
 

 

 

 

Handlingar till 

Utbildningsnämndens sammanträde 

den 14 december 2021 

 

 

 



Dagordning

Beslutsärenden
53 Systematiskt kvalitetsarbete 2021, förskola 6

54 Systematiskt kvalitetsarbete 2021 43

55 Reviderade regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet 2021 113

56 Intern plan för styrning och kontroll 2022 137

57 Förstagångstillsyn - Jensen förskola, Bro Mälarstrand 143

58 Tillsynsrapport Urfjälls Montessoriförskola 2021 188

59 Yttrande - Motion om rätt till 30 timmar på förskolan 253

60 Yttrande - Motion om stadsodling och odling i förskolor och skolor 256

61 Yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola 261

62 Svar på medborgarförslag om att införa syskonförtur i skolorna 266

63 Svar på medborgarförslag om att införa gemensamma planeringsdagar för skola och förskola 269

Rapporter

Delegationsbeslut
 Beslut tilläggsbelopp 2021/18, UBG

 Beslut tilläggsbelopp 2021/17, UBG

 Delegationsbeslut resa utanför Sverige, förskollärare deltar i Erasmusprojekt i Sevilla Spanien

 Delegationsbeslut resa utanför Sverige, förskollärare deltar i Erasmusprojekt i Aten Grekland

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/115, Lillsjöskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/131, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/197, Härneviskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/188, Härneviskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/189, Härneviskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/196, Härneviskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/190, Härneviskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/191, Härneviskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/195, Härneviskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/193, Härneviskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/192, Härneviskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/223, Broskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/224, Broskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/226, Broskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/157, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/157, Råbyskolan



 Beslut om tilläggsbelopp 2021/157, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/157, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/157, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/157, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/157, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/158, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/157, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/231, Tjustaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/232, Tjustaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/230, Tjustaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/229, Tjustaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/228, Tjustaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/170, Hagnässkolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/172, Hagnässkolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/171, Hagnässkolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/173, Hagnässkolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/174, Hagnässkolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/169, Hagnässkolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/166, Hagnässkolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/167, Hagnässkolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/168, Hagnässkolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/213, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/214, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/215, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/216, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/217, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/218, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/219, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/220, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/222, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/221, Finnstaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/260, Lillsjöskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/265, Lillsjöskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/264, Lillsjöskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/263, Lillsjöskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/261, Lillsjöskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/262, Lillsjöskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/249, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/248, Bergaskolan



 Beslut om tilläggsbelopp 2021/247, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/240, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/241, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/242, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/243, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/244, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/245, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/246, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/237, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/239, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/234, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/238, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/233, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/236, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/235, Bergaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/194, Härneviskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/225, Broskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/227, Broskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/153, Ulvsättraskolan Järfälla kommun

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/252, Brunnaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/257, Brunnaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/259, Brunnaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/258, Brunnaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/251, Brunnaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/256, Brunnaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/255, Brunnaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/254, Brunnaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/253, Brunnaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/250, Brunnaskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/211, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/212, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/210, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/209, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/207, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/208, Råbyskolan

 20211112_Skannad_via_email111304_12-18.pdf@Beslut om tilläggsbelopp 2021/206, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/205, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/204, Råbyskolan

 Beslut om tilläggsbelopp 2021/198, Ekhammarskolan





53 Systematiskt kvalitetsarbete 2021, förskola - UN 21/0020-1 Systematiskt kvalitetsarbete 2021, förskola : Systematiskt kvalitetsarbete 2021, förskola

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Josefin Almberg 

Utbildningskontoret 

Josefin.Almberg@upplands-bro.se 

2021-12-02 UN 21/0020 

Utbildningsnämnden 

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 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

  

Systematiskt kvalitetsarbete 2021, förskola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för förskolan 

2020-2021. 

