvetet med språk.
Pedagogerna ska sträva efter att väcka barns
intresse och stötta skriftspråksutvecklingen
genom att använda bildstöd.
Pedagogerna ska säkerställa att det finns
tillgång till material på barnens nivå för att
de själva ska kunna ta fram.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska i samlingen ha bildstöd för
att förstärka aktiviteter och annat för att öka
delaktigheten.
Samlingen ska alltid börja på samma sätt,
tillexempel med namn sången och avslutats
med matramsan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt
förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar,
ställa frågor, argumentera och kommunicera med
andra i olika sammanhang och med skilda syften
Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska vara lyhörda och utmana barnen
för samtal, tillexempel, hur tänkte du? Hur kan man
göra istället?
Pedagogerna ska ge varje barn den tid den behöver
och inte stressa.
Pedagogerna ska samtala med barnen i alla
vardagssituationer som måltider, på/av klädning
osv.
Pedagogerna ska benämna orden på både svenska,
engelska och modersmål om de går, för att skapa
förståelse hos barnet.

Boksamtal/högläsning

Aktiviteter för att nå mätbara mål
Vi ska arbeta med återberättande tex. Berätta vad vi
har gjort i helgen, reflektion kring dagens
aktiviteter och om det aktiviteter som skall komma
både i samlingen och under måltiderna.

Surfplatta – Språklekar/Alfons abc.

Flanosagor

Samlingar på engelska 1 gånger i veckan.

Tellusbarn
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QR-koder-ljudböcker,

Högläsning minst en gång om dagen i mindre grupp.

Språklekar

Samlingar med språklekar, rim och ramsar.

Markera saker/platser med text och bild

QR-koder – ljudböcker

Det ska finnas olika språkmaterial ska vara
på barnens nivå.

Projicera dokumentation, tema, projekt som ska
öppna upp för reflektion. Skapa en ”reflektionsvägg”
och en ”dokumentationsvägg”

Pedagogerna ska skapa en miljö där språk
och kommunikation kommer in naturligt i
barns vardag. Exempelvis sätta upp
bokstäver, siffror, bildstöd. För att barnen på
ett naturligt sätt ska koppla ihop text med
bild.

En gång i veckan ska vi ha skapande/tema arbete i
mindre barngrupp med fokus på språkutveckling.
Uppföljning och reflektion

Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys
Utvärdering och analys

Modersmål och kulturell identitet
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål, om barnet har ett annat
modersmål än svenska

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och
intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av
att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt
intresse för det lokala kulturlivet.

Mätbara mål för arbetslaget
Barnet ska känna sig trygg i att kunna
använda sitt modersmål på förskolan.
Pedagogerna ska uppmuntra föräldrarna om
modersmålets betydelse för
språkutvecklingen.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagoger med samma modersmål som
barnen ska uppmuntras till att prata sitt
modersmål med barnen
Pedagogerna ska visa intresse för annat
språk för att visa olikheter för barnen.
Pedagogerna ska använda sig av olika
resurser som digitala hjälpmedel för att
kunna översätta ord och enkla fraser.

Tellusbarn

Mätbara mål för arbetslaget
Stärka barnets identitet.
Pedagogerna ska ge plats och synliggöra olika
kulturer på avdelningen.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska uppmärksamma olika traditioner
från olika kulturer, genom att göra olika aktiviteter i
verksamheten/undervisningen när det är aktuellt
tex. sjunga, samtala eller skapa.
Pedagogerna ska sträva efter att försöka få
föräldrarna delaktiga i verksamheten genom att
fråga om det kan dela med sig om information kring
det olika traditionerna.
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Uppföljning och reflektion

I hallen ska det stå ”hej” på olika språk för att visa
mångfald.

Utvärdering och analys
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Matematik
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla förståelse för rum, tid och form,
och grundläggande egenskaper hos mängder,
mönster, antal, ordning, tal, mätning och
förändring samt resonera matematiskt om
detta.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla förståelse för rum, tid och form, och
grundläggande egenskaper hos mängder, mönster,
antal, ordning, tal, mätning och förändring samt
resonera matematiskt om detta.

Mätbara mål för arbetslaget

Mätbara mål för arbetslaget

Pedagogerna ska vara medforskande och ska
Pedagogerna ska säkerställa att barnen själva utmana barnen till att reflektera och utmana barnen
kan ta fram material som utvecklar och
att hitta olika lösningar tillexempel så som att
stimulerar deras matematiska färdigheter.
berätta i sandlådan att hinken med sand är halv full
eller tung.
Pedagogerna ska skapa en grund för
matematisk förståelse i barnens lek då de,
Barnen behöver uppleva matematiken meningsfull
upptäcker och skapar mönster, sorterar,
utifrån deras erfarenhet och verklighet tillexempel
löser problem, jämför färg, form och storlek
under lunchen berätta att glaset är tomt eller att
hos olika föremål.
barnet har 2 potatisar på tallriken.
Aktiviteter för att nå mätbara mål

Matematik i vardagen.

Pedagogerna ska använda ett matematiskt
språk tex. Cirkel istället för rund eller
triangel istället för trekant.

Aktiviteter för att nå mätbara mål

Pedagogerna ska utveckla en
matematikhörna där det ska finnas olika
material.
Pedagogerna ska observera och vara
medforskande i olika vardagliga situationer.

Pedagogerna ska utmana barnen att samtala kring
sina lösningar genom att ställa frågor som tex. Hur
tänket du? Hur kan du göra istället?
Dokumentera barnens lösningar/lek.
Barnen ska få använda iPad för att spela olika
matematiska spel.
Använda matematik i samlingen tillexempel alla
barnen får ta en legobit och sätta på plattan så de

Tellusbarn
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Använda digitala hjälpmedel som tex. iPad
för olika mattelekar, siffror och memory för
att väcka intresse.
Uppföljning och reflektion

blir ett högt torn av alla som satt en legobit, då
räknar hur många det är på förskolan den dagen.
Resonera matematik i vardagen tex. Vid
fruktsamling, hel, halv och fjärde del osv.
Uppföljning och reflektion

Utvärdering och analys
Utvärdering och analys

Natur, teknik och digitalt lärande
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla förmåga att utforska, beskriva
med olika uttrycksformer, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap och teknik.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla förståelse för samband i naturen och för
naturens olika kretslopp samt för hur människor,
natur och samhälle påverkar varandra.

Mätbara mål för arbetslaget

Mätbara mål för arbetslaget

Digitala verktyg ska vara en del utav
utbildningen/verksamheten. Varje barn ska
få möjlighet/tid att använda digitala verktyg
och teknik i vardagen.

Pedagogerna ska arbeta utifrån tema eller aktuell
årstid för att öka barnens förståelse för naturen och
de olika kretsloppen.

Pedagogerna i arbetslaget ska kunna använda
och förstå de digitala verktygen för att kunna
undervisa och använda de olika verktygen i
barngruppen. Digitala verktyg ska vara ett
verktyg i barnens utveckling och lärande.

På samlingen ska månad och årstid belysas och vad
som är speciellt för respektive årstid tillexempel
sjunga vädersången (ett barn får gå till fönstret för
att titta vad de är för väder, sen vilja en bild på
vädret, där efter sjunger man om de vädret som
barnet har valt)

Pedagogerna ska planera aktiviteter med
enkla experiment tillexempel ta in snö, vad
händer med snön inne?

Vi ska vistas i naturen och använda naturens
resurser tillexempel vi tar in naturmaterial för att
kunna skapa med.

Aktiviteter för att nå mätbara mål

Visa hur de digitala verktygen kan användas i
vardagen t.ex. ta reda på hur man bygger en kub av
plusplus.

Vi ska använda oss av de resurser som finns
och lära oss av varandra om hur de olika
digitala verktygen fungerar och i vilket syfte
det ska användas.
Det ska finnas material på barnens nivå.
Enkel teknik i vardagen som t.ex. elvisp i
stället för manuell visp eller stege i stället för
stol.

Tellusbarn

Vara lyhörda gentemot barnens intressen i
förhållande till naturen, utforska insekter eller
liknande fenomen om det är relevant i
barngruppen.
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Pedagogerna ska planera aktiviteter med
enkla experiment i smågrupper tex med is,
vatten, ånga och slime osv.

Aktiviteter för att nå mätbara mål

Vi ska använda våra utflyktsdagar till att gå till
skogen. Utgå från barnens intresse och arbeta
vidare med det genom att undersöka, läsa och
Medforskande pedagoger som öppnar samtal: skapa.
Hur tänkte du? Hur gjorde du? Osv.
Vi ska skapa en natur och teknikhörna i vår
Uppföljning och reflektion
innemiljö. Till naturhörnan kan barnen exempelvis
plocka med sig olika naturmaterial från skogen eller
titta i böcker om rymden.
Utvärdering och analys
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Rörelse och hälsa
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla motorik, koordinationsförmåga
och kroppsuppfattning samt förståelse för hur
viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt
välbefinnande.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges
möjlighet att delta i fysiska aktiviteter.

Mätbara mål för arbetslaget

Få in rörelse som en naturlig del i barns vardag på
förskolan. Tillexempel genom dans eller Mini-röris.

Pedagogerna ska sträva efter att barnen ska
vistas ute varje dag.

Mätbara mål för arbetslaget

Vi ska skapa planerade aktiviteter ute.

Pedagogerna ska erbjuda planerade
aktiviteter där barnen får möjlighet att öva
på sin grovmotorik och
koordinationsförmåga.

Aktiviteter för att nå mätbara mål

Aktiviteter för att nå mätbara mål

Undervisa om hur man kan ta hand om sin kropp
och varför det är viktigt att t.ex. vila och äta
ordentligt.

Pedagogerna ska planera olika
rörelseaktivitet en gång i veckan t.ex. Miniröris, hinderbana, dansstopp och Just Dance.
Pedagogerna ska sträva efter att starta olika
rörelselekar och få med barnen i leken ute på
gården.

Tellusbarn

Genom att planera aktiviteter som ska vara ute
prövas en allsidig rörelseförmåga genom att gå,
springa, sparka boll, klättra i och ur sandlådan etc.

Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys
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Vi går på promenad, går till återvinningen
eller till skogen minst en gång i veckan.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Skapande och kultur
Mål från Lpfö 18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att uttrycka och kommunicera upplevelser,
tankar och kommunicera upplevelser, tankar
och erfarenheter i olika uttrycksformer som
bild, form, drama, rörelse, sång, musik och
dans.
Mätbara mål för arbetslaget
Barnen ska ha inflytande över sitt skapande.
Pedagogerna ska minst en gång i veckan
erbjuda barnen planerade aktiviteter inom
skapande.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska erbjuda olika planerade
aktiviteter där barnen har möjlighet att
skapa med olika verktyg och material, vi ska
ta tillvara på vår konstpedagog och utveckla
ett samarbete med henne för att bilda en
helhet.
Vi ska skapa tillsammans i helgrupp, tex med
is eller vatten och reflektera tillsammans om
aktiviteten.
Pedagogerna ska se till att det finns material i
barnens höjd. Barnen ska ha inflytande över
sitt skapande så mycket som möjligt.
Ateljén ska vara öppen varje dag. I ateljén ska
det också finnas återvinningsmaterial och
även naturmaterial som barnen fritt kan
använda i sitt skapande.

Tellusbarn

Mål från Lpfö 18
Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp
av olika tekniker, material och redskap.
Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska se till att varje barn får möjlighet
att skapa inom- och utomhus.
Pedagogerna ska erbjuda barnen olika skapande
aktiviteter för att utveckla sin finmotorik.
Pedagogerna ska ge förutsättningar och skapa plats
för alla barns hemkultur.
Vidare ska pedagogerna tillsammans med barnen
skapa en kultur som vi har på förskolan, tex. Att alla
sitter kvar vid bordet tills alla har ätit upp.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska planera olika aktiviteter som
innehåller skapande utifrån teman osv.
Barnen ska få möjlighet och tid till att kunna
planera sitt skapande själv.
Skapande ska ske i olika former som tex. Skapa ute i
naturen, bygga torn, skapa med
återvinningsmaterial, måla, skapa musik och skapa
med lärplatta osv.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys
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Barnen ska få möjlighet att skapa både ute
och inne.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Lek och samspel
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla förmåga att fungera enskilt och i
grupp, samarbeta, hantera konflikter och
förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta
ansvar för gemensamma regler.

Förskolan ska se till att lek, lärande, omsorg och
utveckling bildar en helhet. Att alla barn får leva ut
sin fantasi på ett lustfyllt sätt där barnen kan
uttrycka sig fritt för möjlighet till identitetsskapande,
självförtroende och självkänsla.

Mätbara mål för arbetslaget

Mätbara mål för arbetslaget

Vara delaktiga i barns lek.

Arbeta aktivt med värdegrundsarbete på ett
pedagogiskt sätt att utbilda barnen i rättigheter och
skyldigheter gentemot varandra.

Uppmana till den fria leken.
Styrda aktiviteter.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska vara delaktiga i barns lek
och samspel på förskolan och vara ett
föredöme och vägvisare i konflikter.
Vägleda barnen i sociala situationer.
Gemensamt skapa trivselregler och samtala
om varför det är viktigt med respekt och
demokrati.
ALLTID belysa det positiva, även i
”negativa” situationer tillexempel säga jag
ser att du gärna vill känna på kompisen, men
kompisen vill inte det, visa/berätta vad du
vill göra.

Arbeta aktivt med delaktighet och inflytande för att
barnen ska finna det lustfyllt och utvecklande.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Med hjälp utav bildstöd, skapar det förståelse hos
barnen tillexempel stopp min kropp och visa med
handen ”stopp”.
Vara extra lyhörd under styrda aktiviteter för att på
ett enklare sätt vägleda och observera
barnets/barns sätt att uttrycka sig på i relation till
den enskilde individen och i grupp.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Uppföljning och reflektion

Tellusbarn
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Utvärdering och analys

Barns delaktighet och inflytande
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
till att utveckla intresse för och förmåga att
uttrycka tankar och åsikter så att de kan
påverka sin situation.

Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara
delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning.
Respektera barns sätt att uttrycka sina åsikter med
olika uttrycksformer.

Förmåga att ta ansvar för sina egna
handlingar och för miljön i förskolan.
Förståelse för demokratiska principer och
förmåga att samarbeta och fatta beslut i
enlighet med dem.

Främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själv
och för samvaron i barngruppen. Förbereda barnen
för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska vara lyhörda och se varje
barns behov.

Mätbara mål för arbetslaget
Barnen ska få information över dagens aktiviteter
för att skapa trygghet.

Tydlighet och struktur är viktigt för att barnen ska
Skapa en miljö där barnen vågar visa känslor. själva kunna ta egna initiativ och planera sin lek och
sitt lärande.
Skapa en miljö där allt material finns på
barnens nivå, på så sätt kan varje barn själv
Pedagogerna ska förbereda barnen innan
välja vilken aktivitet den vill göra.
”övergångar” och byte av aktivitet/händelser.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Tydlig struktur inne på avdelningen för
respektive aktivitet.
Känselkort (om barnen inte vill
prata/berätta om hur de mår kan de visa
relevant bild.
Pedagogerna ska vara närvarande och
observanta.
Barnen får inflytande genom tillexempel att
pedagogerna lyssnar, iakttar och frågar vad
de vill göra. Med hjälp av bildstöd så kan
barnen visa vad dem vill göra.

Tellusbarn

Låta alla barn komma till tals och lyssna på vad de
har att säga/visa.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
-

-

-

Pedagogerna kommer att dela barngruppen
i mindre grupper för att skapa ett lugn och
se varje enskilt barn.
I samlingen kommer vi prata om vilka
aktiviteter som genomförts på förmiddagen.
Avdelningen ska iordningsställas (städas)
tillsammans med barnen ”varje gång vi
städar så städar vi tillsammans med
barnen”.
Miljön ska kunna ändras utifrån barnens
vilja/behov.
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Uppföljning och reflektion

Uppföljning och reflektion

Utvärdering och analys

Utvärdering och analys

Samverkan förskola och hem
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en
tillitsfull relation mellan förskolan och
hemmen.
– vara tydlig i frågan om mål och innehåll i
utbildningen för att skapa förutsättningar för
barns och vårdnadshavares möjlighet till
inflytande. Hålla sig informerade om barns
personliga omständigheter med respekt för
barnens integritet.

Förskoleläraren ska ansvara för att
utvecklingssamtalets innehåll, utformning och
genomförande överensstämmer med de nationella
målen. Ge vårdnadshavare möjlighet att vara
delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Mätbara mål för arbetslaget

Tydlighet.

Föräldrarna ska få information om våra
dagliga aktiviteter samt det som hänt under
dagen.

Föräldrarna ska kunna förstå den information de får
om sitt barns utveckling och lärande.

Föräldrarna ska få information om sitt barns
utveckling och lärande samt intresse.
Vi vill ha nyfikna, nöjda och trygga föräldrar.

Mätbara mål för arbetslaget
Barnets behov prioriteras.

Uppföljningssamtal och utvecklingssamtalet ska ha
en positivanda.
Aktiviteter för att nå mätbara mål

Aktiviteter för att nå mätbara mål

Pedagogerna ska hänga upp inbjudan med tider för
uppföljningssamtal och utvecklingssamtal.

Pedagogerna ska se varje barns behov och se
alla föräldrar. Genom att vara lyhörda. Vi ska
skapa trygghet hos dem.

Det ska finnas dokumentation som visar barnets
utveckling och lärande (det ska vi kunna se i barnets
portfolio på informentor).

Behandla alla lika.

Pedagogerna ska kunna säkerställa att föräldrarna
förstår den information de får för att undvika
missförstånd. Antingen genom att pedagoger i huset
talar samma språk, alternativt tolk eller google
translate vid lämning/hämtning.

Den dagliga informationen ska ske via samtal
vid lämning och hämtning.
Pedagogerna ska sträva efter att infomentor
uppdateras med cirka tre blogginlägg i
veckan samt att varje enskilt barns portfolio
ska uppdateras två till tre gånger i månaden.

Tellusbarn

Utvecklingssamtal ska erbjudas en gång per termin.
Pedagogerna ska erbjuda föräldrarna till extra
samtal om deras barn vid behov.
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Uppföljning och reflektion

Månadsbrev skrivs på informentor en gång i
månaden på svenska och engelska.

Utvärdering och analys

Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Övergång och samverkan förskola – skola
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolläraren ska ansvara för att i
samverkan mellan förskollärare och 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,
och vid övergångar särskilt uppmärksamma
barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

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

Detta på ett förtroendefullt sätt för att stödja
barns utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv.

Gör en summering, förslagsvis två gånger per
termin, hur och vad barnet har utvecklat i sitt
lärande.

Mätbara mål för arbetslaget

Aktiviteter för att nå mätbara mål

Dokumentera mycket under barnens tid på
förskolan för att enklare göra en
överlämning till skolan men också för att
underlätta vid eventuellt personalbyte.

Håll stadig och genuin kommunikation med kollegor
och vårdnadshavare för att hänga med i svängarna,
det kan hända mycket över ett jullov.

Håll god kommunikation med
vårdnadshavare och skapa en trygg relation
med.

Mätbara mål för arbetslaget
Skapa trygghet på förskolan, störst förutsättningar
för utveckling och lärande.

Se till att ha uppföljningen kring barnet, på så sätt är
det lättare att se utvecklingsprocessen.
Uppföljning och reflektion

Aktiviteter för att nå mätbara mål
Barnintervjuer

Utvärdering och analys

Skapa aktiviteter där skapande står i fokus
för att återkoppla och reflektera över
tillsammans med barnen.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Tellusbarn
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Mål utifrån brukarundersökningen
Mätbara mål för arbetslaget
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Uppföljning, utvärdering och utveckling
Mål från Lpfö 18
Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de
nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och
därmed öka måluppfyllelsen.
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 tillvara i
verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig
och meningsfull.
Syftet med utvärderingen 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. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser,
kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas
för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i
förskolan.
All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.
Mätbara mål för arbetslaget
Förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och
systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur
förskolan tillgodoser barnens möjligheter till att utvecklas och att lära i enlighet med läroplanens
mål.
Läroplanens mål ska bilda en helhet.
Kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och
intentioner som uttrycks i läroplanen.