Sammanfattning 
Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2020/21. Analyserna ger en bild av 
verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden 

som identifierats. Se bilaga.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2021

 SKA-rapport förskola 2020-2021

Ärendet 

Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2020/21. Analyserna ger en bild av 

verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden 

som identifierats. 

I skollagens 4 kapitel finns krav på att varje huvudman och förskole- och 

skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå ska dokumenteras. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns 

för utbildningen i skolförfattningarna (nationella mål) uppfylls. Alla förskole- 

och skolenheter har en plan för det systematiska kvalitetsarbetet som ligger till 

grund för uppföljningar, utvärderingar och analyser under skolåret. Dessa 

analyseras sedan på huvudmannanivå och presenteras i rapportform till 

Utbildningsnämnden, se bilaga. Analyserna ger en bild av verksamheterna ur 

ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som identifierats. 

Barnperspektiv 

Att det systematiska kvalitetsarbetet vid varje enhet följs upp är en förutsättning 

för att en utveckling till en bättre utbildning för alla barn och elever inom 

skolväsendet ska ske.   
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten 

planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 

Förskolechef omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av 

interna/externa utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens 

planering som utvärdering. 

Avstämning av SKA-planen sker två gånger per år. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
 

4 kap. skollagen ( 2010:800) 

Enhetsnivå 

4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 

förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 

elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 

som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 

finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 

åtgärder vidtas. 

 

Centrala begrepp  

Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 

kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 

uppföljningar och som regelbundet sker på förskolor. 

Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 

säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 

målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 

Åtgärdsarbete omfattar det system som förskolan har för att utforma åtgärder, utifrån 

utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 

Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 

vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. 

Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 

förskola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån förskola tar det övergripande 

ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik. 
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3 Grundläggande information om förskolan 
  

Idag är förskolorna organiserade enligt nedan: 

Brunna förskolor (rektor ): 

• Hagnäs 

• Brunna 

• Artisten 

Norra Kungsängens förskolor (rektor ) består av tre förskolor och två öppna 

förskolor (redovisas separat). 

• Lillsjö (verksamheten bedrivs i två olika lokaler) 

• Norrboda  

• Rönnbäret 

Östra Kungsängen består av två förskolor, samt Ob-verksamhet (kommunens 

verksamhet på obekväm arbetstid för barn upp till 10 år). Under 2022 kommer 

förskolan Klockarängen tillfälligt ingå i Östra Kungsängen. 

• Bergshöjden 

• Ringblomman 

• Klockarängen (Klockarängen har en liten grupp med barn med 

funktionsvariation som arbetar inkluderat i förskoleverksamheten). 

Västra Kungsängens kommer under 2022 endast ha en förskola. Rektorsområdet 

organiseras tillfälligt med en gemensam rektor för förskolorna i Västra Bro (rektor 

). 

• Kristallen (västra Kungsängen) 

• Norrängen (västra Bro) - Paviljonglösning med bygglov t.o.m. vårterminen 

2023. 

• Råby (västra Bro) - Råby har en liten grupp med barn med funktionsvariation 

som arbetar inkluderat i förskoleverksamheten, samt en avdelning för barn med 

språkstörning. 

Östra Bro består av tre förskolor (rektor ). 

• Blomman 

• Finnstaberg  

• Rosenängen 

Förskolan Håbo-Tibble (Tf. rektor ) 

• Håbo-Tibble - Verksamheten bedrivs på Gråbovägen. 

 

Varje förskoleområde/rektorsområde har en pedagogisk ledare i form av en rektor som 

själv lägger sin organisation utifrån lokala behov och förutsättningar i enlighet med 

styrdokumenten. 

Samtliga Rektorsområden har en utvecklingsledare som driver ett nära pedagogiskt 

ledarskap på uppdrag av rektor. Alla områden har även en biträdande rektor. 
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Tre förskolor per rektor är önskvärt för att skapa likvärdig en organisation utifrån ram 

och erbjuda rektorerna och medarbetare en hållbar arbetssituation. 

Rektorns uppdrag är att utifrån förskolans kapacitet, det vill säga antal barn per 

förskola, organisera arbetet med hänsyn till barngruppernas storlek och 

sammansättning. Målet är bästa möjliga kvalitet utifrån givna ramar för barn och deras 

vårdnadshavare, samt med hänsyn till skollagen och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. 

De kommunala förskolorna leds av en avdelningschef (från och med våren 2021) som 

arbetar tillsammans med rektorerna för likvärdig och tillgänglig förskola för alla barn 

utifrån skollagen och övriga nationella och kommunala styrdokument och riktlinjer. 

Avdelningschefen ingår i utbildningskontorets ledningsgrupp. 

Varje förskola har en beräknad kapacitet, det vill säga maximalt antal platser. 

Avvikelser kan ske vid särskilda skäl och i dialog med utbildningskontoret, både när det 

gäller att ta in fler barn utöver kapacitet och när det gäller att ha ett mindre antal 

placerade barn, till exempel vid mottagande av fler barn med extraordinärt stödbehov. 

  

Enhet Barngrupper Innomhusyta Kapacitet 
Beräknad 
Kvm/barn 

Artisten 4 870 80 10,9 

Bergshöjden 3 639 60 10,7 

Blomman 6 1 093 120 9,1 

Brunna 5 964 96 10 

Finnstaberg 6 1 174 110 10,7 

Hagnäs 4 613 60 10,2 

Håbo-Tibble 3 467 50 9,3 

Tjusta 2 161 40 4 

Klockarängen 6 1 200 100 12 

Kristallen  1 400 120 11,7 

Lillsjö 5 1 208 100 12,1 

Norrboda 6 1 210 120 10 

Norrängen 6 800 95 8,4 

Ringblomman   120  

Rosenängen 6 1 200 120 10 

Råby 8 1 643 142 11,6 

Rönnbäret 4 876 80 11 

Totalt 74 15 518 1 613 161,7 

Under 2021 togs en helt nybyggd kommunal förskola i bruk, förskolan Ringblomman i 

centrala Kungsängen. Därmed avslutades avtalet för de tillfälliga paviljongerna, 

förskolan Ekhammar. Verksamheten flyttade från förskolan Ekhammar till förskolan 

Ringblomman. 

Under 2021 öppnades även en ny fristående förskola, Jensen Education med en 

kapacitet på 140 barn. Antalet barn i de kommunala förskolorna i Bro minskade. 

Under 2022 behöver förskolan Norrängen avvecklas då avtal och bygglov för de 

tillfälliga lokalerna närmar sig sitt slut. Lokalerna har även konstaterats vara i ett ganska 

dåligt skick. Barnen på Norrängen ryms på övriga förskolor i Bro.   
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3.1 Personal 

Personal 

De kommunala förskolorna har prioriterat mindre barngrupper (antal barn per grupp). 

Det har inneburit att man jobbar i pedagogpar (ofta en förskollärare och en barnskötare). 

Storleken på grupp varierar beroende på barnens ålder, cirka 4–8 barn per pedagog 

beroende på barnens ålder. Andelen förskollärare har minskat under en period och 2022 

är en av prioriteringarna att öka andelen utbildade förskollärare. Minst 40 procent av 

personalen ska vara utbildade förskollärare målbilden är 50 procent. De flesta 

kommunala förskolorna är en aktiv del i förskollärarutbildningen och tar emot studenter 

som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på kommunens förskolor. Samarbetet med 

förskollärarutbildningen är viktig och bidrar till rekryteringen av nya förskollärare till 

förskolorna. Planeringstid, reflektionstid och fortbildning av personal är viktiga delar 

för att utveckla verksamheten och personalen och bidrar till att höja kvaliteten i 

verksamheten. 

 

3.2 Barn 

Barn 

Vid mättillfället 2020-09-15 fanns 1512 barn i den kommunala förskoleverksamheten. 

Vid mättillfället 2021-09-15 fanns 1438 barn i den kommunala förskoleverksamheten. 