Tellusbarn

• Drottninggatan 81 A • 111 60 Stockholm • www.tellusbarn.se • info@tellusbarn.se

Sidan 15 av 16

25 Förstagångstillsyn förskolan Discovery - UN 21/0132-1 Förstagångstillsyn förskolan Discovery : Bilaga 3 Arbetsplan Upptackaren 2021

Resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att
utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för
utveckling och lärande.
Analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns
utveckling och lärande för att göra det möjligt för alla barns förändrande kunnande samt utvärdera
hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas i enlighet med läroplanens mål.
Följa upp och utvärdera i förhållande till barns inflytande i verksamheten.
Följa upp och utvärdera i förhållande till vårdnadshavares inflytande i verksamheten.
Analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och
därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Tätt samarbete mellan samtliga kollegor.
Upprätthålla ett kollegialt lärande.
Använda reflektionstid eller liknande till att kartlägga roller och förmågor i personalgruppen.
Att från ett barnperspektiv genomsyra verksamheten och vara lyhörda gentemot varje barn oavsett
kön, etnicitet, ålder eller annat.
Vara tydlig i sin kommunikation med samtliga involverade för att undvika missförstånd.
Skapa en verksamhet där allt ovanstående faller sig naturligt. Med öppenhet och kontinuerlig
kommunikation skapas förutsättningar för ett tätt samarbete, positiv anda och motivation.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Tellusbarn
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Inledning
Avdelningens arbetsplan synliggör det arbete som ska prägla avdelningen under det aktuella läsåret.
Arbetsplanen är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete och utgår från förskolans
utbildningsplan. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra utbildningens kvalitet
och uppnå likvärdighet, genom att planera, analysera och utveckla utbildningens innehåll utifrån var vi
står idag.
Inför varje läsår upprättas en arbetsplan med mätbara mål av varje arbetslag på förskolan.
Arbetsplanens mål utgår från utbildningsplanen och läroplanens mål, samt det som framkommer av
den kartläggning varje arbetslag gör i samband med att arbetsplanen upprättas. Både utbildningsplan
och arbetsplaner följs upp under terminerna, på reflektionsmöten och APT. Utvärdering av alla
arbetsplaner sker under juni av varje arbetslag, där används kartläggningsmaterialet som underlag.
Rektor sammanställer arbetslagens utvärderingar av arbetsplanerna i sin egen utvärdering av
utbildningsplanen, denna utvärdering ligger till grund för nästkommande läsårs utbildningsplan. I
utvärderingen av det systematiska kvalitetsarbetet som helhet ingår underlag, förutom arbetsplaner,
såsom brukarundersökning, medarbetarundersökning och reflektionsprotokoll.

Tellusbarns vision och värdegrund
Vision
En bra start i livet inför mötet med den stora världen
Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina
rättigheter och skyldigheter.
Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En
värld som finns både bortom och inom Sverige.
Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och
kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen
identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.
Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Värdegrund
Vi som arbetar på Tellusbarn har en gemensam värdegrund som vi arbetar efter och som visar vägen i
våra möten med barn, kollegor och föräldrar.

Kreativa
Vi hittar lösningar där andra ser problem. Vi är flexibla och vågar pröva nya vägar. Vi låter våra
olikheter utveckla oss och utbildningen, oavsett om de är kulturella, språkliga eller individuella.

Empatiska
Vi visar alltid respekt för barnen, föräldrar och varandra. Det gör vi genom att vi är lyhörda inför att
olika människor har olika behov, känslor och önskemål.
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Ansvarstagande
Vi tar personligt ansvar för vårt agerande, vår miljö och säkerheten för barnen. Vi håller vad vi lovar,
lever upp till våra riktlinjer och agerar när något är fel.

Barnsyn och kunskapssyn
Barn är unika, nyfikna och har en vilja att lära och utforska. Vi vill ge förutsättningar för varje barn att
utveckla en tilltro till sin egen förmåga. Barn lär i samspel med andra barn och vuxna. För att utveckla
och konstruera kunskap behöver barn närvarande och engagerade pedagoger, som skapar
förutsättningar för lek, samspel, skapande och utforskande.

Arbetslagets mål
Målen som formuleras nedan ska utgå från läroplanen, men också utifrån utbildningsplanen och de
prioriterade områden som beskrivs där. Det ska även synliggöras hur arbetslaget ska arbeta med
Tellusbarns gemensamma mål för språk, hälsa och skapande, samt ska arbetslagets egen kartläggning
ligga till grund för de mål som formuleras.

Normer och värden
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskoleläraren ska ansvara att varje barn får
sina behov tillgodosedda och får uppleva sitt
eget värde, tillämpa ett demokratiskt
arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Arbetslaget ska skapa ett demokratiskt klimat, där
barnen får möjlighet att känna samhörighet och
utveckla ansvar och solidaritet.

Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska sträva efter en
individanpassad undervisning/verksamhet,
för att främja lärandetillfällen.
Barnen ska visa respekt för varandra och vår
verksamhet.
Barnen ska lära sig av varandra.
Verksamheten ska vara inbjudande för alla
oavsett olikheter och kön.
Pedagogerna ska stärka barnens självkänsla
och självförtroende exempelvis genom att
synliggöra varje barn.
Aktiviteter för att nå mätbara mål

Stimulera barnens samspel samt hjälpa dem att
bearbeta konflikter, reda ut missförstånd,
kompromissa och respektera varandra.
Aktivt arbeta med jämställdhet
Samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att
förebygga diskriminering och kränkande behandling.
Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska vara lyhörda gentemot utfrysning
och mobbing mellan barnen.
Pedagogerna ska bemöta flickor och pojkar på lika
villkor.
Pedagogerna ska låna normkreativa böcker från
biblioteket och läsa under våra boksamlingar.
Pedagogerna ska arbeta medvetet med genus.

Tellusbarn

• Drottninggatan 81 A • 111 60 Stockholm • www.tellusbarn.se • info@tellusbarn.se

Sidan 3 av 16

25 Förstagångstillsyn förskolan Discovery - UN 21/0132-1 Förstagångstillsyn förskolan Discovery : Bilaga 4 Arbetsplan Nyskaparen 2021

Barnens bästa står alltid i fokus. Pedagogerna
ska anpassa aktiviteter och lekar efter
Pedagogerna ska arbeta medvetet med
barnens intressen.
värdegrundsarbete.
Pedagogerna ska samtala med barnen och
läsa böcker som handlar om
värdegrundsarbete.
Pedagogerna ska arbeta utifrån teman och
barnens intresse samt även följa årstiderna
och upptäcka kretsloppen som finns för att
tydliggöra hur naturen fungerar.
Pedagogerna ska sträva efter att barnen
utvecklar förståelse för hur viktigt naturen är
för oss.
Pedagogerna ska tillsammans med barnen
skapa trivselregler för vår verksamhet.
Prata om känslor, hur det kan se ut när man
är ledsen, glad osv. Förstärka detta genom
bilder och videos hur uttryck kan se ut och
diskutera hur det känns vid respektive
känsla.
Lära oss att teckna känslo-uttryck.
Uppföljning och reflektion

Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska vara närvarande och lyhörda för
all slags typ av diskriminering/mobbing mellan
barnen både psykisk och fysisk.
Pedagogerna ska samtala med barn samt föräldrar
och även dokumentera, eventuellt skriva en
handlingsplan beroende på orsak/handling.
Pedagogerna ska gå igenom materialet på
hemvisten. Det ska finnas könsneutrala
leksaker/spel/aktiviteter.
Vi ska behandla pojkar och flickor på samma villkor.
Pedagogerna ska gå till biblioteket med en mindre
grupp barn en gång i månaden för att låna
normkreativa böcker.
Pedagogerna ska samtala med barnen och läsa
böcker som handlar om att hjälpa varandra och hur
man är en bra kompis.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Utvärdering och analys
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Utveckling och lärande
Språk och kommunikation
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn
upplever att det är meningsfullt att lära sig
nya saker och får utmaningar som stimulerar
lusten att erövra nya erfarenheter och
kunskaper. Vidare skapa förutsättningar för
att utvecklas och skapa balans mellan
aktivitet och vila.

Arbetslaget ska verka för en god tillgänglig miljö för
omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.
Att inspirera och utmana barnen att bredda sina
förmågor och intressen på ett sätt som går utöver
könsstereotypa val. Ta vara på barns kunskaper och
lust att lära, uppmärksamma barns tro på sin egen
förmåga.

Att varje barn får goda förutsättningar att
bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig
trygga i gruppen. Att utmanas och stimulera
sin utveckling av språk och kommunikation
samt matematik, naturvetenskap, teknik och
digitala verktyg.

Arbeta aktivt med hållbar utveckling och skapa
förutsättningar för barnen att lära känna sin
närmiljö och samhällsfunktioner som har betydelse
för det dagliga livet.

Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska arbeta medvetet med språk.
Pedagogerna ska sträva efter att väcka barns
intresse och stötta skriftspråksutvecklingen
genom att använda bildstöd.
Pedagogerna ska säkerställa att det finns
tillgång till material på barnens nivå för att
de själva ska kunna ta fram.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska planera och undervisa en
språksamling minst en gång i veckan. Barnen
ska delas in i mindre samlingsgrupper.
I samlingen ska bildstöd förstärka aktiviteter
och annat för att öka delaktigheten.
Samlingar på engelska 2 gånger i veckan.
Boksamtal/högläsning
Surfplatta – Språklekar/Alfons abc.
QR-koder-ljudböcker,
Språklekar

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt
förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar,
ställa frågor, argumentera och kommunicera med
andra i olika sammanhang och med skilda syften
Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska vara lyhörda och utmana barnen
för samtal, tillexempel, hur tänkte du? Hur kan man
göra istället?
Pedagogerna ska ge varje barn den tid den behöver
och inte stressa.
Pedagogerna ska samtala med barnen i alla
vardagssituationer som måltider, på/av klädning
osv.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Vi ska arbeta med återberättande tex. Berätta om
vad vi gjort under helgen i samlingen, reflektion
kring dagens aktiviteter och om det som skall
komma.
Flanosagor
Högläsning minst en gång om dagen i mindre grupp.
Samlingar med språklekar, rim och ramsar.
QR-koder – ljudböcker
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Markera saker/platser med text och bild
Det ska finnas olika språkmaterial ska vara
på barnens nivå.

Projicera dokumentation, tema, projekt som ska
öppna upp för reflektion. Skapa en ”reflektionsvägg”
och en ”dokumentationsvägg”

Pedagogerna ska skapa en miljö där språk
och kommunikation kommer in naturligt i
barns vardag. Exempelvis sätta upp
bokstäver, siffror, bildstöd. För att barnen på
ett naturligt sätt ska koppla ihop text med
bild.

En gång i veckan ska vi ha skapande/tema arbete i
mindre barngrupp med fokus på språkutveckling.

Uppföljning och reflektion

Utvärdering och analys

Uppföljning och reflektion

Utvärdering och analys

Modersmål och kulturell identitet
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål, om barnet har ett annat
modersmål än svenska

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och
intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av
att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt
intresse för det lokala kulturlivet.

Mätbara mål för arbetslaget
Barnet ska känna sig trygg i att kunna
använda sitt modersmål på förskolan.
Pedagogerna ska uppmuntra föräldrarna om
modersmålets betydelse för
språkutvecklingen.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagoger med samma modersmål som
barnen ska uppmuntras till att prata sitt
modersmål med barnen
Pedagogerna ska visa intresse för annat
språk för att visa olikheter för barnen.
Barnens olika språk ska belysas på
samlingen genom att vi räknar på deras
språk.

Mätbara mål för arbetslaget
Stärka barnets identitet
Pedagogerna ska ge plats och synliggöra olika
kulturer på hemvisten.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska uppmärksamma olika traditioner
från olika kulturer, genom att göra olika aktiviteter i
verksamheten/undervisningen när det är aktuellt
tex. sjunga, samtala eller skapa
Pedagogerna ska sträva efter att försöka få
föräldrarna delaktiga i verksamheten genom att
fråga om det kan dela med sig om information kring
det olika traditionerna.
I hallen ska det stå ”hej” på olika språk för att visa
mångfald.
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Pedagogerna ska använda sig av olika
resurser som digitala hjälpmedel för att
kunna översätta ord och enkla fraser.
Uppföljning och reflektion

Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Utvärdering och analys

Matematik
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla förståelse för rum, tid och form,
och grundläggande egenskaper hos mängder,
mönster, antal, ordning, tal, mätning och
förändring samt resonera matematiskt om
detta.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla förståelse för rum, tid och form, och
grundläggande egenskaper hos mängder, mönster,
antal, ordning, tal, mätning och förändring samt
resonera matematiskt om detta.

Mätbara mål för arbetslaget

Mätbara mål för arbetslaget

Pedagogerna ska vara medforskande och ska
Pedagogerna ska säkerställa att barnen själva utmana barnen till att reflektera och utmana barnen
kan ta fram material som utvecklar och
att hitta olika lösningar.
stimulerar deras matematiska färdigheter.
Barnen behöver uppleva matematiken meningsfull
Pedagogerna ska skapa en grund för
utifrån deras erfarenhet och verklighet
matematisk förståelse i barnens lek då de,
upptäcker och skapar mönster, sorterar
Matematik i vardagen.
spelar spel, löser problem, jämför färg, form
och storlek hos olika föremål.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska använda ett matematiskt
språk tex. Cirkel istället för rund eller
triangel istället för trekant.
Pedagogerna ska utveckla en
matematikhörna där det ska finnas olika
material.
Pedagogerna ska observera och vara
medforskande i olika vardagliga situationer.
Använda digitala hjälpmedel som tex. iPad
för olika mattelekar, siffror och memory för
att väcka intresse.

Pedagogerna ska utmana barnen att samtala kring
sina lösningar genom att ställa frågor som tex. Hur
tänket du? Hur kan du göra istället?
Dokumentera barnens lösningar/lek.
Aktivitetskort ”matematik”, hämta något hårt och
något mjukt, något kort och något längre etc.
Barnen ska få använda iPad för att spela olika
matematiska spel.
Använda matematik i samlingen
Uppmana till mattelekar exempelvis kojor där det
behövs- och finns olika typer av material och färg.

Spela spel, exempelvis kort.
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Uppföljning och reflektion

Resonera matematik i vardagen tex. Vid
fruktsamling, hel, halv och fjärde del osv.
Uppföljning och reflektion

Utvärdering och analys
Utvärdering och analys

Natur, teknik och digitalt lärande
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla förmåga att utforska, beskriva
med olika uttrycksformer, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap och teknik.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla förståelse för samband i naturen och för
naturens olika kretslopp samt för hur människor,
natur och samhälle påverkar varandra.

Mätbara mål för arbetslaget
Digitala verktyg ska vara en del utav
utbildningen/verksamheten. Varje barn ska
få möjlighet/ tid att använda digitala verktyg
och teknik i vardagen.

Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska arbeta utifrån tema eller aktuell
årstid för att öka barnens förståelse för naturen och
de olika kretsloppen.

Pedagogerna i arbetslaget ska kunna använda
och förstå de digitala verktygen för att kunna
undervisa och använda de olika verktygen i
barngruppen. Digitala verktyg ska vara ett
verktyg i barnens utveckling och lärande.

På samlingen ska månad och årstid belysas och vad
som är speciellt för respektive årstid.

Pedagogerna ska planera aktiviteter med
enkla experiment.

Visa hur de digitala verktygen kan användas i
vardagen t.ex. ta reda på hur man bygger en
beyblade av plusplus.

Aktiviteter för att nå mätbara mål
Vi ska använda oss av de resurser som finns
och lära oss av varandra om hur de olika
digitala verktygen fungerar och i vilket syfte
det ska användas.
Det ska finnas material på barnens nivå.

Vi ska vistas i naturen och använda naturens
resurser.

Vara lyhörda gentemot barnens intressen i
förhållande till naturen, utforska insekter eller
liknande fenomen om det är relevant i
barngruppen.
Aktiviteter för att nå mätbara mål

Enkel teknik i vardagen som t.ex. elvisp i
stället för manuell visp eller stege i stället för
stol.

Vi ska använda våra utflyktsdagar till att gå till
skogen. Utgå från barnens intresse och arbeta
vidare med det genom att undersöka, läsa och
skapa eller starta tema.

Pedagogerna ska planera aktiviteter med
enkla experiment i smågrupper tex med is,
vatten, ånga och slime osv.

Vi ska skapa en natur och teknikhörna i vår
innemiljö. Till naturhörnan kan barnen exempelvis

Tellusbarn

• Drottninggatan 81 A • 111 60 Stockholm • www.tellusbarn.se • info@tellusbarn.se

Sidan 8 av 16

25 Förstagångstillsyn förskolan Discovery - UN 21/0132-1 Förstagångstillsyn förskolan Discovery : Bilaga 4 Arbetsplan Nyskaparen 2021

plocka med sig olika naturmaterial från skogen eller
Medforskande pedagoger som öppnar samtal: titta i böcker om rymden.
Hur tänkte du? Hur gjorde du? Osv.
Uppföljning och reflektion
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys
Utvärdering och analys

Rörelse och hälsa
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla motorik, koordinationsförmåga
och kroppsuppfattning samt förståelse för hur
viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt
välbefinnande.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges
möjlighet att delta i fysiska aktiviteter.

Mätbara mål för arbetslaget

Få in rörelse som en naturlig del i barns vardag på
förskolan. Exempelvis genom dans.

Pedagogerna ska sträva efter att barnen ska
vistas ute varje dag.
Pedagogerna ska erbjuda planerade
aktiviteter där barnen får möjlighet att öva
på sin grovmotorik och
koordinationsförmåga.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska planera olika
rörelseaktivitet en gång i veckan t.ex. Miniröris, hinderbana, dansstopp och Just Dance.

Mätbara mål för arbetslaget

Aktiviteter för att nå mätbara mål
Undervisa om hur man kan ta hand om sin kropp
och varför det är viktigt att t.ex. vila och äta
ordentligt.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Pedagogerna ska sträva efter att starta olika
rörelselekar och få med barnen i leken ute på
gården.
Vi går på promenad eller skogen minst en
gång i veckan.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys
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Skapande och kultur
Mål från Lpfö 18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att uttrycka och kommunicera upplevelser,
tankar och kommunicera upplevelser, tankar
och erfarenheter i olika uttrycksformer som
bild, form, drama, rörelse, sång, musik och
dans.
Mätbara mål för arbetslaget
Barnen ska ha inflytande över sitt skapande.
Pedagogerna ska minst en gång i veckan
erbjuda barnen planerade aktiviteter inom
skapande.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska erbjuda olika planerade
aktiviteter där barnen har möjlighet att
skapa med olika verktyg och material, vi ska
ta tillvara på vår konstpedagog och utveckla
ett samarbete med henne för att bilda en
helhet.
Vi ska skapa tillsammans i helgrupp, tex med
is eller vatten och reflektera tillsammans om
aktiviteten.

Mål från Lpfö 18
Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp
av olika tekniker, material och redskap.
Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska se till att varje barn får möjlighet
att skapa inom- och utomhus.
Pedagogerna ska erbjuda barnen olika skapande
aktiviteter för att utveckla sin finmotorik.
Pedagogerna ska ge förutsättningar och skapa plats
för alla barns hemkultur.
Vidare ska pedagogerna tillsammans med barnen
skapa en kultur som vi har på förskolan, tex. Att alla
sitter kvar vid bordet tills alla har ätit upp.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska planera olika aktiviteter som
innehåller skapande utifrån teman osv.
Barnen ska få möjlighet och tid till att kunna
planera sitt skapande själv.

Pedagogerna ska se till att det finns material i
barnens höjd. Barnen ska ha inflytande över
sitt skapande så mycket som möjligt.

Skapande ska ske i olika former som tex. Skapa ute i
naturen, bygga torn, skapa med
återvinningsmaterial, måla, skapa musik och skapa
med läsplatta osv.

Ateljén ska vara öppen varje dag. I ateljén ska
det också finnas återvinningsmaterial och
även naturmaterial som barnen fritt kan
använda i sitt skapande.

Samtala med barnen om vad de har för
fritidsintressen eller dylikt för att uppmärksamma
detta i barngruppen eller tillsammans med det
enskilda barnet.

Barnen ska få möjlighet att skapa både ute
och inne.

Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys
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Lek och samspel
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
att utveckla förmåga att fungera enskilt och i
grupp, samarbeta, hantera konflikter och
förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta
ansvar för gemensamma regler.

Förskolan ska se till att lek, lärande, omsorg och
utveckling bildar en helhet. Att alla barn får leva ut
sin fantasi på ett lustfyllt sätt där barnen kan
uttrycka sig fritt för möjlighet till identitetsskapande,
självförtroende och självkänsla.

Mätbara mål för arbetslaget

Mätbara mål för arbetslaget

Vara delaktiga i barns lek

Arbeta aktivt med värdegrundsarbete
På ett didaktiskt sätt utbilda barnen i rättigheter
och skyldigheter gentemot varandra.

Uppmana till den fria leken
Styrda aktiviteter
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Pedagogerna ska vara delaktiga i barns lek
och samspel på förskolan och vara ett
föredöme och vägvisare i konflikter.
Vägleda barnen i sociala situationer.
Gemensamt skapa trivselregler och samtala
om varför det är viktigt med respekt och
demokrati.
ALLTID belysa det positiva, även i ”negativa”
situationer.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Arbeta aktivt med delaktighet och inflytande för att
barnen ska finna det lustfyllt och utvecklande.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Titta på filmer med de större barnen där konflikter
uppstår och samtala kring detta.
Rita/måla ”vänskapsblommor” för att kartlägga
positiva saker om varandra.
Använda drama och lekar för att iscensätta olika
situationer som barnen ska ”lösa”. Dessa går även
att dokumentera via iPad så att barnen kan
återkoppla och reflektera.
Vara extra lyhörd under styrda aktiviteter för att på
ett enklare sätt vägleda och observera
barnets/barns sätt att uttrycka sig på i relation till
den enskilde individen och i grupp.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys
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Barns delaktighet och inflytande
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar
till att utveckla intresse för och förmåga att
uttrycka tankar och åsikter så att de kan
påverka sin situation. Förmåga att ta snavar
för sina egna handlingar och för miljön i
förskolan.
Förståelse för demokratiska principer och
förmåga att samarbeta och fatta beslut i
enlighet med dem.

Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara
delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning.
Respektera barns sätt att uttrycka sina åsikter med
olika uttrycksformer. Främja barnens förmåga att ta
ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen.
Förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för
de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett
demokratiskt samhälle.

Mätbara mål för arbetslaget
Pedagogerna ska vara lyhörda och se varje
barns behov.
Skapa en miljö där barnen vågar visa
känslor.
Skapa en aktivitetstavla för att kartlägga för
barnen vilken aktivitet de kan välja.

Mätbara mål för arbetslaget
Barnen ska få information över dagens aktiviteter
för att skapa trygghet.
Tydlighet och struktur är viktigt för att barnen ska
själva kunna ta egna initiativ och planera sin lek och
sitt lärande.
Pedagogerna ska förbereda barnen innan
”övergångar” och byte av aktivitet/händelser.
Låta alla barn komma till tals och lyssna på vad de
har att säga/visa.

Aktiviteter för att nå mätbara mål
Tydlig struktur inne på avdelningen för
respektive aktivitet.
Känselkort (om barnen inte vill
prata/berätta om hur de mår kan de visa
relevant bild).

Aktiviteter för att nå mätbara mål
-

-

Pedagogerna ska vara närvarande och
observanta.
Barnen får inflytande genom bl.a. Annat att
pedagogerna lyssnar iakttar och frågar vad
de vill göra.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Tellusbarn

-

Sätta upp bildstöd och gå igenom dagen på
morgonens samling. Vidare ett veckoschema
dit barnen alltid kan gå och kolla vad som
står på agendan.
Pedagogerna ska tillsammans med barnen
skapa trivselregler. Trivselreglerna ska
hängas bredvid samlingsväggen och de ska
påminnas vid behov.
Avdelningen ska iordningsställas(städas)
tillsammans med barnen.
Miljön ska kunna ändras utifrån barnens
vilja/behov.

Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys
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Samverkan förskola och hem
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en
tillitsfull relation mellan förskolan och
hemmen.
– vara tydlig i frågan om mål och innehåll i
utbildningen för att skapa förutsättningar för
barns och vårdnadshavares möjlighet till
inflytande. Hålla sig informerade om barns
personliga omständigheter med respekt för
barnens integritet.

Förskoleläraren ska ansvara för att
utvecklingssamtalets innehåll, utformning och
genomförande överensstämmer med de nationella
målen.
Ge vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i
utvärderingen av utbildningen.
Mätbara mål för arbetslaget
Barnets behov prioriteras.

Mätbara mål för arbetslaget

Tydlighet.

Föräldrarna ska få information om våra
dagliga aktiviteter samt det som hänt.

Föräldrarna ska kunna förstå den information de får
om sitt barns utveckling och lärande.

Föräldrarna ska få information om sitt barns
utveckling och lärande samt intresse.

Utvecklingssamtalet ska ha en positivanda.

Vi vill ha nyfikna, nöjda och trygga föräldrar.

Aktiviteter för att nå mätbara mål

Aktiviteter för att nå mätbara mål

Pedagogerna ska hänga upp inbjudan med tider för
utvecklingssamtal.

Pedagogerna ska se varje barns behov och se
alla föräldrar. Genom att vara lyhörda. Vi ska
skapa trygghet hos dem.
Behandla alla lika.
Den dagliga informationen ska ske via samtal
vid lämning och hämtning.
Pedagogerna ska sträva efter att infomentor
uppdateras cirka varannan dag.
Pedagogerna ska skriva på anslagstavlan
varje dag med information om aktiviteter,
händelser och kommande information som
tex, löss, APT osv.
Under VT-21 ska vi bjuda in föräldrarna för
föräldramöte då vi ska presentera vårt
arbetssätt och verksamhet.

Det ska finnas dokumentation som visar barnets
utveckling och lärande.
Pedagogerna ska kunna säkerställa att föräldrarna
förstår den information de får för att undvika
missförstånd. Antingen genom att pedagoger i huset
talar samma språk, alternativt tolk eller google
translate vid lämning/hämtning.
Utvecklingssamtal ska erbjudas en gång per termin.
Pedagogerna ska erbjuda föräldrarna till extra
samtal om deras barn vid behov.
Månadsbrev innehållande en summering av
månaden och viktiga datum och information
gällande nästkommande månad.

Uppföljning och reflektion

Uppföljning och reflektion

Utvärdering och analys

Utvärdering och analys
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Övergång och samverkan förskola – skola
Mål från Lpfö 18

Mål från Lpfö 18

Förskolläraren ska ansvara för att i
samverkan med förskollärare och 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,
och vid övergångar särskilt uppmärksamma
barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
Detta på ett förtroendefullt sätt för att stödja
barns utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv.

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

Mätbara mål för arbetslaget

Mätbara mål för arbetslaget
Skapa trygghet på förskolan, störst förutsättningar
för utveckling och lärande.
Gör en summering, förslagsvis två gånger per
termin, hur och vad barnet har utvecklat i sitt
lärande.
Aktiviteter för att nå mätbara mål

Dokumentera mycket under barnens tid på
förskolan för att enklare göra en överlämning Håll stadig och genuin kommunikation med kollegor
till skolan.
och vårdnadshavare för att hänga med i svängarna,
Även för att underlätta vid eventuellt
det kan hända mycket över ett jullov.
personalbyte.
Håll god kommunikation med
vårdnadshavare och skapa en trygg relation
med.

Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Aktiviteter för att nå mätbara mål
Barnintervjuer
Skapa aktiviteter där skapande står i fokus
för att återkoppla och reflektera över
tillsammans med barnen.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Mål utifrån brukarundersökningen
Mätbara mål för arbetslaget
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Aktiviteter för att nå mätbara mål
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys

Uppföljning, utvärdering och utveckling
Mål från Lpfö 18
Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de
nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och
därmed öka måluppfyllelsen.
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 tillvara i
verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig
och meningsfull.
Syftet med utvärderingen 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. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser,
kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas
för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i
förskolan.
All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.
Mätbara mål för arbetslaget
Förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och
systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur
förskolan tillgodoser barnens möjligheter till att utvecklas och att lära i enlighet med läroplanens
mål.
Läroplanens mål ska bilda en helhet.
Kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och
intentioner som uttrycks i läroplanen.
Resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att
utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för
utveckling och lärande.
Analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
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Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns
utveckling och lärande för att göra det möjligt för alla barns förändrande kunnande samt utvärdera
hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas i enlighet med läroplanens mål.
Följa upp och utvärdera i förhållande till barns inflytande i verksamheten.
Följa upp och utvärdera i förhållande till vårdnadshavares inflytande i verksamheten.
Analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och
därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande.
Aktiviteter för att nå mätbara mål
Tätt samarbete mellan samtliga kollegor
Upprätthålla ett kollegialt lärande
Använda reflektionstid eller liknande till att kartlägga roller och förmågor i personalgruppen.
Att från ett barnperspektiv genomsyra verksamheten och vara lyhörda gentemot varje barn oavsett
kön, etnicitet, ålder eller annat.
Vara tydlig i sin kommunikation med samtliga involverade för att undvika missförstånd.
Skapa en verksamhet där allt ovanstående faller sig naturligt. Med öppenhet och kontinuerlig
kommunikation skapas förutsättningar för ett tätt samarbete, positiv anda och motivation.
Uppföljning och reflektion
Utvärdering och analys
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Inledning
Förskolans utbildningsplan synliggör det arbete som ska prägla utbildningen under det aktuella
läsåret. Utbildningsplanen är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete. Syftet med ett
systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra utbildningens kvalitet och uppnå likvärdighet, genom att
planera, analysera och utveckla utbildningens innehåll utifrån var vi står idag.
Både skollagen och förskolans läroplan anger krav på att förskolan ska bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete. Där framgår också att både personal, barn och vårdnadshavare ska ges möjlighet att
delta i detta arbete. Det är förskolans rektor som ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet
genomförs.
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från frågorna: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?
Inför varje läsår upprättas/revideras utbildningsplanen för förskolan, av rektor tillsammans med
förskolans personal. Utifrån utbildningsplanen upprättar varje arbetslag en arbetsplan med mätbara
mål för arbetslaget. Arbetsplanens mål utgår från läroplanen och en kartläggning, som varje arbetslag
genomför i början av höstterminen för att beskriva nuläget. Utbildningsplan och arbetsplaner följs upp
under terminerna, på reflektionsmöten och APT. Utvärdering av arbetsplanerna sker under juni av
varje arbetslag, där används kartläggningsmaterialet som underlag. Rektor sammanställer
arbetslagens utvärderingar i sin egen utvärdering av utbildningsplanen, denna utvärdering ligger till
grund för nästkommande läsårs utbildningsplan. I utvärderingen av det systematiska kvalitetsarbetet
som helhet ingår underlag, förutom arbetsplaner, såsom brukarundersökning,
medarbetarundersökning och reflektionsprotokoll.

Tellusbarns vision och värdegrund
Vision
En bra start i livet inför mötet med den stora världen
Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina
rättigheter och skyldigheter.
Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En
värld som finns både bortom och inom Sverige.
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Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och
kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen
identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.
Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Värdegrund
Vi som arbetar på Tellusbarn har en gemensam värdegrund som vi arbetar efter och som visar vägen i
våra möten med barn, kollegor och föräldrar.

Kreativa
Vi hittar lösningar där andra ser problem. Vi är flexibla och vågar pröva nya vägar. Vi låter våra
olikheter utveckla oss och utbildningen, oavsett om de är kulturella, språkliga eller individuella.

Empatiska
Vi visar alltid respekt för barnen, föräldrar och varandra. Det gör vi genom att vi är lyhörda inför att
olika människor har olika behov, känslor och önskemål.

Ansvarstagande
Vi tar personligt ansvar för vårt agerande, vår miljö och säkerheten för barnen. Vi håller vad vi lovar,
lever upp till våra riktlinjer och agerar när något är fel.

Uppdrag, inriktning och mål
Våra förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och
lärorik för alla barn som deltar.
Våra förskolor ska bedriva en pedagogisk utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar främjas.
Varje barn är kompetent och har många förmågor. Det är Tellusbarns mål att barnen i vår utbildning
ska ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar och intressen.
Vi följer läroplanen för förskola (Lpfö 18), skollagen och andra nationella styrdokument, med en
särskild inriktning på språk, hälsa och skapande.

Våra gemensamma utvecklingsmål 2020-2021
Språk
Alla förskolor ska ha en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. I
undervisningen ska förskolorna använda olika evidensbaserade språkstärkande metoder utifrån
analys av barnens behov, bland annat Före Bornholmsmodellen och Dialogic Bookreading. Förskolan
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ska gemensamt bestämma vilken undervisningsmetod varje arbetslag ska använda för att säkerställa
att varje barn möter både Före Bornholmsmodellen och Dialogic Bookreading under sin förskoletid.

Hälsa
Vi ska utgå från hela barnets dag när vi planerar utbildningens innehåll. Barn mår bäst i små grupper,
det visar forskning och det rekommenderar Skolverket. Därför ska utbildningen organiseras så barnen
får vistas i små grupper i de flesta av dagens aktiviteter, inklusive rutinsituationer och övergångar.
Enligt WHO:s rekommendationer ska barn vistas utomhus dagligen och vara fysiskt aktiva minst 180
minuter varje dag, varav minst 60 minuter ska innehålla pulshöjande fysisk aktivitet. Dessa
rekommendationer ska ligga till grund för hur varje enhet organiserar utbildningens innehåll ute som
inne och tydliggöras i respektive utbildningsplan. Barnens utveckling och lärande ska vara i fokus i alla
aktiviteter barnen deltar i, både utom- och inomhus.

Skapande
Förskolan ska erbjuda olika estetiska uttryckssätt som målning, dans eller drama som en naturlig del
av förskolans utbildning. Varje barn ska erbjudas en miljö med material tillgängligt som möjliggör
skapande på eget initiativ. Målet är att alla enheter också ska skapa en lokal konstförening och bjuda
in konstnärer som kan arbeta i projekt tillsammans med barnen.

Presentation av förskolan
Lokaler och läge
Förskolan Discovery Tellusbarn, öppnas upp hösten 2020 och har en svensk-engelsk profil med
skapande i fokus, och tillgång till en egen konstpedagog. Förskolan finns i nyrenoverade, rymliga och
ljusa lokaler mitt på Tibble Torg i Kungsängen, med sex egna gårdar samt en stor gemensam gård som
alla har närhet till skog och natur med gott om plats för barnens utforskande. Discovery har en
allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa, där omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. Med tvåspråkiga konceptet innebär det, att du möter svensktalande och
engelsktalande pedagoger på samtliga hemvister. Här talar vi med barnen på båda språken. Vi fyller
dagarna med aktiviteter som sagoläsning, dans och sång på såväl svenska som engelska.
Förskolan har ett stort kök/mottagningskök där maten tas emot. Maten tillagas på en annan förskola
inom Tellusbarn/Tellusfood cateringverksamhet. I omedelbar närhet för förskolan finns andra typer
av grönområden att tillgå till exempel vid de yngre barnens utflykter.

Organisation
Discoverys förskola har kapacitet till drygt 130 barn, som kommer att erbjuda placeringar i
åldersindelade avdelningar. Förskolan Discovery leds av en rektor, som har ytterligare en till förskola
vars namn är Piazzans förskola.
Under hösten augusti månad har vi öppnat en avdelning, för att successivt utöka med barn och
pedagoger. Arbetslaget består av en förskollärare och fem barnskötare. Avdelning Upptäckaren tar
emot de allra yngsta barnen 1–3 år. Avdelning Nyskaparen har 3-5 åringar.
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Arbetet sker både med hela gruppen men under en dag är barnen indelade i mindre grupper där
samspelet, lärandet, språket och delaktigheten kan bäst tillgodoses.
Måltiderna äts både på avdelningen. Förskolan erbjuder frukost varje morgon på
öppningsavdelningen Upptäckaren.
Förövrigt kommer förskolan att ha en ateljé, samtalsrum, vilorum, ett kontor och ett personalrum.

Kompetensutveckling
Förskolans personal kommer att få kompetensutveckling inom naturvetenskap och digitalt lärande
under läsåret. Under en planeringsdag i augusti kommer personalen att få gå en kurs i Uitkuligt. Som
handlar om djur och natur med mera. De ska också få arbeta med boken ”Digital kompetens i
förskolan, Barns rätt att förstå sin omvärld” av Isabelle Kristensen och Skolverkets material kommer
att utgöra grunden för arbetet att skapa möjligheter för digital kompetens och kritiskt tänkande i
förskolan. De kommer även fortsätta lära sig olika digitala verktyg som de kan använda sig av med
barnen i vår vardag.

Prioriterade områden
Normer och värden; Förskolan behöver förbättra planering kring inkludering och tillgänglighet så att
vi säkerställer att varje barn kan få sin givna plats på förskolan utifrån sina egna förutsättningar.
Förskolan Discovery kommer att arbeta med alla övergångar och rutiner utifrån två begrepp, tydlighet
och begriplighet. Vi kommer även diskutera förväntningar på barnen och förmodliga överkrav som
leder till att de beter sig? Varje pedagog måste då ställa frågan: är det något barnet tycker är svårt just
nu? Lusten att lära är kopplad till hur vardagen ter sig för barnet och avhängig hur pedagogerna gör
konkret i vardagen
Utveckling och lärande; Didaktiken kring de olika ämnesområden som finns i läroplanen, som
naturvetenskap och teknik, samt språket. Där varje barn får öka sin förståelse för naturvetenskap,
kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Likaså får
barnen ta del av naturens olika kretslopp och få se samband med hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra. Vi som pedagoger ska inte vara rädda för att använda tekniska och
naturvetenskapliga begrepp. Dialogen och samspelet med andra gör lärandet synligt. Inom språket ska
varje barn ges förutsättningar att utveckla det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett
annat modersmål än svenska. Vi kommer bland annat att arbeta med Bornholms modellen och
Dialogic Bookreading. Dialogic Bookreading är en effektiv metod som ökar barnets ordförråd och
stimulerar barnets språkutveckling. Studier som har gjorts visar att barn som har tillägnat sig böcker
genom Dialogic Bookreading har utökat sitt ordförråd och utvecklat sitt språk mer än barn som enbart
har tagit del av böcker genom lyssna. Metoden har visat sig ge goda effekter på barnens senare
prestationer i skolan.
Digitalisering i förskolan; tre övergripande frågor till pedagogerna kring digital kompetens:
1. Vad tänker pedagogerna att digital kompetens innebär i förskolan.
2. Varför är digital kompetens viktigt över huvud taget?
3. Hur kan man konkret arbeta med digital kompetens i förskolans sammanhang?
Förskolan fortsätter att utvecklas sitt arbete kring digitala verktyg för att fördjupa det pedagogiska
arbetet, som Ipaden med dess olika funktioner, QR-koder och projektorn. Projektion skapar enorma
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möjligheter för barnens utforskande och lek men också en möjlighet för oss pedagoger att verkligen
följa barnens tankar och skapa nyfikenhet att utforska vidare. Genom QR-koder kan många olika
situationer och aktiviteter bli ännu mer utmanande och intressanta. Barnen fångas av det magiska
med att koderna förvandlas till bild, ljud, video eller uppdrag. Genom de digitala verktygen erbjuds
barnen en möjlighet att konstruera och nyttja teknik utifrån sina intressen och erfarenheter.
Uppföljning, utvärdering och utveckling; Att varje medarbetare i enhetens organisation har
fördjupade kunskaper om Lpfö 18 och förskolans kärnprocess. Att varje medarbetare deltar aktivt i
förskolans systematiska kvalitetsarbete och att varje medarbetare vet sin viktiga roll i systemet
Frågan ” hur går det för oss?” ska ställas oftare och regelbundet. ”Hur går det för barnen när förskolan
gör så här?”

Förskolans mål
Här ska inkluderingsuppdraget synliggöras (hur får vi med varje barn?)