Platser finns i nuläget framför allt på förskolorna i Bro. Det finns även spridda platser 

på andra förskolor. Under läsåret som gått har förskolan Ekhammar avvecklats och 

Förskolan Ringblomman startat upp. Förtätningar på förskolorna i Bro är nödvändig 

men kommer att lösa sig, på kort sikt genom att förskolan Norrängen behöver 

avvecklas. På längre sikt kommer nya förskolor att behövas i takt med att kommunen 

växer.  

Resultat och analys 

Gruppernas sammansättning utgår från vårt uppdrag att erbjuda en åldersrelevant 

lärandemiljö och läromedel som är tillgängligt för barnen under hela dagen. Vårt arbete 

med att organisera för minskade barngrupper ger både fördelar och svårigheter i detta 

påbörjade arbete kring en organisation som vilar på vetenskaplig grund. 

Vi ser ett ökat behov av anpassningar för flera barn i vår verksamhet. Genom 

specialpedagogiska myndighetens tillgänglighetsverktyg får vi stöd i att diskutera hur vi 

måste strukturera verksamhet och lärmiljö, för att den ska vara tillgänglig för alla barn 

med fokus på varje barns förmågor. Genom samarbete med specialpedagogerna, samt 

resursteamet med kontinuerliga uppföljningar, handledning och två 

barnhälsokonferenser som genomförs med och resursteamet och avdelningschef, 

kvalitetssäkrar vi arbetet kring barn med särskilda behov. Rundabordskonferens är ett 

arbetssätt för att systematiskt och säkert följa att alla förskolebarn får det stöd de 
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behöver för att tillgodogöra sig förskolans undervisning och även säkerställa en god 

överlämning till förskoleklass. 
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4 Rektors ledningsdeklaration 
Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den 

ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i 

förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i 

läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter 

som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare 

genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt 

uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller 

särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de 

utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i 

förskolan har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Rektorn har ansvaret för 

förskolans kvalitet. Lpfö 18. 

Varje rektor har formulerat sin ledningsdeklaration som utgår från dennes ansvar och 

uppdrag i läroplanen för förskolan. Utifrån denna deklaration har rektor lagt sin valda 

organisation. Organisationen utvärderas sedan utifrån läroplanens förtydligande om 

uppdraget. Leder den till önskat resultat eller behöver organisationen utvecklas och 

förbättras? 

Det systematiska kvalitetsarbetet är centralt tillsammans med ställningstaganden från 

förskoleprogrammet kring att leda arbetet mot trygg bas, pedagogers nyckelbeteenden 

för ökat lärande och utveckling utifrån förmåga hos alla barn, via kollegialt och 

kooperativt lärande, pedagogisk dokumentation och ett tematiskt arbetssätt. 

Resultat och analys 

Rektorerna i de kommunala förskolorna är alla erfarna och alla har gått eller går 

rektorsutbildningen. Detta är ett krav från 1 juli 2019. Det finns en tydlig vision hos 

samtliga rektorer att arbeta för alla barns bästa, utifrån hela uppdraget. Detta är synligt i 

verksamheten. Det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning i alla förskolor 

som synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolans uppdrag är komplext och 

rektorns uppdrag är att navigera och hålla balansen i komplexiteten av ekonomi, de 

nationella och kommunala uppdragen, medarbetare och barn/vårdnadshavare. 

Utbildningskontoret gör bedömningen att måluppfyllelsen i förskolan är god. Den 

senaste Skolinspektionen stärker den uppfattningen 
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5 Förskolans pedagogiska lärmiljö 
Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila 

och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara 

tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden 

samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön i förskolan ska 

erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger 

ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Det 

är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet 

ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. 

Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och 

intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. 

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i 

arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens 

utveckling, lärande och välbefinnande. 