Normer och värden
Mål från Lpfö 18
Förskolläraren ska ansvara
 att varje barn får sina behov tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, att förskolan
tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och att det utvecklas normer
för arbetet och samvaron i den egna gruppen
Arbetslaget ska
 samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande
behandling
 stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut
missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 Uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
Mätbara mål för förskolan
Att se till varje barns förmågor och färdigheter för att inte skapa situationer som leder till
misslyckande.
Att vi minimerar risken att vi pedagoger skapar miljöer och situationer som blir ohållbara för några
barn.
Att granska, organisera och diskutera hur vi ska göra i rutinsituationer och vid övergångar utifrån
aspekten att barnen får möjlighet och tillåtelse att vara och göra olika.
Att vi har repeterat och fräschat upp förskolans tidigare arbete med barnens konflikter och
hanteringen av dessa som är dokumenterad i en plan mot diskriminering och kränkande behandling
från tidigare år. Vi lägger inte skulden på enskilda barn utan betraktar konflikter utifrån ett
systemteoretiskt perspektiv.
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Att vi åter synliggör och kommunicerar med vårdnadshavarna vårt arbete med att aktivt agera för att
motverka diskriminering och kränkande behandling.
Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål
De vardagliga situationerna innebär stora utmaningar för många barn och det krävs kunskap och
förståelse om hur miljö, rutiner och olika situationer ska anpassas. Ibland har vi sett att vissa
pedagogiska idéer kan stå i vägen för bättre lösningar. Om ett barn t.ex. har stora svårigheter att
interagera med andra är inte den fria leken en framkomlig väg för att utvecklas socialt. Då behöver
man skapa mindre sammanhang med tydligare ram. Det gäller att förstå det enskilda barnet och
”skräddarsy” situationer som skapar lärande.
Vi blir bättre på att ha barnen i mindre grupper över dagen och även när det gäller utevistelsen.
Vi skapar trygghet, igenkännbarhet, struktur och tydlighet. Vi behöver bli bättre på att skapa ett
demokratiskt klimat där det är tillåtet för barnen att protestera eller göra saker på ett annat sätt än
de andra i gruppen. Vi är alla överens om att alla ska få vara olika men ändå fastnar vi omedvetet i
en förväntning på att alla barn ska vara och göra på samma sätt och ha samma behov. Det krävs ett
aktivt arbete med att ställa frågan: ” På vilka olika sätt kan vi förvänta oss att barnen kommer att
göra det här?” i stället för ” på vilket sätt…” Om vi tolkar barnens olika sätt som olika strategier för
lärande visar vi respekt för barnets eget sätt att delta. Vikten av rättvisa i förskola handlar snarare
om att vi behandlar barn olika – efter sina förutsättningar.
Vi kommer att skapa samsyn över ett förhållningssätt i det pedagogiska arbetet som bygger på
demokratiska värderingar i alla situationer under en dag, såväl i planerade aktiviteter som i
situationer där det ofta uppstår stress, det vill säga exempelvis vid måltider och påklädning i hallen.
Det finns alltid ett skäl till att barnet beter sig som det gör i stunden. Vi behöver vara nyfikna och
försöka förstå för att kunna stötta på rätt sätt.
Alla arbetslag pratar och planerar övergångarna i detalj utifrån gruppens nuläge och begreppen
tydlighet och begriplighet. Förutsättningen för ett gott arbete här är att allt är förberett i förväg. Vi
vuxna har en tendens, dock inte medvetet att sätta sina egna behov före barnets men det fungerar
inte i övergångarna. Så fort den vuxne släpper fokus på barnen uppstår ”det röriga” igen. Vi behöver
prata om hur vi ska organisera dessa situationer – hur vi ska göra i varje del.
I Läroplanen står det att omsorg och lärande ska bilda en helhet. När vi arbetar med de yngsta
barnen flätas omsorgshandlingar hela tiden ihop med planerade undervisningssituationer,
aktiviteter och praktisk tillsyn. Ex. av detta kan vara när pedagogen håller ett litet barn i handen när
det kliver ner några trappsteg då vi utövar omsorg om barnet så att hen inte ska ramla men
samtidigt lär sig barnet något om balans, höjdskillnader och kanske antal trappsteg. Samtidigt som
vi tar hand om barnet kan vi förstärka och stimulera lärandet genom att sätta ord på det barnet
erfar. Vi kan räkna trappstegen eller hålla lite lättare i barnets hand så hen kan själv pröva att hitta
sin balans. När barnen tvättar sina händer provar de vattenkranens tekniska funktion, eller tittar
och känner hur vattnet klyvs under handen på olika sätt när man lyfter eller skänker handen.
Förskolans utbildning ska bygga på lust, glädje och intresse. Vi vet att barnen måste tycka att det vi
gör är roligt annars får vi dem inte med oss. När nu arbetslagen ska ha ett undervisande
förhållningssätt menar vi att vi alltid ska ha ett syfte, en tanke med det vi gör. Med det här
arbetssättet tror vi att vi kan göra stor skillnad i kvalitet på utbildningen.
Resursanvändning
När ett barn sticker ut och de vanliga metoderna inte fungerar, då måste förskolan ha andra verktyg.
Här är våra kunskaper generellt inte tillräckliga. Det blir gärna att alla ska vara med på allt, man ska
inte ha särlösningar. Men var går gränsen för detta och något annat? Vi måste diskutera dessa frågor
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mer och dela med oss av gångbara framgångsfaktorer, ta hjälp av Tellusbarns specialpedagog och
Järfälla kommuns specialpedagog. Alla pedagoger ska under höstens planeringsdag delta i en
föreläsning kring tillgänglig förskola/inkludering utifrån social och pedagogisk miljö .

Utveckling och lärande
Mål från Lpfö 18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
 förmåga att skapa samt att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i
olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
 förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin
omvärld,
 Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin
förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
 både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor,
natur och samhälle påverkar varandra.
 Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer
och kemikaliska fenomen
 förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och
 samtala om naturvetenskap och teknik,
 förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
 förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal,
ordning, tal, mätning och förändring samt resonera matematiskt om detta.
 förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar
av egna och andras problemställningar,
 motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur
viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
Förskollärare ska ansvara för att varje barn
 Får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela
sin förmåga.
Arbetslaget ska
 Verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande
 Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och
förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med olika uttrycksformer såväl med som
utan digitala verktyg
Mätbara mål för förskolan
Varje barn får vara delaktig i någon forma av språkstimulerande utbildning tre gånger i veckan.
Det kan vara Dialogik book reading, Före Bornholmsstunder, planerade språkaktiviteter med samtal
kring bilder, synonymer, rim memory mm.
Alla barn har möjlighet att självständigt uttrycka sig i skapande varje dag, och får extra utbildning i
mindre grupp då de är med ateljépedagogen.
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Ateljépedagogen säkerställer tillsammans med avdelningarna att de äldre barnen får vara i ”ateljén”
vid minst två tillfällen i månaden och de yngre minst 1 gång i månaden.
Varje barns modersmål ska synliggöras tex genom arbetet med QR-koder, sånger och sagor.
Våra barn är i pulshöjande aktivitet minst två gånger i veckan, de möts även i lekar där de får
sammabeta, öva turtagning mm.
Varje avdelning ser över sin inre miljö utifrån sina kartläggningar och ser till så att barnen har
möjlighet att bygga och konstruera och lösa problem.
Alla arbetslag uppmärksammar barnen på de möjligheter som finns och vad barnen uttrycker med
kroppen och spinna vidare med det i undervisningen.
Alla arbetslag skapar material inom natur och teknik som kan användas för undervisning eller för
undervisande förhållningssättet inom utbildningen.
Alla arbetslag ska säkerställa att barnen själva kan ta fram material som utvecklar och stimulerar
deras förståelse för naturvetenskap och teknik, kunskaper om växter och djur.
Förskolans pedagoger ska ha samsyn över vilken sorts geometri ska vi ge barn i förskoleåldern och vad
kan matematik och teknik vara för de yngsta? Hur kan vi utmana dem i teknik och matematik? Vad är
en utmaning för ett – eller tvååringen? Hur hittar vi rätt nivå på undervisningen?
Alla arbetslag ska säkerställa att barnen själva kan ta fram material som utvecklar och stimulerar
deras matematiska färdigheter.
Alla arbetslag skapar material som kan sättas i en matematiklåda för undervisning eller för
undervisande förhållningssättet inom utbildningen.
Alla arbetslag ska skapa en grund för matematisk förståelse i barnens lek då de;
upptäcker och skapar mönster, spelar spel, löser problem, jämför färg, form och storlek hos olika
föremål, sorterar föremålen, rör sig ute i naturen och bygger kojor, snögrottor eller sandslott
Varje barn ska få möte matematik som är meningsfull utifrån deras perspektiv.
Alla arbetslag har i sitt undervisande förhållningssätt öppna frågeställningar som: hur tänkte du? Hur
gjorde du? Kan man göra på något annat sätt? Hur hänger saker och ting ihop?
Varje arbetslag ska inventera och använda sig av gårdens möjligheter kring natur och teknik,
matematik och språk.
Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål
Inom språket ska alla pedagoger använda ett rikt och nyanserat språk och använda sig av begrepp i
dess rätta sammanhang. Tex former, prepositioner, andra matematiska begrepp och synonymer.
Varje avdelning har en utarbetad språklig miljö, där vi kommer att försätta utveckla Qr-koder med
sagor och sånger, även på flera modersmål. Det ska även erbjudas en språkstimulerande utbildning
tre gånger i veckan, och det kan vara Dialogik Bookreading, Före Bornholmsstunder, planerade
språkaktiviteter med samtal kring bilder, synonymer, rim memory mm.
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Avdelningarna ser över sin skapande hörna och ser till att duka upp skapande och introducera det
med barnen under höstterminen. Verksamheten planeras så att varje barn har tid i ateljén/på
avdelningen.
Rörelse är viktigt hela livet, men de tidiga åren är den period i livet som vi lägger grunden för
barnens hälsa, intellekt och mycket annat. När du rör dig så stimuleras hjärnan och du får bättre
förutsättningar att lära och utvecklas. Pedagogledd rörelse kan vara morgongymnastik på gården,
miniröris, en bana ute i naturen eller rörelse till tex lets dance med projektorn.
Inom naturvetenskap ska varje arbetslag tillämpa vardagliga fenomen och enklare experiment
tillsammans med barnen och problematisera olika skeenden och förlopp med att låta barnen
komma med sina egna hypoteser och förklaringar till det som sker. Vad händer med vatten om man
sätter den ute när det är minusgrader? Vad händer med snö och is när man tar in dem? Uppmuntra
barnen att hjälpa varandra och lösa svårigheter tillsammans, tex teknik i vardagen, hur fungerar ett
blixtlås. Uppdragskorten är ett spännande material att använda, som är fyllda med fakta, uppdrag,
lekar, ramsor/sånger och dom är indelade i följande huvudgrupper: sinnena, samspel i naturen,
insekter, däggdjur, andra djur, växter, elementen, form och färg. Dokumentation om deras tankar
och reflektion efteråt. Ta även vara på gårdens möjligheter i detta arbete.
Odlingar av olika slag är spännande för barnen men på olika sätt. Pedagogerna ska bli mera lyhörda
för barnens funderingar kring vad som växer och varför och utgå från detta i stället för att i all
brådska skapa mer slentrianmässiga odlingar på alla avdelningar i en avklippt mjölkkartong för
varje barn. Barnens frågor eller undringar ska lägga grunden för den här typen av utbildning. Det
ska ske i interaktion och innehålla frågeställningen; ska vi undersöka detta tillsammans? För att
skapa begriplighet och sammanhang ska alla avdelningar ha naturböcker framme på avdelningar
och tillgänglig utrustning för odlingar. I utflyktssäcken ska det alltid finnas uppdragskort, små
förstoringsglas, några burkar med lock, naturböcker och gärna en Ipad för barnens egna foto av ngt
intressant. Språkbruket är extra viktigt när man undervisar barnen. Pedagogerna ska inventera och
komplettera sina ordförråd gällande de vanligaste växterna, namnen på fåglar, insekter. Vad de olika
djurens barn kallas är viktigt att kunna trots att det är många saker som man kan tillsammans ta
reda på med hjälp av böcker och internet. I utbildningen håller vi isär sagovärlden och sångtexter
när man pratar om naturen och om olika djur. Då ska saklighet och allsidighet gälla.
Flerspråkiga barn ges möjlighet att berätta vad något heter på deras språk och lära ordet till de
andra barnen. Reflektion efter utflykterna mycket viktigt.
Inom matematiken får barnen gå formpromenader där de kan identifiera och fotografera eller filma
de former som de har sett. På samlingen kan de återberätta för kompisarna genom att visa filmen
eller bilderna de tagit med lärplattan. De kan t ex få jämföra vägskyltens form till någon annan form
de hittar i sin omgivning.
Pedagogerna benämner begreppen cirkel, kvadrat, rektangel, triangel som barnen kan förstå och
koppla till rund, fyrkant och trekant.
Pedagogerna kan klippa grundformerna i genomskinlig plast så barnen kan hålla upp dem och
jämföra med föremål i sin omgivning. Geometri i skogen där barnen kan leta löv och jämföra de
geometriska formerna. De kan bygga trianglar, kvadrater och rektanglar av pinnar och cirklar av
rep. Använda kroppen som verktyg ” hur många barn behövs till en triangel? ”Geometri i sandlådan
då barnen leker med sandformar och hinkar. Kunnande om geometriska former handlar inte bara
om att verbalt nämna dem, det som målas eller gestaltas med kroppen är också matematiskt
kunnande.
Mätning och rumsuppfattning
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Ord och begrepp som kan erbjudas och undervisas i: avstånd, vikt, volym och tid. Stor, liten, kantig,
spetsig, rund. Uppe, nere före, efter, först och sist, långt borta, nära, smal och bred, tung och lätt,
gammal och ung, för länge sedan, nyss förr, nu. Volym, hur mycket får plats? Ordningsföljder,
tidsrymd och tidpunkter.
När det i läroplanen skrivs:
att barn ska ges möjlighet att utveckla förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder och
mönster säger det väldigt lite om vilket matematikinnehåll barnen ska ges möjlighet att utveckla
kunskaper om. Vilka mängder och vilka mönster? Vad innebär det att utveckla förståelse för
grundläggande egenskaper för mängder respektive mönster? Varje förskollärare ska se
matematikundervisningen i förskolan som ett arbete i riktning mot att stödja barn att se
matematiken omkring sig som i sin tur innebär att hjälpa dem att uppmärksamma matematiska
dimensioner.
Matematik för de yngsta barnen ska utgå från tanken att matematik finns överallt. Det undervisande
förhållningssättet ska stötta de yngsta barnen att se mönster, sortera och reflektera. Vuxna ska
aldrig säga att ett barns svar är fel utan vi ställer frågor som: är du nöjd? Hur tänkte du då? Hur
gjorde du? Kan man göra på något annat sätt?
Pedagogerna kan även lära sig att använda rätt begrepp från början. T. ex cirkel i stället för rund och
triangel i stället för trekant.
Många situationer i förskolan är matematiska till sitt innehåll (dukning, måltider, turtagning) och de
problem som uppstår kan ofta lösas genom konkreta handlingar, försök och misstag. Men
pedagogerna behöver i större utsträckning omvandla t. ex. dukningen till ett matematiskt problem
som i stället för konkreta handlingar kräver ett resonemang om hur olika tal förhåller sig till
varandra. Matematik kunnandet blir då mer än en procedur - det blir problemlösning som gynnar
förståelse. Som exempel kan pedagogen ställa en fråga om hur många löv det finns i en lövhög? Det
går inte att räkna alla löv men funderingen leder i riktning mot att undersöka och samtala om tal
och stora, riktigt stora tal, ungefärliga och exakta mängder. Från ramsräkning till att förstå
betydelsen av räkneorden. Hur många är fem?
Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling)
Förskolan behöver komplettera material till för varje avdelning. Gemensamt för förskolan skaffas
olika slags vardagsprylar för teknikexperiment och olika uppdrag samt att vi ser över förskolans
material som finns idag och dess funktionalitet.
Kompetensutveckling för alla pedagoger inom naturvetenskap och teknik, -didaktisk
handlingskompetens vilket inkluderar kunskaper, färdigheter och förmåga att iscensätta, utvärdera
och utveckla lärande i naturvetenskap och teknik för barn. Alla pedagoger på förskolan ska delta i
en kurs kring natur och teknik under en av höstens planeringsdagar. Förskolan har också olika slags
litteratur att tillhandahålla, som handlar om att undervisa i natur och teknik och hur ett barn
förstår, och hur man i vardagen kan uppmärksamma ämnet.
Förskolan skapar tillsammans i ett kollegialt utbyte, ordlistor (flerspråkiga) av de mest vanliga
växter, djur, insekter etc. som stöd i arbetet med naturkunskap och i kretslopp.

Barns delaktighet och inflytande
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Mål från Lpfö 18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
 intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter sa att de kan påverka sin situation.
 förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan
I riktlinjerna för förskollärare
 får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll
För arbetslaget
 främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande för sin utbildning
 främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen.
Mätbara mål för förskolan
 Att barnen förstår vad de ska göra under dagen
 Att barnen förstår hur de ska göra olika saker
 Att barnen förstår var de olika saker ska ske/göras och varför just där
 Att de förstår vem de ska göra olika saker med
 Att de förstår vad som ska hända sedan.
Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål
Alla arbetslag gör en översyn av miljön och bygger bort sådant som kan störa barnen i vardagen i
onödan. Barnen görs delaktiga t ex med att erbjuda dem att gå en likadan intryckssanerings runda
när pedagogerna har gjort sin runda. Alla kollegor i arbetslaget ska gå runt och leta efter sådant som
barnen kan uppleva som otydligt. När vi sätter på oss barnens glasögon och försöker föreställa vilka
situationer som kan skapa osäkerhet i vardagen kan vi sedan skapa tydlighet och hjälpa barnen att
bli mer självgående. När pedagogerna har jämfört sina anteckningar med varandra gör vi barnen
delaktiga genom att vi frågar hur de upplever och uppfattar de olika aktiviteterna under dagen. Till
sist går vi en ”förklara-rond” tillsammans med barnen och tar reda på om de förstår reglerna och de
förväntningar som finns på dem i olika situationer. Förstår de varför reglerna finns eller varför
pedagogerna vill att de ska göra på ett visst sätt?
Förändringsarbetet behöver bli en naturlig del av vardagen, den behöver vara systematisk och
därför håller vi förbättringsarbetet levande genom att komplettera dagordningen för
avdelningsmöten med några punkter kopplade till detta. För att ta vara på erfarenheterna kommer
vi att utvärdera tillsammans, i arbetslaget. Slutligen kan vi lägga ronderna i årshjulet på sommaren
eller tidigt på hösten så viktiga anpassningar hinner göras innan alla barn är på plats igen.
Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling)
Under höstterminens första APT möte startas arbetet med ronderna.

Förskola och hem
Mål från Lpfö
 För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.
 ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,
Förskolläraren ansvar
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att vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen

Arbetslagets ansvar
 vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns
och vårdnadshavares möjligheter till inflytande
 föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och
lärande samt genomföra utvecklingssamtal.
Mätbara mål för förskolan
 Att varje arbetsenhet erbjuder en välplanerad utvärdering med vårdnadshavare
 Att varje arbetslag kan synliggöra på vilka olika sätt de har varit tydliga om förskolans mål
och innehåll i utbildningen
 Att varje medarbetare kan synliggöra på vilket sätt man har tagit ansvar för målområdet
Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål
Många av de redskap som skapar tydlighet i barnens vardag kan användas också för att stärka
kommunikationen och samarbetet med föräldrarna. När de vet vad som händer på dagarna kan de
förmedla det till barnet. En aktivitetstavla som förskolan Discovery kommer att skapa under
höstens första veckor kan alltså ha värde för alla barn och alla föräldrar. Att redan på när man
lämnar sitt barn på morgonen kunna se vad barnet kommer att göra under dagenkan öka den egna
trygghetskänslan. Det kan också underlätta lämningen genom att man kan peka på vad som ska
hända och visa var under dagen man hämtar barnet. På så sätt är det också ett enkelt
kommunikationsstöd.
Till möten av olika slag ska vi förbättra arbetet med dagordning som tydligt visar vilka frågor som
ska tas upp och att varje pedagog ser till att skapa struktur och tydlighet i mötet t ex i
utvecklingssamtalet. Enligt förskolans läroplan är uppfostran och utveckling vårdnadshavarnas
ansvar. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och skapa goda förutsättningar för barnens
utveckling.
Vårt samarbete med vårdnadshavarna riktar sig mot gemensamma mål. Varje pedagog på förskolan
tar vara på föräldrarnas erfarenheter och kunskaper om sina egna barn och vad som har fungerat
/varit bra för dem eller tvärtom. Pedagogerna kan i sin tur dela med sig av hur barnet fungerar i
grupp eller olika strategier vid exempelvis påklädning, samspel eller kommunikation. Det
gemensamma målet för oss är: det ska gå bra för barnet. Förskolans pedagoger tillika rektorn tar
ansvaret för tydlighet i budskap om vad som är t ex skillnaden mellan ”dagis” och förskola och hur
skillnaden kan yttra sig t ex i olika rutinssituationer. Ingen enskild pedagog ska lämna några
utfästelser till vårdnadshavare utifrån deras specifika önskemål om någonting. Exempel av detta
kan vara måltider, vilan, utevistelse eller hygienfrågor. Sådana frågor lyfter förskolan gemensamt
på grupp och organisationsnivå när vi diskuterar vårt uppdrag och möjligheten att tillmötesgå de
olika önskemål. Det är alltid barnens behov som går först när vi överväger möjligheten att
tillmötesgå önskemål. Rektorn ska alltid vara involverad i dessa processer och kommunikationen
om dessa vidare till vårdnadshavare. Om det uppstår missförstånd eller annat som försvårar
kommunikationen med vårdnadshavare tar förskolan alltid ansvar över detta. Det är vår skyldighet
att ta första steget och möta vårdnadshavare professionellt där jämlikheten och likvärdigheten blir
centrala ord att efterleva.
Vi bjuder in till samverkans möten i form av utbildningskvällar, förskoleråd eller skapande
aktiviteter, samt att lyfta punkterna i Attitydundersökningen så ofta att de uppmärksammas och
märkvärdig görs.
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Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling)
Arbeta fram en tydlig plan för hur vi säkerställer att information når fram till vårdnadshavare i stort
som smått. Kommunikation är A och O för ett gott samarbete. Personalen fortsätter att utvecklas
inom InfoMentor och vårdnadshavarna introduceras till plattformen för att på så sätt förenkla och
tydliggöra informationen mellan förskola och hem. Genomgång av målområdet på planeringsdagen i
augusti.