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom 

att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och 

sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande 

samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna 

initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 

dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer. (Utdrag ur Lpfö 18) 

Enligt Johansson & Pramling - Samuelsson (2003) skall den pedagogiska miljön vara en 

miljö som stödjer och utvecklar barns kompetenser. Pedagogerna i vår verksamhet 

behöver låta miljön förändras när det sker betydande förändringar i gruppen. Den miljö 

som skapas skall stödja barns samlärande och deras erfarenheter och kompetenser ska 

ses som en tillgång, i både det egna och kamraternas lärande. En målsättning har utifrån 

detta och läroplanens skrivning varit att: 

• Skapa tillgängliga och trygga lärmiljöer för alla barn och öka likvärdigheten. 

• Planera och samordna materialval/inköp utifrån mer åldersnära gruppindelning, 

utifrån de kommunala förskolornas handlingsplan för giftfri förskola och agenda 

2030, samt utifrån förskolornas gemensamhetsprojekt Hållbar framtid med 

arbete kring ekologisk känslighet och hoppfulla berättelser. 

• Tydliggöra självinstruerande miljöer i form av rum/hörnor. 

• Synliggöra flerspråkighetsperspektivet i alla delar av den pedagogiska miljön. 

• Skapa digitala miljöer för "Literacy" arbetet. 

Enligt Specialpedagogiska myndighetens tillgänglighetsverktyg arbetar vi gemensamt 

med barnens bästa i fokus utifrån denna modell: 

När det kommer till utemiljön finns mycket att vidareutveckla och förbättra. 

Restriktioner p.g.a. covid-19 pandemin har dock lett till att alla förskolor har använt 

utemiljön i större utsträckning. Hämtning och lämning har skett utomhus och större 

delen av verksamheten har bedrivits i uterummet, på gården eller i skogen. 

En rektor beskriver: Vi tänker bredare nu kring vad vi erbjuder i form av 

undersökningsbart material, aktivitetsstationer, mötesplatser, m.m.. En helt ny strategi 

vi har är att förbereda aktivitetskassar/lådor som finns tillgängliga att ta ut. 
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Resultat och analys 

I verksamheten pågår ett ständigt förändrings- och utvecklingsarbete kring de 

pedagogiska lärmiljöerna. Samtliga förskolor arbetar utifrån sina lokala förutsättningar 

och gemensamma ställningstaganden. Där ingår en utveckling och flexibilitet kring den 

pedagogiska/fysiska och psykosociala lärmiljön som en central del, som kräver en 

systematisk analys och ett åtgärdsarbete utifrån barngruppens och det enskilda barnets 

behov. Idag finns en samsyn kring arbetet med förskolans lärmiljöer. Det finns en 

lärmiljöguide och förskolorna har ett aktivt utbyte mellan enheterna. Det kollegiala 

lärandet präglar den kultur som finns på de kommunala förskolorna. 

Förskolorna har utvecklat sina miljöer med stöd av digitala verktyg; interaktiva tavlor, 

ljusbord med undersökningsbart intelligent material som skapar nya mötesplatser i 

miljön, lärplattor tillgängliga för barnen, samt portabla projektorer. 

Mötet mellan analogt och digitalt har förstärkts och utvecklats genom barnens ökade 

medvetenhet och tillgängligheten av digitala verktyg nära barnen. Tillgängliga QR-

koder synliggör barns språkutveckling och identitetsskapande. 

När utbildningskontoret genomför kvalitetsdialoger med förskolorna sker det på plats 

för att kunna se på vilket sätt lärmiljöerna präglar verksamheten i praktiken.  

I arbetet med digitalisering i förskolan och användandet av digitala verktyg har 

förskolorna kommit lång. Vårt fleråriga arbete med "minsta gemensamma nämnaren" 

har gett resultat. En framgångsfaktor har varit den verksamhetsnära handledningen vi 

kunnat initiera via samarbetet med Specialpedagogiska myndigheten. 