Övergång och samverkan förskola - skola
Mål från Lpfö 18
Förskollärare ska ansvar för att
 i övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling
Arbetslaget ska
 i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, fritidshemmet förbereda barnen
och deras vårdnadshavare inför övergångar
Mätbara mål för förskolan
 Att förskolan tar ansvar att informera och medverka tillsammans med vårdnadshavare om
vilken information är viktig för skolan att veta och i vilka former informationsöverföringen ska
ske
 Att förskolan erbjuder möjlighet för varje barn som är inför övergång ett besök till skolans
gård/ skolbyggnaden
 Att förskolan tillsammans med barnen planerar för ett tydligt avslut för tiden i förskolan i de
former barnen finner det lustfyllt.
Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål
Arbetet med övergången och överlämningen från förskola till förskoleklass är på vår förskola har
samma principer som gäller från en förskola eller avdelning till en annan eller när en pedagog som
har stått barnet nära slutar och en annan tar vid. Varje övergång av det slaget ska vara välplanerad
och tydlig. Bra förberedelser och dokumentation är viktigt. Varje avdelning säkerställer att
eventuelle stödstrukturer som har byggts runt barnet inte riskerar att försvinna när barnet byter
avdelning eller verksamhet.
Vi förbereder övergångar genom bilder på de nya pedagoger och flera besök i de nya lokalerna om
det är möjligt.
Förskolan ber alltid om samtycke av föräldrar/vårdnadshavare innan man lämnar känslig eller
personlig information om barnet vidare till skolan. Det är viktigt att noga prata igenom vilken
information som skolan ska få och inte.
Inför skolstarten görs flera besök till skolan och i de flesta fall kommer även mottagande skolors
lärare på besök till förskolan. Alla barn är olika och därför har vi utarbetat en inskolningsplan
tillsammans med föräldrarna om de så önskar. Syftet är alltid att planen ska passa barnet.
För att göra ett tydligt avslut för tiden i förskolan har vi haft olika slags aktiviteter som endast är
avsedd för barn som ska till skolan. Det kan vara utflykter av olika slag, skogsäventyr, bio etc.
I början av juni har förskolan bjudit in alla ” sexåringar ”till en avslutsmiddag och disco. Borden är
fint dukade och lokalen är iordningställd med blommor och fruktbål samt lite tilltugg. Under
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tillställningen får varje barn en enkel present och ett kort från förskolan där pedagogerna har skrivit
några minnesvärda ord. Barnen har uppskattat detta stort och måluppfyllelsen med aktiviteten är
hög.
Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling)
Tillvarata den kompetens som finns inom andra rektorsområden i Tellusbarn, som kan ske tex
under PLG.

Uppföljning, utvärdering och utveckling
Mål från Lpfö 18
Förskolläraren ska ansvara för att
 kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande
värden och intentioner som uttrycks i läroplanen
 Resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte
att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjlighet till omsorg samt förutsättningar
för utveckling och lärande
Arbetslaget ska
 kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och
lärande för att göra möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan
tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.
Mätbara mål för förskolan
 Varje arbetslag har sin arbetsplan som är skapad utifrån barnens behov och intressen
 Varje arbetslag har utöver läroplanen18, arbetsplanen, planen mot diskriminering och
kränkande behandling samt kartläggningar tillhands vid varje planerings eller reflektionsmöte
eller planeringsdagar
 Att varje arbetslag utökar sin kompetens för analyser
 Att varje medarbetare kan synliggöra sin egen systematik i att följa, dokumentera och
analysera
Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål
Rektorn säkerställer att arbetsplanerna bygger på utifrån varje barns behov och intressen och att
varje planeringstillfälle är väl organiserat med tanke på det material man behöver ha tillhanda för
att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Reflektionstid för arbetslagen och egen
pedagogisk utvecklingstid för förskollärare och barnskötare ska schemaläggas, samt även planera in
längre reflektionsstunder under våra Aptn.
Rektorn träffar varje arbetslag kontinuerligt där man tar upp individuellt med varje medarbetare
om vilka mål hen kommer att arbeta med och hur/med vad man själv tänker bidra till målet. Detta
ska synliggöras i dokumentationen om barnens utbildning och utveckling som regelbundet visas i
förskolans digitala plattform. Varje medarbetare får regelbundet återkoppling om sitt arbete och de
nästkommande stegen och förstå sin viktiga del i styrkedjan.
Rektorn har regelbundna utvecklingsmöten, (samt enhetsmöten) med förskollärarna där man följer
arbetet noga utifrån kvalitetsperspektiv samt att man analyserar underlag som lämnas till gruppen
för vidareutveckling av utbildningen. Förbättrings/förändringsarbeten följs upp och sammanställs
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till uppdaterat underlag. Gruppen ser också till att kompetensen med analyser utökas. Vi ställer oss
ideligen frågan: Hur blir det för barnet när förskolan gör så här?
Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling)
Varje avdelning får en extra planering på 3 timmar då några ordinarie från andra avdelningar
tillsammans med några vikarier är med barnen. Extra planeringen ska ske två gånger under
höstterminen och omfatta progressionen av analys och planeringskompetensen.
Vikariekostnad ca 30 timmar.
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Barnsäkerhet i Tellusbarn
Rektor har ansvar för att ett systematiskt barnsäkerhets- och arbetsmiljöarbete bedrivs på förskolan. I
detta ingår att göra riskbedömningar och undersökningar för att förebygga och minska antalet olyckor
för barn och medarbetare inom utbildningen.
Det viktigaste sättet att förhindra olyckor är att ha närvarande pedagoger som håller uppsikt över
barnen och förutser olyckor. Barnen i Tellusbarn får aldrig lämnas utan uppsikt ute på gården, eller
utan regelbunden tillsyn inne på förskolan. Rektorn ansvarar för att det finns etablerade rutiner som
säkerställer detta på förskolan, samt att det finns rutiner för hur pedagogerna ska arbeta när de
lämnar förskolans område. Rektorn ansvarar vidare för att det finns etablerade rutiner så att de risker
som nämns i detta dokument minimeras och de åtgärder som gås igenom i detta dokument efterlevs
och att kunskapen är spridd bland medarbetarna på enheten. Rektorn ansvarar även för att informera
ledningen om de säkerhetsrisker som hittats, med ett förslag på lösning.
För arbetet med barnsäkerhet har dessa handlingsplaner med underlag och checklistor tagits fram.

Vägledning för genomförande av barnskyddsrond
Barn måste få röra sig fritt; krypa, klättra, ta på saker, stöta emot, ramla omkull och göra sig illa då och
då, det är naturligt. Att barn lär sig hantera sin omgivning är bra men priset får inte bli för högt. Vi
måste förhindra allvarliga olyckor. Ett bra sätt att undvika barnolyckor är att terminsvis gå
barnsäkerhetsrond.

För att minska riskerna för barnolycksfall ska:






Vuxna skaffa sig kunskap om barns mognadsnivå och därmed deras prestationsförmåga.
Olycksfallsriskerna bedömas utifrån barns förmåga att behärska omgivningen.
Miljön göras så barnsäker som möjligt.
Utbildning och information ges till personalen om barnsäkerhet.
Barnsäkerhetsronder genomföras minst en gång per termin.

Så här genomförs vår barnsäkerhetsrond:
Hur ofta?

En gång per termin

Vem är ansvarig?

Rektor

Vad kontrolleras?

Innemiljön, samt lekmaterial, utemiljö och
närmiljö. Checklistan gås igenom, eventuella
brister noteras och prioriteras från 1-3. Brister
med prioritering 1 eller 2 skrivs åtgärdsplan
med ansvarig och datum.

Tellusbarn

•Drottninggatan 81 • 111 60 Stockholm •www.tellusbarn.se • info@tellusbarn.se

Sidan 4 av 37

25 Förstagångstillsyn förskolan Discovery - UN 21/0132-1 Förstagångstillsyn förskolan Discovery : Bilaga 7 Plan barnsäkerhet och kris 2021

Säkerhetsanvisningar pedagogisk miljö
Fasta inventarier avdelning
Barnsäkerhetsspärr på lådor och skåp.
Klämskydd eller dörrbroms ska finnas på ytterdörrens insida om dörrstängare saknas och på alla
innerdörrar där uppenbar klämrisk finns.
Elementskydd ska finnas vid äldre radiatorer och elradiatorer som blir varmare än 60 grader.
Hörnskydd ska sättas fast så att vassa hörn försvinner på element, bord, hyllplan etc. Klädkrokar
utom ögonhöjd.
Hyllor, skåp, torkskåp ska förankras i vägg för att eliminera tipprisk.
Buller, finns tassar och dynor på stolar och bord? Finns ljudisolerade tak- och väggplattor? Finns
lekbackar med dyna i botten eller klädda i tyg? Finns matta vid hårt byggmaterial?
Brandskydd, finns utrymningsplan för förskolan? Finns brandvarnare i alla rum och fungerar de?
Vatten, är det lagom varmt vatten i kranar och duschar?
El, eluttag, grenuttag samt skarvsladdar ska vara jordade.
Skyddsfilm ska finnas på fönstren.
Spis ska ha hällskydd, tippskydd och ugnsluckeskydd.
Jordfelsbrytare ska vara installerad.

Lösa föremål avdelning
Vassa knivar och saxar ska förvaras i överskåp i köket.
Plastpåsar ska förvaras i köksskåp med barnsäkra lås.
Plastfolie ska förvaras i ett överskåp i köket.
Kemikalier ska förvaras i köksskåp med barnsäkra lås, samt ha kemikalieförteckning.
Verktyg avsedda för vuxna ska förvaras så att barnen inte når dem.
Eluttag, grenuttag samt skarvsladdar ska vara petsäkrade och jordade. All elutrustning och sladdar
ska vara i fullgott skick och bör kontrolleras med jämna mellanrum.
Blommor som finns på avdelningen får ej vara giftiga eller allergiframkallande.
Färger vi använder ska vara giftfria.
Fönster och speglar ska ej gå att krossa och vara barnsäkrade.
Grind eller dörr ska finnas till personalutrymmen.

Leksaker och lekmaterial
Legobitar, pusselbitar, kulor och andra smådelar är viktiga leksaker för de äldre barnen. Det är
nödvändigt att förvara sådana leksaker så att riskerna minskar för de små barnen som gärna stoppar
allt i munnen. Det är viktigt att vara kritisk vid inköp av leksaker, och följa riktlinjer för ålder.
 Förvara smådelar och småleksaker på ett betryggande sätt utom räckhåll för de yngre barnen.
 Ha speciell uppsikt över yngre barnen när de äldre leker med sådana leksaker eller låt de äldre
barnen leka i ett annat rum.
 Förklara för de äldre barnen vad som kan hända de små om de får tag i dessa leksaker.
Demonstrera med hjälp av testcylindern. Lär de äldre barnen att lägga tillbaka leksakerna.
 Ta bort trasiga leksaker.
 Kontrollera med jämna mellanrum alla leksaker.
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Fasta inomhusinventarier kök
Spis ska ha tippskydd (bakom spisen). Ugnsluckeskydd och spärr, samt hällskydd ska finnas. Spis ska
dessutom vara kopplad till huvudströmbrytare.
Timer ska finnas till kaffebryggare och vissa köksmaskiner.
Plastpåsar ska förvaras i köksskåp med barnsäkra lås.
Plastfolie ska förvaras i ett överskåp i köket.
Farliga ämnen, alla giftiga medel såsom maskindiskdiskmedel, klorin, ugnsrengöring mm förvaras
ovanpå diskmaskinen och har barnsäkra korkar.

Fasta inomhusinventarier hall, toalett och städ
Tvättmaskin ska ha huvudströmbrytare eller placeras i låsbart utrymme.
Torkskåp får ej förses med låsanordning.
Toalettdörren ska kunna öppnas utifrån.

Utomhus, gården, allmänna trapphus
Trapphus bör förses med handledare även i barnhöjd. I vissa fall kan grindar till t. ex. källartrappa
behövas.
Grindar till gård bör vara inåtgående och ha fungerande lås, helst med tvåhandsgrepp. Finns grind till
källartrappa?
Staket ska vara 100 cm högt och ej klättringsbart (maxvidd 40 x 40 cm). Avstånd mellan staket och
mark ska vara max 10 cm. Störande trafik kan kräva bullerplank. (Miljöskyddskontoret utför
mätningar).

Lekredskap ute
Lekplatser och fasta anordningar ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.
Säkerhetskraven för lekredskap är hämtad ur svensk standard ss 991010-17.
Sandlåda, sanden byts eller kompletteras en gång/år och luckras vid behov.
Klätterställning ska stå i strid sand och ha ett säkerhetsavstånd till sargen på 1,5 – 2 meter.
Kontrollera träddetaljer, lösa linor, nät och hängbroar.
Rutschbana, stege, handledare, staket och utåkningsytan i marknivå nedanför rutschbana
kontrolleras. Kontrollera alla skarvar, även invändigt. Vid behov drag åt alla bultar, bulthuvuden ska
vara vända uppåt.
Gungor, kontrollera regelbundet förslitning i upphängningen. Använd kortlänkad kätting eller
likvärdig. Max 2 gungsitsar/gungbom. Fritt avstånd mellan mark och underkant gungsits mer än 350
mm. För sits av gungdäckstyp ska avståndet vara mer än 400 mm. Fritt utrymme samt utbredning av
stötdämpande material framför gunga. Avstånd mellan gungsitsar, se tabell svensk standard SS-EN
1176-1177. Gungsits avsedd för mindre barn får ej monteras vid sidan av sits avsedd för större barn,
på samma gungbom.
Vattensamlingar på gården och dess närhet uppmärksammas och åtgärdas.
Växter, giftiga växter, blommor och bär ska avlägsnas.
Cyklar och pulkor, finns hjälmar/cykelhjälmar för barn som åker pulka och cykel (ej trehjuling)?
Vassa kanter, kontrollera att det inte finns vassa kanter på gården.
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Risker att vara medveten om
Strypning
Öglor
Får inte ha större omkrets än 360 mm för att inte kunna träs över barnets huvud.
Förebygg: Klipp upp öglor som är större eller gör dem mindre.
Persienner
Snören till persienner och markiser kan bli en strypfälla.
Förebygg: Klipp isär snörena, ändarna behöver då ett stopp, tex en stor pärla, trä kula.
Leksaker
Leksaker som barnet släpar efter sig får inte ha snöre som
är längre än 22 cm, om det finns en knopp, ögla eller liknande längst ut på snöret.
Förebygg: Snören som måste vara längre för sin funktion, måste dela sig vid en dragkraft på 5 kg.
Kläder
Kläder ska helst vara utan snoddar eller öglor.
Förebygg: Använd helst inte kläder med snören på och ta eventuellt bort snören i t. ex. overaller.
Luvor på barns overaller eller tröjor viks in alternativt knäpps av.

Kvävning
Leksaker
Små delar som är åtkomliga eller löstagbara delar får inte finnas i leksaker avsedda för barn under 3 år
Förebygg: Kontrollera att ingen lös del av leksaken ryms i sin helhet i en testcylinder. Leksakerna ska
vara CE-märkta.
Runda och ovala smådelar
Kan innebära risk även om de är större är testcylindern
Förebygg: Var försiktig med att ge yngre barn dessa leksaker även om de är större än cylinder.
Napp
Nappar kan kväva ett barn om sugdelen lossnar från skölden. Det ska stå på förpackningen att nappen
är godkänd och uppfyller kraven i EN1400- säkerhetsstandard för nappar.
Förebygg: Kasta nappen när den är sliten.
Stoppning
I leksaker, madrasser, kuddar etc. är mycket farlig för ett barn att få i munnen. Särskilt farligt är riven
skumgummi. Om barnet får det i sig kan det klibba ihop sig och fastna i de övre luftvägarna.
Förebygg: Kontrollera att sömmarna är hållbara.
Ballonger
Risken är att den klibbiga ballongbiten kan fastna i de övre luftvägarna.
Förebygg: Barn under 8 år ska inte leka med ballonger utan uppsikt av någon vuxen.
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Fallskador
Höga barnstolar
Barnstolar välter ofta då barnet trycker ifrån med fötterna på bordet. De ramlar även ur när de ställer
sig upp i stolen och tappar balansen.
Förebygg: Åtgärder för att barnet inte ska ställa sig upp är antigen sele eller en trång sittdel så att
barnet inte får upp benen på sitsen.
Trappor
Ett av de vanligaste ställena där fallolyckor inträffar med barn inblandade är i trappor.
Förebygg: Sätt en grind både uppe och nertill i trappen. Grindar får ej vara klättringsbara.
Vagnar
Det händer ofta att barn trillar ur vagnen.
Förebygg: En sele kan hindra barnet från att resa sig i vagnen eller falla då den lutar sig ur vagnen.
Skötbord
Många barn faller av skötbordet och skadar sig.
Förebygg: Placera skötbordet på ett ställe som gör att du aldrig behöver lämna barnet. Ska du sträcka
dig efter något så håll ena handen på barnet. Om detta är omöjligt ha hellre då skötplatsen på en dyna
på golvet.
Fönster, balkonger och trappor
Barn kan falla ut genom fönster eller från balkonger.
Förebygg: Öppningsbara fönster som sitter lägre än 1,8 m över golvet ska ha godkänt säkerhetsbeslag
(helst med tvåmomentsgrepp) som hindrar barnet att falla ut. Dessutom ska fönster och
balkongdörrar ha säkerhetsbeslag där risk finns oavsett höjd över mark. Trappräcke bör finnas på
trapplan, loftgångar, balkonger och ska vara 1,10 meter höga. Vertikala öppningar i sådana räcken bör
vara högst 10 cm och ej möjliggöra klättring. Halkskydd i trappor.

Brännskador
Spisar
Barn kan ta på plattor och dra ner kastruller från spisen. Detta kan leda till bränn och skållskador.
Förebygg: Till spisar bör utformas så att de når minst 0,1 meter över spishällen och täcker spisens
framkant och dess sidor till 0,2 meter från framkanten räknat. Om spisen är åtkomlig från sidan, bör
hela den åtkomliga sidan täckas av hällskyddet. Förvara aldrig något på spisen när den inte används.
Ugnar
Barn kan öppna ugnar och bränna sig svårt.
Förebygg: Ugnsluckor placerade lägre än 0,8 meter över golvet, bör ha säkerhetsbeslag. Bra är även att
montera ett ugnskydd för luckan.
Tändare/ tändstickor
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Barn leker gärna med tändare och tändstickor ifall de får tillgång till dem.
Förebygg: Förvara alltid tändkällor där barn inte kan få tag i dem. Köp gärna tändare med barnspärr
för att vara på den säkra sidan.
Strykjärn
Det är lätt hänt att ett barn bränner sig på ett strykjärn. Risken finns att de drar ner det i sladden eller
går in i strykbrädan så att det välter ner. Äldre barn kan även nå upp till brädan.
Förebygg: Lämna aldrig strykjärnet och barnet utan uppsikt. Tänk även på att ångan från
strykjärnet kan orsaka brännskador.
Övriga heta vätskor
Barn kan lätt bränna sig om de välter soppan ner i knät, får kaffe över sig, drar ner kastrullen från
spisen etc.
Förebygg: För att förhindra detta kan man göra några försiktighetsåtgärder, bl. a. ha hällskydd på
spisen så att barnet ej når kastrullen, inte dricka heta drycker i barngrupp, lära barnen att vara
försiktiga med het mat och dryck.
Kranvatten
Barn kan bränna sig om varmvattentemperaturen vid tappställen för hushållsändamål och personlig
hygien överstiger 38ºC.
Förebygg: Kontrollera att varmvattenberedaren inte står på mer eller att vattenblandaren inte blandar
hetare vatten. Vattentemperatur i barnens tvättrum och avdelning ska vara max 38 grader.
Diskmaskin
Diskmaskiner arbetar under höga temperaturer och bildar mycket vattenånga.
Förebygg: Tänk på att inte öppna diskmaskinen när ett barn står tätt intill då ångan väller ut
och kan skålla barnet i ansiktet.

Elskador
Eluttag
Om barnet sticker in ett ledande föremål i en kontakt kan den få allvarliga skador.
Förebygg: Har inte förskolan eluttag som är petskyddat så bör de bytas ut. Även förgreningsdosor och
förlängningsdosor ska vara petskyddade. Eluttag ska helst sitta minst 1,7 m över golvet eller vara
skyddade bakom möbler. Observera! Gör ej egna skarvsladdar och inkopplingar eller eldragningar
från vägguttag och liknande.
Sladdar
Trasiga sladdar kan orsaka elfel och olycksrisk föreligger.
Förebygg: Se till att sladdarnas hölje/isolering är intakt. Fäst löst hängande sladdar mot vägg.
Lampor
Lampor som ser ut som leksaker kan inbjuda barnen till lek och innebära risk.
Förebygg: Sätt sådana lampor på den höjd som barnet inte når dem på.
Leksaker
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Elektriska leksaker ska vara utformade och tillverkade på ett sätt som säkerställer att den högsta
temperaturen som direkt åtkomliga ytor kan komma upp till inte ger brännskador vid beröring.
Förebygg: Tänk på att kontrollera att leksaken ser trovärdig ut och är märkt med CE märket. Ev el
leksak ska inte gå att ansluta till starkströmsnätet utan får drivas av batterier eller transformator på
högst 24 volt.