När det kommer till arbetssätt och lärmiljöer utomhus, både på förskolornas gårdar och i 

uterummet i skogen, finns stora utvecklingsområden kvar. Det framgår av enheternas 

beskrivningar.  Detta ligger därför kvar som ett gemensamt utvecklingsområde för 

2020/2021 och passar även bra ihop med arbetet kring STEAM (se avsnitt 3.1 Personal 

- Enhetens lokala kompetensutvecklingsplan) och kompetensutveckling kring begreppet 

undervisning i förskola. 

I samtliga förskolor finns idag en god pedagogisk lärmiljö som uppmuntrar till barnens 

utforskande och lärande. Det finns även en hög pedagogisk medvetenhet om hur 

arbetssättet är kopplat till miljöerna och barns förutsättningar för lärande. Samtidigt är 

det viktigt att komma ihåg att kvalitet är en färskvara och det finns tydliga variationer 

mellan olika enheter men även mellan olika delar på samma förskoleenhet. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Vi följer de utvecklingsområden som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Se under rubrik 3:1 Personal/ Enhetens kompetensutvecklingsplan där samtliga 

gemensamma utvecklingsmål återfinns i en tankekarta. 

Ett fortsatt arbete med tillgängliga lärmiljöer för alla barn är fortsatt högt prioriterat och 

den gemensam lärmiljöguiden kan ytterligare implimenteras i syftet att vägleda arbetet 

mot en ökad likvärdighet, enligt skollagen och läroplan. En utbildning där alla barn har 

möjlighet att använda sin potential. 

En digitaliseringsplan som omfattar samtliga skolformer tas fram. I förskolan finns ett 

mål att det ska finnas en lärplatta per fem barn i förskolan. Alla pedagoger ska även ha 

en egen lärplatta. 
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6 Förskolans värdegrund och uppdrag 
Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande 

intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar 

utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och 

globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om 

barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som 

bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att 

barnen ska få kännedom om sina rättigheter. 

Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas 

i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en 

kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de 

nationella minoriteternas språk och kulturer. För döva barn, barn med 

hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska 

språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket. Barn med annat modersmål än 

svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I 

förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också 

se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. 

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet 

att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och 

till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 

de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk 

och social som miljömässig. (Utdrag ur Lpfö 18) 

  

Förskolornas verksamhet vilar på en grundsyn av allas lika värde, där både barns och 

pedagogers kompetenser tas tillvara och vi ser det gemensamma lärandet som centralt. 

Vi vill att alla barn ska möta pedagoger som ser varje barn, respekterar och tillgodoser 

deras behov. Vi vill att barnen ska få uppleva sitt eget värde och att vi på förskolan 

tillämpar ett demokratiskt arbetssätt. Detta görs bland annat genom att barngrupperna 

delas in i mindre grupper som skapar tid för varje barn. Att skapa en förskola som är 

trygg och rolig handlar om många delar, men lärandeleken är en central utgångspunkt 

för allt lärande i förskolan. 

Vi arbetar aktivt för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

genom att ha ett demokratiskt och inkluderade förhållningssätt. För att barnen ska få 

utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt 

vilja att hjälpa andra, använder vi gruppen och omgivningen i våra projekt och visar att 

vi bryr och tar ansvar för varandra. Pedagogerna är där viktiga förebilder. Barnen ska 

också få utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika 

etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, vilket vi gör när vi samtalar och reflekterar 

ihop med barnen. Vi arbetar även aktivt med att öka förståelse för att alla människor har 

lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariation. 

Skolverket beskriver barnet som medskapande av det samhälle som vi alla är med och 

formar, vilket synliggör vårt uppdrag att möjliggöra för detta medskapande. Att 

återkomma och stanna upp och reflektera med samma frågeställning i grunden, gör att 
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vi når djupare ner i värdegrundens kärna. 

Genom vårt arbete i det gemensamma projektet kring hållbar utveckling och i arbetat 

med Grön Flagg, konkretiserar vi i vardagens arbete med barnen om hur viktigt det är 

att ha respekt för allt levande och visa omsorg om sin närmiljö. 