Förgiftning
Färg
Vissa typer av färger kan vara giftiga vid förtäring.
Förebygg: För att det inte ska vara hälsoskadligt för barnen så ska fingerfärg vara godkänd som
livsmedel eller kosmetika. Läs på förpackningen. All färg som köps in till förskolan ska vara giftfri.
Batterier
Batterier innehåller flera skadliga ämnen, en del till och med kvicksilver.
Förebygg: Håll batterier på avstånd från barn och se till att luckan för batterierna på vissa produkter t.
ex. tv-dosan eller leksaker är riktigt stängd.
Diskmedel i diskmaskin
Dessa produkter ser ofta ut som godis, men är mycket giftiga.
Förebygg: Se till att dessa produkter alltid är inlåsta eller på speciella ställen där det är omöjligt för
barn att komma åt dem.
Växter
Giftiga eller allergiframkallande växter får inte finnas i utrymmen där barn vistas.
Förebygg: Kontrollera de blommor och växter som finns i på förskolan.
Farliga ämnen
Barn kan skada sig om de kommer i kontakt med vissa ämnen.
Förebygg: Undvik att ha hälsofarliga ämnen på förskolan. De som måste finnas, till exempel
maskindiskmedel, grovrengöringsmedel och petroleumprodukter, ska förvaras i låsbart utrymme eller
på en plats där det är omöjligt för barn att komma åt dessa exempelvis högt i ett städskåp. Mediciner
ska förvaras i särskilt låsbart utrymme. För alla farliga ämnen ska finnas säkerhetsdatablad nära att
tillgå ifall olyckan är framme.

Skärskador
Knivar / Saxar
Barn kan skära sig på olika knivar, saxar eller andra hushållsredskap.
Förebygg: Förvara knivar och saxar i lådor med spärr, annars i överskåp. Tänk på att aldrig sätta ner
knivar med vassa sidan upp i diskmaskinen.
Glas
Krossade glasrutor kan leda till svåra skärskador.
Förebygg: Glas i fönster på lägre höjd än 60 cm och ytterdörrar på lägre höjd än 150 cm mellan glasyta
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och golv, bör ha 3 mm härdat glas eller 5 mm planglas (om bredden understiger 1 m räcker 4 mm
planglas) eller laminerat glas på såväl in- som utsidan.
Speglar
Går speglar sönder bildas sylvassa skärvor som mycket lätt kan ge svåra sårskador.
Förebygg: Speglar ska vara av 6 mm planglas eller rostfritt stål. Speglarna ska också fästas i överkant
så att dessa inte går att haka av.
Vassa kanter
Vassa hörn på möbler och andra föremål kan orsaka skärskador.
Förebygg: Sätt på skydd så att de vassa hörnen försvinner.

Säkerhetsprodukter
Kvävningsrisk
En testcylinder kan hjälpa dig att gallra bort leksaker och smådelar som ett litet barn kan stoppa i
munnen och riskera att kvävas av. Små barn undersöker och provar alla saker genom att stoppa dem i
munnen. Därför finns det risk att små leksaker och smådelar från leksaker och andra
småbarnsprodukter kan fastna i barnets strupe och sugas in i lungorna med andningsluften. Barnet
kan få skador på luftvägarna och i olyckliga fall kvävas. Testa leksaker och smådelar genom att stoppa
dem i provcylindern. Ryms saken i sin helhet i något läge i cylindern så är den farlig för ett litet barn.
Undvik också att ge småbarn saker som ligger precis på gränsen att gå i cylindern. Små bollar, kulor
och andra klotformade eller halvklotformade saker ska helst ha mer än fem centimeters diameter för
att inte täppa till luftvägarna. Måtten på cylindern är 3,2 cm i diameter.
Hörnskydd
Hörnskydd i genomskinlig PVC-plast. 4 skydd + 2 länkar som kan användas till att bilda ett 40
mm högt skydd från båda sidor på bordsskivor. Självhäft medföljer.
Kontaktskydd.
Plugg till både ojordade och jordade eluttag.
Sladdhållare
Se till att barnen inte kommer åt att dra i sladdar till elektriska apparater. Vira upp sladden på en
sladdhållare.

Rutiner och Metoder
Tydliga riktlinjer och metoder för förskolan är viktigt för att säkerställa trygghet och en god utbildning
för alla barn. Därför har vi utformat generella säkerhetsregler som alla pedagoger ska använda på våra
förskolor. Utöver dessa har sedan varje förskola utvecklat sina individuella rutiner för hur
utbildningen ska bedrivas på ett sätt som erbjuder en trygg och säker miljö för barnen. Tydliga
metoder och riktlinjer innebär inte att utbildningen ska bedrivas på ett enformigt sätt. Tydligheten i
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ramverket ska snarare underlätta för nya initiativ och mångfald av lösningar utan att utbildningens
säkerhet, kvalitet och resurseffektivitet äventyras. Dessa rutiner revideras årligen, därefter läser alla
pedagoger de nya dokumenten och skriver på att de har lästs. Ser du några felaktigheter hör gärna av
dig så vi kan förbättra riktlinjerna!

Metoder för säker förskola
Alla pedagoger på Tellusbarn ska läsa vårt dokument om barnsäkerhet och krisarbete. I denna finns
detaljerad information om hur man minimerar risken för olyckor i förskolan, och vad man ska göra om
olyckan ändå är framme. Varje avdelning ska också ha en uppdaterad krispärm med viktig
kontaktinformation och handlingsplaner för krissituationer, samt kontaktinformation till anhöriga till
barn och pedagoger. Det är viktigt att alla på avdelningen vet vad som står i pärmen och var den finns.

Metoder för säkerhet inne
Det är allas ansvar att försäkra sig om att material och miljö är säker för våra barn. En gång per termin
genomförs en barnsäkerhetsrond och en gång i månaden genomförs egenkontroller, men miljön ses
också över löpande av avdelningens personal. Då undersöks att det material som är tillgängligt för
barnen är anpassat till barnens ålder, att trasiga möbler och saker slängs, enklare saker lagas eller
rapporteras till ansvarig person omgående så de kan åtgärdas.
Vi lämnar aldrig barn utan uppsikt någon längre stund. Små barn behöver kontinuerlig tillsyn, äldre
barn kan arbeta med något eller leka utan vuxna i ett rum men då håller vi ändå uppsikt över barnen
regelbundet (ca var tredje minut). Barn under sovvila ska aldrig lämnas utan uppsikt, antingen ska
pedagog finnas i samma rum under hela vilan eller utanför rummet med öppen dörr och god uppsikt.
Vi lär barnen att de ska vara rädda om varandra, att värna om den omgivande miljön och vårda
material och möbler.

Obehöriga i förskolan
Obehöriga släpps inte in i förskolan utan att kunna identifiera sig. Ser du någon du inte känner igen,
fråga vem det är.

En säker och tydlig innemiljö
Förskolans miljö är barnens och pedagogernas arbetsplats och det är viktigt att den är ren och
inbjudande. Hur förskolans miljö ser ut säger även mycket om hela utbildningen. På Tellusbarn är det
allas ansvar att förskolans miljö är ren, organiserad och inbjudande.





Tellusbarn

I förskolans entréer ska finnas bilder på alla pedagoger som arbetar, inklusive vikarier.
Varje avdelning är möblerad med rum i rummen, som uppmuntrar till lek, samspel och
lärande.
Mellan varje aktivitet iordningställer vi miljön tillsammans med barnen så att barnen
får komma in i en trevlig och organiserad miljö när de kommer tillbaka.
Vi plockar kontinuerligt i lekmiljön tillsammans med barnen så att barnen får en så
inspirerande miljö att vistas i som möjligt. Vi ser till att ordna lärmiljön så att den blir
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tydlig, inspirerande och uppmuntrar till kreativitet och lek. Var sak har sin bestämda
plats.
Vi tar hand om våra leksaker och böcker tillsammans med barnen och lär dem vårda
materialet.
När avdelningarna stängs på eftermiddagen så läggs alla saker tillbaka på sin plats,
miljön ställs iordning så den blir rolig att leka i följande dag. För att det ska vara
lättstädad för städpersonal så är det viktigt att ytor t. ex. diskbänkar och fönsterbrädor
är undanplockade. Annars kommer de inte städa där, samt att material är upplockat
från marken, både i hallar och på avdelningarna.

Varje vecka
• En gång i veckan går vi igenom stolar, bord, hyllor, rangliga möbler skruvas åt. Varje
avdelning har en pedagog som är ansvarig för detta.
• Vi syr och förebygger innan saker går sönder som barnens västar, madrassöverdrag,
kuddöverdrag mm. Varje enhet/avdelning har en pedagog som är ansvarig för detta.
• Vi lagar även böcker och annat material som kan ha gått sönder.
• Vi städar undan material från hyllorna så att städpersonalen kommer åt att torka av där.
Vid slutet av varje termin
 Inventerar vi allt på förskolan.
 Allt lekmaterial ska tvättas åtminstone en gång per termin men helst kvartalsvis.
 Innan jul ska förskolan grovstädas av enheternas personal. Under sommarstängningen
görs storstädningen av städfirman.

Metoder för säkerhet ute
Utevistelse på gården
Ute är det viktigt att vi har uppsikt över alla barnen. Är det svårt att få överblick över gården så får
pedagogerna placera sig så de ser alla delar. Varje förskola ska ha en karta över vilka platser
pedagoger måste fylla för att ha uppsikt. Tänk på att övergrepp mellan barn kan ske i buskar eller
andra platser där pedagogerna inte ser, så uteverksamhet ställer krav på rörliga, uppmärksamma och
delaktiga pedagoger.
Barnen får aldrig lämnas ensamma ute, ens under en kortare stund (t. ex. under ett toalettbesök).
Under vintertid är det viktigt att anpassa hur gården används utifrån vädret. Tänk t. ex. på att
underlaget kring gungor och klätterställningar kan bli hårdare och därför kanske vissa delar av gården
inte kan användas. Det kan också uppstå blixthalka och då är det viktigt att anpassa hur gården
används tills detta åtgärdats.

Utflykter
Vid all uteverksamhet utanför gården (även kortvarig) är det ett krav att alla barn har västar. Det är
viktigt att säkerställa att pedagogtätheten är tillräcklig för att kunna garantera barnens säkerhet vid
utflykten samt att pedagogerna har uppsikt över varje barn hela tiden på utflykten.
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Med oss på utflykt är alltid en telefon, barnlista, kontaktinfo till förskola, akutlista och vårdnadshavare
och förstahjälpenväska. Vi räknar barnen hellre för många gånger än för få under utflykten och jämför
med listan. Vi fotograferar de barn vi har med oss på utflykten för att lättare kunna ge signalement om
någon försvinner. Fotar man med privat mobil så raderar man när man kommer tillbaka till förskolan.
Vi pedagoger är med i alla aktiviteter och är utspridda bland barnen.
Vid förflyttning ska alltid en pedagog gå först och leda gruppen och en pedagog gå längst bak. Gruppen
är vår ”rörliga reklampelare” och vad vi gör och hur vi gör skapar en bild av Tellusbarn. Håll alltid
gruppen samlad och var observant för människor som intresserar sig för barnen. Är det en mindre
barngrupp så anpassar vi vår metod efter hur många vuxna vi har med oss.
Vid längre utflykter informerar vi vårdnadshavarna när vi ska på utflykt med uppgifter om: tid för
avresa, tid för hemkomst, utflyktsmål, färdsätt, huvudansvarig med telefonnummer och eventuellt
andra vuxna som följer med.

Olycksfallsförsäkring
Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan via hemkommunen. Försäkringen
gäller även på väg till och från förskolan. Försäkringen gäller enbart skadade kroppsdelar. Vid
materiella skador gäller familjernas privata försäkringar.

Rutiner för barnens närvaro
Ett dokument ska finnas med barnens namn och vistelsetider (tider de är där på förskolan). Dessa ska
föras in i InfoMentor. Alla barn ska checkas in och ut, samt markeras när de är sjuka, i InfoMentor. Det
är viktigt att överlämningen som sker mellan vårdnadshavare och pedagog är tydlig så att vi vet vilka
barn vi har på förskolan. Av omsorg för våra barn ringer vi hem till barn som inte är sjukanmälda för
att ta reda på anledning till frånvaron.

Barnkort
Det ska finnas ett barnkort för varje barn på barnens respektive avdelning. I barnkortet ska det finnas
alla kontaktuppgifter, diverse tillstånd från vårdnadshavare, samt eventuella kostrestriktioner som
allergier. Barnkort ska uppdateras minst en gång per år. Här under finns bland annat vårdnadshavares
tillstånd för hur barnens fotografier får användas, viktigt att ta hänsyn till detta.

Hämtning
Barn får inte hämtas av någon som vårdnadshavaren inte informerat om i förväg. Det gäller även de
barnen tycks känna igen. Vi släpper inte iväg barnet utan att ringa vårdnadshavaren och få ett
godkännande.

Barn med skyddad identitet (sekretessbarn)
Vissa barn har skyddad identitet. Vi måste vara extra försiktiga med hur vi hanterar dessa barns
personuppgifter. För alla barn med skyddad identitet upprättas en separat handlingsplan av rektor i
samråd med vårdnadshavaren. All information om barnet förvaras inlåst hos rektor. Vi pratar med
vårdnadshavaren kring hur information om och bilder av barnet får visas på förskolan. Men det är
viktigt att vi inte frågar om orsak till skyddsbehovet, var de bor eller kommer ifrån.

Tellusbarn
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Hygien, städ och sjukdom
Vi utgår från socialstyrelsen rekommendationer som sammanfattas i ”Smitta i förskolan – en
kunskapsöversikt”.

Barn




Barnen tvättar händerna med tvål efter toalettbesök, innan och efter måltid.
Oftare vid hosta, nysning etc.
Använd pappershanddukar

Pedagoger








Använd alltid plasthandske vid all blodkontakt
Efter egna toalettbesök tvätta och sprita händerna.
Använd pappershanddukar
Efter hjälp med barnens toalettbesök, tvätta och sprita händerna.
Använd olika näsdukar för varje barn, tvätta händerna efteråt.
Ha individuella vattenglas till barnen under dagen
Barns nappar är individuella och märkta med namn

Blöjbyten
Rutinen är att byta minst två gånger per dag, en gång före lunch och en gång efter vilan, men före
mellanmålet. Barn som har långa dagar kan behöva bytas fler gånger. Bajsblöjor byts omedelbart.
 Använd plasthandske
 Tvätta och sprita händerna efter bytet
 Använd nytt pappersunderlägg på skötbordet för varje barn
 Sprita underlaget mellan varje byte
 Tvätta själv händerna och ta handsprit efter bytet.
 Lämna aldrig ett barn utom räckhåll på skötbordet.
 Känn alltid på vattentemperaturen innan du sätter ett barn under vattnet.

Städ





Tellusbarn

Förskolan städas dagligen av städfirma, utifrån bestämda riktlinjer (se städrutiner).
Allt lekmaterial ska tvättas av pedagogerna åtminstone en gång per termin men helst
kvartalsvis. Det innebär att alla hårda leksaker diskas i diskmaskin och alla tygleksaker
tvättas i tvättmaskin.
Innan jul ska förskolan grovstädas av enheternas personal. Under sommarstängningen
görs storstädningen av städfirman.
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Tvätt



Örngott tvättas varje vecka; Filt, lakan tvättas varannan vecka och maskeringstejp med
barnets namn sätts på kudde, täcke och madrass.
Madrass, kudde och filt förvaras separat för varje barn, och luftigt så de torkar mellan
varje användning.

Vid smitta




Alla leksaker diskas, respektive tvättas i maskin.
Ytor desinficeras med ytdesinfektion.
Tvätta alla lakan en extra gång.

Krissituationer
Förstahjälpen och krisstöd
Med förstahjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blivit
akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla en person vid liv till ambulans anländer eller att minska
skadorna, t. ex. genom att genast spola ögonen efter att man har fått stänk av frätande ämne i dem. Till
förstahjälpen hör också att se till att den skadade eller sjuke kommer under vård och för att klara av
detta krävs att vi har en beredskap för första hjälpen.
När vi planerar och organiserar förstahjälpen är det viktigt att kartlägga lokala förhållanden. På varje
arbetsställe ska det finnas utrustningen som behövs för första hjälpen, t. ex. ögonskölj, steri-strips,
plåster och bandage och blodstopp. Alla ska veta var detta finns och det ska vara uppmärkt så att det
går lätt att hitta.
Det ska också finnas en karta över arbetsområdet och arbetsplatsens läge. Rektor ansvarar för att
samtliga medarbetare som arbetar med barn årligen genomgår brandutbildning, utbildning i
barnolycksfall och HLR-utbildning.
I krissituationer på enheten är det viktigt med en handlingsplan för att se till att enskilda barn,
barngrupp, vårdnadshavare och förskolans medarbetare får stöd.
Viktigt att tänka på är att de individuella reaktionerna hos människor som utsätts för traumatiska
händelser är väldigt olika. Avlastande samtal eller debriefing är en god hjälp i bearbetningen av det
som hänt. De inblandade samlas då och går igenom sina intryck och reaktioner. Samtalet ska ske i nära
anslutning till händelsen.
Avsikten är att vi innan hotfulla situationer och kriser uppstår, har fått en mental handlingsberedskap
och en praktisk åtgärdslista för vårt agerande om en verklig krissituation uppstår. I den här skriften
finns alla Tellusbarns handlingsplaner för kriser och katastrofer. De vanligaste handlingsplanerna
finns även i förskolornas krispärmar som finns på varje avdelning. Denna är mindre omfattande för att
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man lättare ska kunna ta med den vid t. ex. en utrymning. I krispärmen finns också
kontaktinformation som akutnummer, kontakter till krisgruppen, samt kontaktinformation till
anhöriga.
Alla på förskolan måste känna till plan för barnsäkerhet och kris, krispärmen samt
förskolornas dagsrutiner, vad de innehåller och var de finns. Rektor ansvarar för att
genomgång och uppdatering av t. ex. namn och telefonnummer. Detta ska ske minst en gång
varje termin och vara kopplad till ansvarig person. Dokumenten Plan barnsäkerhet och kris
samt dagsrutiner och personalhandbok ska finnas tillgängligt i en pärm på varje avdelning.
Även krispärmen med kontaktinformation och de vanligast utrymningsanledningarna, ska
finnas på varje avdelning.

Checklista vid krissituationer










Håll kontakt med rektor i Tellusbarn, rektor håller kontakt med VD.
Följ handlingsplanen
Var lugn och saklig
Dölj inget
Dokumentera
Skapa ett förtroende för förskolans hantering av krisen
Skapa en tydlig rollfördelning vid start
Företagsledningen ger information till massmedia
Skaffa goda kontakter med t. ex. socialtjänsten, polis, PBU, BVC, krishanteringsteam och andra
förskolor/skolor innan krissituationen uppstår.

Håll dig välinformerad om händelseförloppet










Var tydlig, saklig och kort
Informera om vad som gjorts och vad som kommer att göras konkret.
Återkom med svar på frågor du inte kunnat besvara till vårdnadshavare, media mm.
Skydda och stöd barn, medarbetare och vårdnadshavare.
Blanda inte medarbetare och vårdnadshavare i samma grupp i t. ex. en debriefingsituation.
Anmälan är en allmän handling som kan sekretessbeläggas.
Du kan kontakta socialsekreterare för att diskutera ett ärende även anonymt.
Tänk efter om lagstiftningen kan ge dig stöd.
Samarbeta men ta inte på dig mer ansvar än vad som kan krävas av dig.

Tänk på vad sekretessen innebär.

Sammanfattade råd
Öppen och ärlig kommunikation


Ge förklaringar som passar olika åldrar.

Tellusbarn
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Undvik abstrakta förklaringar.
Minska oklarheter och förvirring.
Använd inte omskrivningar.

Arbeta medvetet förebyggande genom goda kontakter med t. ex.




Socialtjänsten
Polis
Krisstöd

Handlingsplan om ett barn försvinner
Följande punkter beskriver vad som ska göras om ett barn försvinner från gruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•




Räkna barnen. Vem saknas? När och var sågs barnet senast?
Samla alla barn som är ute, säg att alla barn ska sätta sig ner.
Kontrollera först att barnet inte finns i den direkta närmiljön tex i parken där ni är.
Larma polis! Lämna signalement på barnet.
Kontrollera klockan.
Vilka kläder bar barnet?
Ring förskolan för att se om barnet gått tillbaka till förskolan och för att kunna få hjälp med
letandet från förskole håll, berätta vilken väg ni gick dit.
Bestäm vem som letar och vem som har hand om övriga barn.
En pedagog letar, fler om möjlighet finns. Den/de har med sig mobiltelefon för att kunna
meddela eller meddelas snabbt.
Utse en samordnare som stationeras vid en telefon. Övriga pedagoger och barn går tillbaka till
förskolan. En pedagog bör vara kvar ute en stund utifall barnet kommer tillbaka dit.
De pedagoger som letar, finkammar hela området, ropar och lyssnar.
Meddela därefter omedelbart barnets vårdnadshavare.
När barnet hittats, informera polisen och vårdnadshavaren.
Skriv en incidentrapport om vad som hänt, med åtgärder.
Uppdatera handlingsplanen för att förhindra att barn kan försvinna.

Förebygg att någon försvinner
Det är bra att ha en sökplan över området där förskolan ligger och det är bra att ge barnen kunskap
om hur man gör när man gått vilse.

Tellusbarn
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Rutiner kring vem som får hämta barnet och
vårdnadsfrågor

























Avtala med vårdnadshavare om vilka som får hämta barnet utan att vårdnadshavare
underrättas.
Om vårdnadshavare ej meddelat i förväg och annan person kommer för att hämta barnet – ring
upp vårdnadshavaren för att få bekräftat att detta stämmer och att hämtning tillåts. Får vi inte
kontakt med vårdnadshavaren får barnet vara kvar på förskolan.
Lämna aldrig ut barnet till en okänd även om barnet känner igen personen.
Om vårdnadshavarna separerat, förvissa dig om vem som är vårdnadshavaren.
Ni kan inte neka att lämna ut barnet till en vårdnadshavare som har laglig rätt till att hämta sitt
barn, även om den andra vårdnadshavaren motsätter sig detta.
Lokala skattemyndigheten ger upplysningar om vem som är vårdnadshavaren.
Om vårdnadshavarna separerat se till att få kopia på aktuell dom om vårdnad och umgänge
genom vårdnadshavarnas försorg. Vid osäkerhet, inhämta uppgifter från lokala
skattemyndigheten. Informera din rektor.
Vid gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna formell rätt att hämta barnet. Vid enskild
vårdnad är det vårdnadshavarens beslut som gäller oavsett dom om umgänge. Informera
rektorn i de fall endast en vårdnadshavare får hämta barnet så alla pedagoger som arbetar vid
öppning och stängning är medvetna om beslutet. Vi bör avstå från att skriva intyg i
vårdnadsfrågor.
Om det i domen föreslås att umgänget ska ske på förskolan är det vi som avgör om umgänge
kan ske hos oss på förskolan. Informera alltid din rektor som fattar beslut i samråd med
Tellusbarns ledning.
Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, ha alltid som rutin att informera båda
vårdnadshavarna, i synnerhet i känsliga ärenden. Vid oenighet, kräv att vårdnadshavarna enar
sig. Vid behov av hjälp kan vårdnadshavarna få hjälp av socialtjänsten i kommunen.
Yttrande till familjerätt i vårdnads- och umgängesärenden:
Personal kan yttra sig, men måste inhämta vårdnadshavarnas medgivande. Be om en utskrift
av ditt samtal och möjlighet att justera. Blir du däremot kallad till domstol eller polis är du
skyldig att vittna.
Yttrande till advokat:
- Även om advokaten pressar dig så har du inte skyldighet att yttra dig. Om du yttrar dig, ha
barnets bästa i fokus. Tänk på att aldrig ta parti i en vårdnadstvist.
Om du blir kallad till domstol eller polis:
Begär att advokaten skickar de frågor som denne kommer att ställa.
Var saklig. Tänk på att allt det du säger om någon, kommer till dennes kännedom.
Förbered dig noga.
Ta alltid kontakt med rektor och ev. kollegor som har erfarenhet av det.
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Rutiner kring påverkad vårdnadshavare
Vid misstanke att en vårdnadshavare är berusad eller påverkad av andra droger och inte bedöms
kunna ta hand om sitt barn när barnet hämtas på förskolan ska du inte lämna ut barnet, fråga istället
om det finns någon annan som kan hämta. Följ nedanstående rutiner.
Kontakta:
1. Den andra vårdnadshavaren
2. Annan anhörig
3. Rektor
4. Vård och omsorgskontoret, socialtjänsten (på obekväm arbetstid polisen, 19.00-06.00)
5. Polis
Sträva efter att lösa detta i diskussion och samråd med vårdnadshavaren. Gå inte in i konflikt. Om
vårdnadshavaren inte kan övertalas så låt barnet följa med. Kontakta därefter omedelbart socialjour
och även polis om vårdnadshavaren inte är kapabel att ta hand om sig själv.
Efter händelsen ska rektor informeras och händelsen ska diskuteras i arbetslaget.
Vet ni om att ni har barn som kan tänkas bli hämtade av påverkade personer, försök att lägga schemat
så att ni är två som stänger.

Rutiner kring påverkad medarbetare
Alkohol och droger får inte förekomma på Tellusbarn. Det är varje pedagogs ansvar att vara nykter
och drogfri under vistelsen på förskolan.
Akuta insatser:
 Om pedagog är påverkad ska pedagogen avvisas från lokalerna.
 Den påverkade ska hjälpas till sin bostad eller till sjukhus.
 Dokumentera händelsen med; samtal, datum och tid.
 Uppföljningssamtal med rektorn dagen efter, eller så fort som möjlighet ges. Även detta
dokumenteras skriftligen och den anställde samt rektor skriver under.
 Förskolan ansvarar för stödjande samtal och hjälp till att söka expertis inom området.

Handlingsplan vid brand
Rädda-varna-samla-larma 112-släcka

Tellusbarn
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Denna rutin gäller vid brand och för förebyggande brandskydd. Rektor är ansvarig att samtliga
medarbetare kan rutinen för utrymning och att aktiviteter för förebyggande brandskydd genomförs.
Rutinen gås igenom och diskuteras vid varje terminsstart. Rektor är ansvarig för att detta sker.
Det ska finnas brandsläckare tillgängliga och synliga. Utrymningsskyltar vid entrén samt inne på
avdelningarna ska också finnas.

Rutin för utrymning
1. Rädda. Följ vardagsrutiner vid utrymning och se till att alla kommer ut så fort som möjligt.
Ta det lugnt! OBS! Kontrollera personalrummet. Rädda liv som är i uppenbar fara, men
utsätt inte dig själv för onödiga risker. Utrym lokalen. Se till att alla kommer ut så fort som
möjligt. Barn som blir rädda kan gömma sig. Kolla alla utrymmen om det är möjligt och lås
upp eventuellt låsta toaletter. Glöm inte att stänga fönster och dörrar. Ta med barnlistor
och telefon/Ipad så att du har tillgång till InfoMentor.
2. Varna dem som hotas av branden så att också de kan sätta sig i säkerhet.
3. Samla. Alla barn och alla medarbetare samlas på bestämd plats utanför förskolan. Barn
och medarbetare räknas.
4. Larma. Ring 112 från en säker plats och genom att utlösa brandlarmet om sådant finns.
Tala om var det brinner, vem du är och varifrån du ringer. Möt upp räddningstjänsten när
de kommer.
5. Släck. Om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du kan släcka branden kan
du påbörja släckningsarbetet. Utsätt inte dig själv för onödiga risker. Använd
inomhusbrandpost eller handbrandsläckare eller kväv med stor handduk. Stäng dörren till
det rummet där det brinner.

Rutiner för förebyggande brandsäkerhet













Brandvarnare ska finnas på varje avdelning. Batterier kontrolleras.
Eluttag, grenuttag samt skarvsladdar ska vara petsäkrade.
Utrymningsdörr ska gå att öppna och vara fri för passage (båda sidorna).
Förvara tändare och tändstickor utom räckhåll för barn.
Brandsläckare ska finnas på alla avdelningar (de ska kontrolleras regelbundet av Nomor).
Rutin för utrymning ska finnas inplastad på väggen på varje avdelning.
Larmtelefonnummer ska finnas på alla telefoner.
Samtliga medarbetare ska ha genomgått förstahjälpen-kurs som inkluderar brännskador. Kort
repetition görs varje år tillsammans med Nomor gällande brandskydd och rutiner. Se vidare i
Nomors digitala material.
Barn som "tänt på" gömmer sig! Kontrollera att inga barn gömt sig på toaletterna, eller någon
annanstans i lokalerna.
Utrymningsövningar skrämmer barn. Ha det i åtanke då dessa planeras och genomförs.
Blås aldrig ut värmeljus, kväv dem.
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Handlingsplan vid olycksfall
Vid akut tillstånd ring 112.
Vid olycksfall ska följande rutin följas:









Utse en pedagog som stannar hos barnet och en som kontaktar vårdnadshavare och sjukvård.
Du som personal, tänk på att vara lugn och sansad inför barn och vårdnadshavare.
Kontrollera barnets barnkort om sjukdomar, medicinering och allergier.
Ge aldrig medicin utan vårdnadshavares medgivande (använd blankett för medicinsk
delegation som förebyggande).
Ring vårdnadshavarna och informera sakligt. Vid mindre allvarliga tillstånd rådgör om
eventuellt läkarbesök.
Kontakta alltid vårdnadshavarna om barnet slår sig, blir bitet eller skadar sig på annat sätt så
det själva får avgöra åtgärd för sitt barn.
Rektor ska alltid informeras.
Incidentrapport ska fyllas i.

Uppföljning olycksfall
Olyckan ska utredas och det är rektor som ansvarar för att genomföra utredningen, dokument som
används för detta är incidentrapport, som ska innehålla:
• Händelseförlopp
• Orsak till olyckan
• Om behov finns, vilka rutiner som ändrats, åtgärder som vidtagits
Vid behov ska alla förskolans vårdnadshavare informeras om olyckan och vad rektor vidtagit för
åtgärder för att liknande olyckor inte ska inträffa igen.

Handlingsplan för allvarliga olyckor, sjukdom eller dödsfall









En pedagog som känner sig lugn tar hand om barnet/medarbetaren. Använd dina kunskaper i
förstahjälpen. Försök vara lugn och sansad inför barnet.
En annan pedagog tar hand om praktiska detaljer.
Titta på barnkort/personalkort om eventuella allergier, mediciner eller sjukdomar.
Ring 112 efter ambulans vid behov och beroende på vad som hänt tillkallas
ambulanspersonalen/polis.
Informera vårdnadshavare/anhöriga. Kontaktinformation finns på barnkort/personalkort.
Övriga pedagoger tar hand om resten av barnen.
Tillkalla din chef, eller någon annan (chef) som bör infinna sig utan dröjsmål.
Ta reda på vilket sjukhus barnet/medarbetaren körs till.
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Följ med till sjukhuset om ambulanspersonalen tillåter detta.
Sjukhuset informerar vårdnadshavare/anhöriga när den drabbade är under vård.
Om dödsfall inträffar är det polisens sak att informera.
Låt barnen fortsätta sina dagliga rutiner. Svara på de frågor som kommer. Har du inga svar,
tala om det. Var ärlig.
Medarbetare som var med vid olyckan måste så snabbt som möjligt få stöd på arbetet.
Kalla vid behov in extrahjälp från närliggande Tellusbarns förskolor t. ex. chefskollega (vid
telefonen som ger information).
Se till att det finns mat och dryck till de drabbade.
Ring sjukhus för att få en kontaktperson som kan ge information om barnet/medarbetaren. Ta
reda på vilket stöd de anhöriga får.
Information om ev. dödsfall till det drabbade barnets syskon ges av vårdnadshavarna. Tänk på
att syskon behöver extra stöd.
När du förvissat dig om att den drabbade familjen är välinformerad, informera
medarbetargruppen, övriga barn, vårdnadshavare, kommunen. Informationen ska ske med
den drabbade familjens medtycke/medverkan. Tänk på sekretessen.
Dokumentera och följ upp det inträffade.

Att tänka på vid traumatiska upplevelser, t. ex. personskada, allvarlig olycka,
trafikolyckor, dödsfall, brand och inbrott







När traumatiska händelser inträffar tänk på att förskolan ska fungera som vanligt. Var lugn
inför barnen/vårdnadshavarna. Uppmärksamma eventuella signaler och var tillgänglig för de
som behöver.
De personer som normalt finns runt barnet är de som är mest lämpliga att prata med barnet.
Gör inga arrangemang utan att lyssna.
Svara på de frågor som barnet ställer. Har du inget svar så tala om det. Var ärlig!
Tag gärna kontakt med BUP, BVC, hjälporganisation för att få stöd i arbetet. Iakttag sekretess!
Finns behov av personligt stöd kan du vända dig till din chef som kan slussa dig vidare utifrån
det akuta behovet.

Att tänka på för ett bra omhändertagande
(Enligt Steiner-Ekvik, Skolan och elever i sorg)
Den internationella spädbarnsdödsföreningen har utarbetat förslag på förhållningssätt för ett bra
omhändertagande i en sorgsituation. Det krävs inga övermänniskor för att följa den, endast
medmänniskor.
 Ett sorgearbete är en normal och nödvändig process som tar sig olika uttryck.
 Man ska vara tillsammans med de sörjande – inte lösa deras problem.
 Man ska erkänna andras smärta, lära sig gå in i den men inte försöka avlägsna den.
 Man ska lyssna till vad de sörjande berättar.
 Man ska låta dem upprepa sig – gång på gång.
 Man ska tala så litet som möjligt – och undvika att försöka trösta, som innebär att förringa
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förlusten.
Man ska acceptera att alla har sitt eget sätt att sörja (det finns inga rätt eller fel i sorgearbeten).
Ingen är tvungen att rättfärdiga sina känslor.
Man kan uppmuntra dem som har en gemensam sorg att dela den med andra om de kan.
Man ska erkänna att de sörjande har lidit en förlust.
Man ska inte hindra någon får att uttrycka skuldkänslor eller vrede om de behöver detta.
Man ska hjälpa de sörjande att inse att den döde aldrig kommer tillbaka.
Man ska ge de efterlämnade tid att sörja.
man ska tillåta de sörjande att ha verkliga minnen från ett verkligt förhållande till den döde.
Man ska erkänna de sörjandes behov av att tala om den de har förlorat.
Man ska uppmuntra sörjande att bearbeta smärtan och visa alla sina känslor – utan att
fördöma.
Man ska ge barn tillfälle att delta i sorgeprocessen tillsammans med de vuxna.
Man ska komma ihåg att många som erbjuder omedelbart stöd ofta försvinner efter ett tag.
Man ska inte låta ett avvisande hindra en från att återkomma med nya erbjudanden om hjälp.
Man ska uppmuntra de sörjande att leva och älska igen – men inte förrän de känner sig redo
för det.
”STÖD MÄNNISKORS LÄKNINGSRESURSER.
FÖRSÖK ALDRIG GE TILLBAKA DET SOM ÄR FÖRLORAT.
LÅT INDIVIDEN FRITT UTTRYCKA SINA KÄNSLOR.”

Efter en krissituation
Handlingsplanerna beskriver det akuta skeendet, men ett sorgearbete kan ta mycket längre tid än vi
tror. Alla människor, vuxna som barn, kan bära på en sorg under lång tid. Barn med starka upplevelser
kan ha koncentrationssvårigheter under lång tid. Sömnsvårigheter är också vanliga. Andra reaktioner
är nedstämdhet, skuld, längtan, inbundenhet och utagerande. Det är viktigt för oss att vara
uppmärksamma på dessa reaktioner som kan vara över en längre tid.
Efter en krissituation är det viktigt att planera framåt. Ska årsdagen uppmärksammas, på vilket sätt
och hur länge? Det är viktigt att vid överlämnande till annan förskola/skola informera om ett barn
varit utsatt för en svår händelse, så att övergången fungerar bra. Samtala med
barnet/vårdnadshavarna innan. Samtala gärna med krisgruppen om du undrar över barnets
reaktioner.

Att ordna en minnesstund




Tellusbarn

När barn/ medarbetare avlidit ska en minnesstund anordnas. Gärna inom en vecka.
Kontakta de anhöriga och berätta om planerna för dessa och hur minnesstunden är tänkt
att genomföras. Fråga om de har några särskilda önskemål, inbjud dem till att vara med.
Tänd ett ljus eller fler längst fram (ett ljus för varje avliden) om det är mer än en som har
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avlidit. Eventuellt blomma eller foto i lokalen.
En särskild person är ansvarig. Bjud in någon med erfarenhet att jobba med kris om det
känns svårt att veta hur man kan uttrycka sig.
Stunden ska inte vara för lång, man kan säga några ord om personen/personerna, läsa en
dikt eller göra det som känns riktigt.
Rådgör gärna med barnets vårdnadshavare och med medarbetarna på enheten om hur
länge fotografier och minnesföremål ska finnas framme.

Viktigt är:
 Att finnas tillhands och vara öppen för samtal en stund efteråt.

Sammanfattande råd
Ge tid för tankemässig hantering av problemen




Tillåt frågor och samtal.
Titta på fotografier, album m.m.
Acceptera barnens lek.

Gör förlusten verklig





Visa egna känslor.
Bejaka andras känslor.
Låt minnen av den sjuke, skadade, döde få vara framme
Låt barnen vara med på t.ex. begravning.

Uppmuntra känslomässig bearbetning




Bevara kontinuiteten i hem och förskola.
Prata med barnen om rädslan för att de själva eller vårdnadshavarna skulle bli sjuka, skadade
eller dö.
Prata med barnen om deras eventuella skuldkänslor.

Handlingsplan när ett barn misstänks fara illa
Alla medarbetare har en anmälningsskyldighet enligt § 14.1 i socialtjänstlagen och skyldighet att
lämna upplysningar om ett barn far illa.
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Vid misstanke om våld i hemmet eller sexuella övergrepp.







Dokumentera barnets berättelse med datum.
Fotografera eventuella blåmärken eller skador.
Gör omgående en orosanmälan till socialtjänsten.
Misstänkt misshandel ska även polisanmälas.
Vårdnadshavare ska inte informeras av förskolepersonalen, det sköter socialtjänst eller
polis. Mer info finns i krispärmen.
Vid akuta händelser, kontakta socialjour.

Vid misstanke om Sexuella övergrepp
Vad är sexuella övergrepp?
Ett barn utsätts för sexuella övergrepp när en vuxen eller ett annat barn tvingar eller manipulerar
barnet in i ett sexuellt handlingsmönster för att tillfredsställa sina egna behov.

Vad gör du vid misstanke om sexuella övergrepp?








Vid misstanke gör direkt en orosanmälan till socialtjänsten, man kan ringa dem för rådgivning.
Det är viktigt att inte ifrågasätta vad barnet säger om barnet berättar något som gör att du
misstänker övergrepp.
Du iakttar och dokumenterar allt som kan ge dig mer kunskap om barnet och hur barnet är och
vad hen varit med om (även om hen inte är tillgänglig).
Den som utses att ansvara för frågan rådgör med en socialsekreterare och avidentifierar då
händelsen.
Den som ansvarar går vidare för att söka mer kunskap med hjälp av sakkunniga.
Aktualisera vad som gäller angående anmälningsskyldighet och tystnadsplikt.
Kontakta inte misstänkta personer.

Rektor som tar emot information om det som skett:
 Lyssnar lugnt.
 Tar ansvar för dokumentationen.
 Ger sakligt information.
 Informerar Tellusbarns ledning.
 Informerar direkt utsatta barns vårdnadshavare (såvida misstanken ej gäller
vårdnadshavaren).
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Rektor ansvarar och ev. polisanmäler
Polisanmälan kan ske av en vårdnadshavare, en socialsekreterare eller av rektor själv. Handlar det om
misstänkt brott från vårdnadshavare/medarbetare ska anmälan göras utan att denna informeras.
Läkarundersökning
Vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp ska barnet läkarundersökas.

Åtgärder när medarbetare misstänks för sexuella
övergrepp/misshandel i förskolan
1. Informera omedelbart rektor eller i akuta fall Tellusbarns ledning, vad du sett eller hört
och om dina misstankar.
2. Rektorn tar kontakt med Tellusbarns ledning.
3. Information ges om att den misstänkte kan avstängas från sitt arbete i avvaktan på
utredning. Syftet med avstängningen är att skydda barnen. Betrakta aldrig den misstänkte
som skyldig förrän dom fallit.
4. Rektorn kallar tillsammans med ledningsgruppen till MBL-förhandling. MBL § 11 angående
avstängning.
5. Rektorn tar kontakt med polisen.
6. Var noga med att dokumentera.
7. Följ upp händelsen.

Medarbetarna informeras
Rektor kallar alla sina medarbetare tillsammans med förskolans fackliga ombud till ett möte fortast
möjligt – om alla inte kan delta ordnas mötet ändå. Specialpedagog och representanter från
Tellusbarns ledning deltar.

Innehåll i detta möte:




Information om vad som hänt och vad som kommer att hända.
Förskolans uppgift är att även under rådande omständigheter ge god omsorg, en lärande miljö
och god service.
Samtal kring tillit till medarbetarna, om arbetsklimat, etik m.m. Rektor bör vara förberedd på
att medarbetare kan komma att reagera starkt känslomässigt på informationen.

Vårdnadshavare informeras
Rektor kallar snarast alla vårdnadshavare och alla medarbetare till ett möte där informationen om vad
som skett lämnas av rektorn. VD medverkar.

Innehåll i detta möte:
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Kort information kring det som hänt och vilka åtgärder som vidtagits.
Om förskolans uppgift att ha omsorg om barnen. Barnets säkerhet sätts alltid i första rummet.
Information om rekryteringsförfarande och utdrag ur polisregister.
Om hur polisen behandlar dessa ärenden.
Om barn och vårdnadshavares reaktioner när barn utsätts för sexuell kränkning.
Om krisbearbetning och var man kan få hjälp.
Minnesanteckningar skrivs.

En polis som är kunnig i dessa frågor ger information. En professionell yrkeskvinna/man/ ger
informationen kring barns och vårdnadshavares reaktioner. Rektor är huvudansvarig för mötet.
Telefonnummer till polis och sakkunnig som kan svara på vårdnadshavarnas frågor delas ut efter
mötet. Ge så mycket information som möjligt för att undvika onödiga spekulationer och onödig oro.

Polisens arbete
Polisen och åklagarmyndighetens arbete kan upplevas gå långsamt. Vår uppgift är att göra allt vi kan
för att möjliggöra att arbetet går framåt. Tellusbarn ska vara offensiva i kontakten och försöka få så
mycket information som det går att få. Om polisen så begär ska rektorn sammanställa en lista över
medarbetare, vikarier och studerande som arbetat/praktiserat på förskolan de senaste månaderna.

Rektors ansvar






Att verka för ett gott arbetsklimat även när kriser uppstår.
Att finnas tillhands för personal och vara beredd att lyssna när medarbetare kommer med sin
oro, rädsla m.m.
Att gå vidare med sin egen oro, förtvivlan m.m. till ledning och skolchef för att orka vara till
stöd för sina medarbetare.
Att finnas tillhands när vårdnadshavare vill komma till samtal och lyssna utan att själva säga
mer än vad man kan hålla.
Att hålla Tellusbarns ledning informerad.

Företagsledningens ansvar





Att besluta om vilket stöd rektorn behöver i den uppkomna situationen, t. ex. intensifierat stöd
av VD samt eventuell extern insats.
Att besluta om vem som ska vara informationsansvarig i just detta ärende och förtydliga den
informationen internt och externt.
Att vara beredd att ställa upp när rektorn behöver en samtalspartner.
Att stödja rektorn i sökandet efter professionell hjälp till föräldramöten, till rektorn själv och
till medarbetarna på det sätt som är adekvat utifrån händelseutvecklingen.

Alla medarbetares ansvar



Att arbeta så uppgiftsinriktat som det bara är möjligt och se till barnens behov av omsorg och
lek.
Att ärligt ge sitt stöd till den person som blivit anmäld och hantera att inte veta vad som är sant
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eller falskt.
Att i osäkerheten kring vad som är sant och inte sant gå vidare med sin oro till ”rätt” personer,
chef, skolchef, psykolog osv.
Att i samtal med vårdnadshavare ha en yrkesmässig hållning och inte gå vidare till dem med
den egna oron eller med intern information.

När ett barn utsätter ett annat barn för avancerade sexuella
beteenden/lekar
Samla in fakta från alla inblandade så att du har en bild över vad som har hänt och hur det har gått till.
Informera de inblandade barnens vårdnadshavare om:
 Vad som har hänt.
 Hur barnet reagerade.
 Hur vi hanterat situationen.
 Hur vi ska förhindra att det upprepas.
 Var familjerna kan få hjälp (BUP, läkare etc.).
OBS! Sekretessen styr när det gäller information till vårdnadshavare om andras barn.

Rutin vid våld och hot
Arbetsgivaren har regler att följa och ska så långt som det är möjligt förebygga risker för hot och våld i
arbetsmiljön. Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter ”Våld och hot i arbetsmiljön”, AFS 1993:2, gäller allt
arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. Arbetsgivaren ska noggrant utreda risker för
våld och hot och ordna arbetet så att dessa risker förebyggs. Bl. a. ska särskilda säkerhetsrutiner
finnas för arbeten där det finns risk för hot eller våld. De anställda ska känna till rutinerna. De ska
också ha tillräcklig utbildning och information, samt få tillräckliga instruktioner för att kunna arbeta
på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt.
Om en hot- eller våldssituation uppstår, är det viktigt att ha rutiner att följa. Brist på sådana rutiner
eller underlåtelse att följa de rutiner som finns ökar osäkerheten och skapar ångest i en ofta redan
pressad situation. Problemet har många bottnar. Det måste ses och åtgärdas från flera olika håll. För
oss som arbetar inom Tellusbarn gäller det att se över vårt arbetssätt och träna oss i att möta
människor i affekt.

Akuta händelser
1. RÄDDA: Se till att barn och personal
sätts i säkerhet!
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2. LARMA polis telefon 112: En person
utses att larma polisen.
3. Utrym lokalen: Ta med närvarolistor och krispärm, om
möjligt. Samlas på förskolans samlingsplats.

4. Skydda: Om möjligt – skydda de som är utsatta för hotet
eller våldet.
Om något händer gäller följande:
 Ljud eller annat från ett rum, som kan indikera att en hotfull situation uppstått, se till att en
vuxen omedelbart gör sig ärende in och se vad som händer.
 Stanna kvar om situationen förefaller att kunna bli hotfull – det är psykologiskt viktigt att
personer ”cirkulerar” i närheten. Lämna ingen kollega ensam.
 Se till att barnen är på sina respektive avdelningar med personal.
 Försök att vara så lugn som möjligt med barnen.
 Barn och personalens säkerhet kommer alltid i första hand.
 Underrätta rektor omedelbart/så snart som möjligt om vad som håller på att hända/händer/
har hänt.
 Rektor ska utan dröjsmål sätta sig in i vad som pågår/ har skett och gå igenom händelsen med
den som utsatts för hot eller våld. Rektorn ska kunna erbjuda den drabbade att avbryta
arbetet och att vid behov, få ressällskap hem till bostaden. Uppföljningssamtal ska planeras
och bokas in inom en vecka.
 Det första uppföljningssamtalet är ett tillfälle för den, som utsatts för hot eller våld, att ta upp
de problem och frågor som aktualiserats i samband med det inträffade. Reaktionen på
våldshandlingen kommer ofta efteråt. Det är ibland en svår tid, med inslag av ångest,
nedstämdhet, sömnsvårigheter, irritation, osv. Rektors uppgift är att ta reda på om behov av
fortsatta, eventuellt ökade stödåtgärder, föreligger.
 Det andra uppföljningssamtalet ska ske efter tre månader. Rektorns uppgift är att utröna om
krissituationer fortfarande kvarstår och i så fall, vilken form av hjälp och stöd som i
fortsättningen bör ges. I många fall har nu bearbetning av det upplevda kommit långt. Känslan
av att ha ”klarat av” det hela har infunnit sig. Det är här viktigt att rektor uppmärksammar, tar
tillvara och stöttar det som kan öka självförtroendet. Därmed skapas bättre möjligheter att
klara framtida påfrestningar.
 Polisanmälan om hot/våld görs av rektor och den drabbade.
 Om polisanmälan underlåts: Beslutet fattas av VD på förslag från rektor och efter att ha tagit
del av de omständigheter som förslaget om underlåtenhet att polisanmäla grundar sig på.
 Arbetsskadeanmälan görs av den, som utsatts för hot eller våldshandling. Rektor ska tillse att
detta sker så snart som möjligt.
 Anmälan till arbetsmiljöverket görs av rektor.
 Ansvar för att rutinerna följs åvilar rektor.

Tellusbarn

•Drottninggatan 81 • 111 60 Stockholm •www.tellusbarn.se • info@tellusbarn.se

Sidan 30 av 37

25 Förstagångstillsyn förskolan Discovery - UN 21/0132-1 Förstagångstillsyn förskolan Discovery : Bilaga 7 Plan barnsäkerhet och kris 2021

Alla arbetstagare är skyldiga att underrätta arbetsgivaren om att ett arbete innebär fara:
Arbetsmiljölagen 3 kap 4 par 2:a stycket:
”Finner arbetstagare att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska han snarast
underrätta företrädare för arbetsgivaren eller skyddsombudet”.
Det går också att undvika att provocera och bli provocerad!
Ju mer du vet om mänskligt beteende och om dina egna, inre konflikter, desto större är dina
möjligheter att på ett framgångsrikt sätt möta andras aggressiva beteende. Det finns inte några säkra
knep eller metoder för att hantera aggressivt beteende, men här får du några tips:
 Försök behålla lugnet. Angreppet gäller oftast inte dig personligen, utan du råkar bara
befinna dig i den aggressives väg eller företräder något som väckt hens ilska.
 Lyssna aktivt. Den aggressive blir positivt överraskad av att möta någon som är intresserad av
hennes problem och är villig att lyssna.
 Respektera revir. Den aggressive behöver ett större revir. Gå inte för nära och avvakta med
eventuell kroppskontakt tills du känner dig säker på att du är accepterad.
 Skapa andrum. Det kan du t. ex. göra genom att ni flyttar till en lämplig plats där ni ostört kan
prata med varandra.
 Ta den andre på allvar. Visa respekt för hens känsloyttringar.
 Använd din yrkeskunskap. Lita på din egen kompetens och intuition.
 Avstå från att själv hota. Då undviker du att trappa upp konflikten.
 Håll dig till sakfrågan. Avstå från personliga anmärkningar, särskilt sådana som kan kränka
eller förnedra motparten.
 Undvik vinnare-förlorare situation. Försök föra en diskussion där ingen behöver känna sig
som vinnare eller förlorare utan som deltagare i lösningen av ett problem.
 Följ förskolans föreskrifter som finns inför hot och våld.

Om du ändå som anställd i förskolan hamnar i en situation av hot eller våld
Någon i förskolan av en utomstående:
Hjälp den som blir hotad eller attackerad att snabbt ta sig därifrån och, om händelsen utspelar sig
utomhus, gå tillbaka in till förskolan. Kontakta därefter avdelningsansvarig, rektor eller VD, som i sin
tur kallar polis till platsen. Ta hand om den som blivit hotad eller attackerad på det sätt som behövs
beroende på skadan.

Ett barn av ett annat barn:
Se till att barnen lugnar ner sig, ta dem till ett enskilt rum med pedagoger de känner, i annat fall någon
i förskolans ledning, som försöker lösa konflikten mellan barnen. Om något av barnen är skadat,
psykiskt eller fysiskt, eller om konflikten inte lösts på ett tillfredsställande sätt, kontaktas bådas
vårdnadshavare av den vuxne som försökt lösa konflikten. Som vuxna tänker vi på ett lågaffektivt
bemötande! Kom ihåg sekretessen! Om det behövs, sätter man in hjälpåtgärder för att förbättra
relationerna mellan barnen i fortsättningen.
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Ett barn av någon i personalen:
Se till att barnet omedelbart får hjälp av den vuxne som hen har bäst kontakt med och störst
förtroende för. Kontakta vårdnadshavarna och berätta vad som har hänt. Vårdnadshavarna och rektor
kommer överens om fortsatta åtgärder för barnet. Den vuxne som gjort sig skyldig till våld eller hot
mot ett barn har begått ett tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av rektor tillsammans med den
berördes fackombud.
Om vårdnadshavarna till det drabbade barnet samtycker, polisanmäler rektor händelsen.
Du som bevittnar en händelse där våld eller hot förekommer, tänk på att det ofta handlar om tragedi
för de inblandade och att de behöver hjälp för att komma över händelsen och gå vidare i sitt liv. Ta
avstånd från beteendet, men försök att ha förståelse för personen!
När det gäller den enskilde individen
är det viktigt att hen informeras om att arbetsmiljön kan innehålla inslag av hot och våld. Genom
utbildning bör man få veta vilka risksituationer man kan hamna i och
– få kunskap om de reaktioner som kan bli följden.
– bli medveten om att det egna uppträdandet kan utlösa reaktioner av hot och våld.
– få hjälp att sätta sig in i hur man själv kan komma att reagera i en våldssituation.
– bli medveten om hur man kan stödja andra.
Det är viktigt att på olika sätt skaffa en psykologisk förberedelse så att ett hot om våld inte blir en total
överraskning med ökad chockverkan som följd.
Det går att förebygga risker…
· Ha dörren stängd – men ej låst – under besök.
· Besökare, som finns kvar i förskolans lokaliteter efter dagens slut ska följas ut genom ytterdörren.
· Den som sist lämnar förskolans lokaler ska vid arbetsdagens slut kontrollera att fönster och dörrar är
stängda att toaletterna är tomma.

Handlingsplan vid inbrott




Meddela polisen.
Gå aldrig in i lokalen förrän polis kommit om du misstänker att förövaren är kvar.
Har inbrottet medfört sönderslagna fönsterrutor eller annan skada på fastigheten, meddela
fastighetsvärd eller fastighetsskötare.

Här beskrivs hur ni går till väga när ni anmäler ett inbrott som har skett:


Ring polisen på telefon 114 14 som beslutar om en polispatrull ska åka ut och utföra teknisk
undersökning. Anmälan kan även göras via internet, men vi rekommenderar att ni ringer till
polisen i första hand.

Beskriv så utförligt som möjligt:
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Hur många dörrar har tjuven passerat? Är de uppbrutna?
Vad har inbrottstjuven orsakat för skador?
Finns det spår kvar efter inbrottstjuven?
Har någon gjort några iakttagelser? Anteckna iakttagelserna i anmälan eller berätta det för
anmälningsmottagren.
Är fler drabbade? Be alla upprätta varsin polisanmälan.
Gör en godslista på vilka tillhörigheter som försvunnit i samband med stölden. Ju bättre
beskrivning av godset desto större chans att det kommer tillbaka.

Här beskrivs hur ni går till väga om ett inbrott/rån håller på att ske:
 Sätt den egna säkerheten främst.
 Studera inbrottstjuvens/rånarens utseende, kön, kroppsbyggnad, ålder och eventuella andra
kännetecken.
 Om rånaren talar - tänk på att iaktta dialekt, brytning etc.
 Ring 112, så tidigt som möjligt. Begär polisen och berätta om viktiga iakttagelser.
 Skriv genast ner minnesbilden av inbrottstjuvens/rånarens signalement samt fabrikat, färg
och registreringsnummer på eventuell flyktbil.
 Anteckna namn, adress och telefon på eventuella vittnen. Be dem stanna till polisen anländer.
 Skydda eventuella spår efter inbrottet/rånet för att underlätta polisens tekniska underökning
(t. ex. finger- och skoavtryck)
 Möt polisen utanför lokalen om inbrottstjuven/rånaren lämnat platsen.

Handlingsplan inrymning vid yttre hot eller
larmsignal i samhället
Om larmsignalen (hesa Fredrik) låter samlar vi våra barn och går in på respektive avdelning eller vid
närmaste ingång. Om faran är påtaglig så öppnar en pedagog även andra inrymningsvägar så som
altandörrar.
Det kan även vara vid hotfulla situationer på gården eller utanför. De flesta av förskolorna har låsta
dörrar med kodlås. Är dörren olåst låses dörren inifrån. Kan den låsas upp med kodlås kan det vara
bra att inaktivera kodlåset när alla barn är inne. Samlas där det är säkrast på förskolan, det kan vara
en plats utan fönster, platsen ska skrivas in i krispärmen.
När alla är inne checkar vi av mot tidsregistreringen i InfoMentor, det är en pedagog som läser upp
namnen och en annan pedagog som tydligt svarar.
När alla är inräknade sätter man sig tillsammans och meddelar rektor via sms att hela avdelningen är
inräknad. Man skickar sedan sms till alla vårdnadshavare om att vi är inne på förskolan.
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När alla avdelningar är inne mailar rektor eller administratör ut till alla vårdnadshavare angående
situationen och att alla barn är i säkerhet.
Inrymningen kan även inkludera vårdnadshavare som kommit för att hämta eller lämna just vid den
tidpunkten, om det blir långvarigt så ordnar vi något att äta och dricka under väntan.

Handlingsplan för främlingar i omgivningen






Om en person som inte normalt bör befinna sig i den nära omgivningen och upplevs som
obehaglig, fråga vederbörande om dennes ärende.
Om personen inte då lämnar platsen ring polisen.
Dokumentera personens närvaro, hur länge, hur den beter sig, signalement mm.
Om det sker vid upprepade tillfällen, ring polisen.
Informera ledningen.

Rutin vid risk för kidnappning




Föreligger risk för kidnappning informera din rektor.
Gör upp en plan tillsammans med vårdnadshavaren innan något har hänt, hur ni lämpligen bör
agera.
Glöm inte bort att vårdnadshavarna alltid rätt att hämta sina barn, oavsett om den andra
vårdnadshavaren inte samtycker.
Informera alla pedagoger om vilka personer som får hämta barnet.

Planen bör då innehålla följande:




Identiteten på den som kan tänkas kidnappa eller som hotat med kidnappning (namn,
personnummer, foto och andra signalement).
Troligt destinationsland eller ort.
Barnets identitet (namn, personnummer, foto och andra signalement).

I händelse av kidnappning:
 Kontakta vårdnadshavaren som ska göra anmälan till lokala polisen.
 Ta hand om vårdnadshavaren. Undersök om nätverk finns och hjälp vårdnadshavaren kan få
så snabbt som möjligt.

Krishanteringsplan och krisgrupp
Vid krissituationer kontaktas krisgruppen för att i varje enskilt fall utforma ett lämpligt
åtgärdsprogram. Rekommendationen är att all information till massmedia och utomstående hanteras
av ledningsgruppen för Tellusbarn, alternativt av rektor.
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Krisgruppen består av rektor, biträdande rektor, VD, skolchef och specialpedagog. Krisgruppens
viktigaste funktion är att leda arbetet och att stödja och handleda medarbetarna i krissituationer.
Krisgruppen kopplar vid behov in resurser utanför förskolan t. ex. Tellusbarns ledningsgrupp, sjukhus,
vårdcentral, BUP, socialkontor, polis. Krisgruppen har kontinuerlig dialog och uppföljning med den/de
drabbade under den tid som erfordras. Krisgruppen har möten under verksamhetsåret. Krisgruppen
fortsätter att utveckla sina kunskaper om kris och sorgearbete och förmedlar denna kunskap till sina
medarbetare.

Krisgruppens arbetsgång
Rektor informeras och kallar snarast krisgruppen och närmast berörda medarbete till ett möte.
Detta arbete har högsta prioritet. En handlingsplan upprättas för fortsatt arbetsgång. Om rektor ej är
tillgänglig informeras nästa nyckelperson i krisgruppen, som kallar och leder mötet.

Exempel på dagordning för krisgruppen
Någon av nyckelpersonerna leder mötet.
 Sammankalla krisgruppens nyckelpersoner.
 Kartlägg läget.
 Bestäm denna situations krisgruppsmedlemmar.
 Tillkalla krisgruppsmedlemmar.
 Gör en handlingsplan:
- Berörda medarbetare samlas.
- Fördela arbetsuppgifter.
- Bestäm tidpunkt för information till övriga medarbetare.
- Utse samlingsrum.
- Kontakta anhöriga.
- Kontakta Tellusbarns ledning.
- Kontakta polis.
- Kontakta sjukhus, socialtjänsten, psyk, BUP.
- Informera vårdnadshavare/anhöriga.
- Informera barn.
- Hur möter vi massmedia?
 Bestäm återsamlingstid.
 Återsamling:
- Informera varandra.
- Kontrollera att alla inblandade är omhändertagna.
- Beslut om fortsättning, t. ex. hembesök, blommor.
 Uppföljningsmöte med samtliga från krisgruppen.
 Utvärdering med externa kontakter.
Kom ihåg att:
Utvärdera och dokumentera gjorda insatser i direkt anslutning till olycksdagen och även senare.
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Registrera alla telefonsamtal och besök som rör händelsen. Iakttag sekretess.
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CHECKLISTA VID HOT ELLER VÅLDSTILLBUD
Drabbad: ................................................................................................................................
Datum: ...................................................................................................................................



Samtal med rektor
Arbetsskadeanmälan upprättad tillsammans med rektor
Datum
Signatur
................... ...................

 Akuta stödinsatser (ressällskap, taxiresa hem etc.)
Kort beskrivning:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VD informerad
Polisanmälan

................... ...................
ja [ ] nej [ ]

................... ...................

Uppföljningssamtal 1 – ca 1 vecka efter tillbudet

................... ...................

Uppföljningssamtal 2 – ca 3 månader efter tillbudet

................... ...................

Uppföljningssamtal 3 – ca 1år efter tillbudet

................... ...................

Ärendet avslutat

................... ...................

Ansvarig: ....................................................................................................................
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