Det gemensamma projektet kring hållbar framtid via ekologisk känslighet och hoppfulla 

berättelser visar verkligen på ambitionen från förskolorna att möta upp läroplanens 

skrivning, ”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen 

möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande 

miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – 

såväl ekonomisk och social som miljömässig”. 

Mycket av värdegrunden och förskolans uppdrag grundar sig i de vuxnas 

förhållningssätt, varför detta är ett ständigt pågående och kontinuerligt utvecklande 

arbete. I januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, vilket tydliggör vikten av att 

barnens rättigheter ska genomsyra förskolornas utbildning och hela samhället. 

Förskolorna arbetar aktivt med Barnkonventionen och dess 54 artiklar. Samtliga 

medarbetare har kunnat fördjupa sig i de grundläggande principer som berör förskolan. 

Resultatet är att barnen genom arbetet som detta lett till har blivit medvetna om sina 

rättigheter och på olika sätt fått möjlighet att reflektera kring vad det kan innebära. 

Värdegrundsarbetet är ständigt pågående. Det tar tid att arbeta med värdegrund och 

förhållningssätt, då det handlar mycket om varje individs inre ställningstaganden. 

Förskolorna får också ständigt nya barn och nya pedagoger, vilket ger anledning att 

ställa samma frågor igen och igen. Arbetet med tillgänglighetsverktyget (se avsnitt 5. 

Förskolans pedagogiska lärmiljö) visar på ambitionen att alla barn ska kunna 

tillgodogöra sig och inkluderas i förskolans utbildning. 

Under läsåret har utbildningskontoret lyft fram frågan om hur förskolorna ska möta 

läroplanens skrivning kring modersmålsstöd och språkutveckling. För döva barn, barn 

med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska 

språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket. Detta har lett till att fler 

förskolor satsat på att anställa medarbetare med teckenspråkskompetens, samt utbildat 

fler i svenska teckenspråket. 

Ett annan fråga som varit i fokus är hur barn med annat modersmål än svenska ska ges 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Idag finns en 

gemensam handlingsplan som är implementerad och ett fördjupat arbete pågår på 

kommunens förskolor. Den gemensamma satsning som görs för nyanlända barn och 

barn med annat modersmål, omfattar alla skolformer med stöd från Skolverket. 

Satsningen omfattar totalt tre år till och med årsskiftet 22–23. I förskolan har det gjorts 

en satsning på SKUA språkutvecklande arbetssätt. Pedagoger har utbildats. Vi har även 

tillsatt två SKUA-utvecklare som stödjer kommunens samtliga förskolor i utvecklingen 

av språkutvecklande arbetssätt. 
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7 Målområden 

7.1 Normer och värden  

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta 

vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling i olika sammanhang. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 

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

hjälpa andra, 

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

livsfrågor i vardagen, 

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, 

och 

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

(Lpfö 18) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Förskoleverksamheten arbetar för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet 

och ansvar genom att ha ett demokratiskt och inkluderande förhållningssätt. För att 

barnen ska få utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation, samt vilja att hjälpa andra, använder förskolorna gruppen, omgivningen och 

omvärlden. Pedagogerna fungerar tillsammans med barngrupperna som viktiga 

förebilder. För att barnen i verksamheten ska få utveckla sin förmåga att upptäcka, 

reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 

samtalar och reflekterar pedagogerna tillsammans med barnen. Reflektionen, 

tillsammans med pedagogisk dokumentation, där dokumentation av olika slag ges 

tillbaka till barnen i syfte att fördjupa deras möjlighet till nya frågor, tankar och 

reflektioner, utgör en viktig del av lärandet i förskolan. Förskolorna arbetar med 

systematik, via olika återkommande aktiviteter, genom att öka förståelse för att alla 

människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. 

Uppdraget i "normer och värden" är att betrakta som ett förhållningssätt i mötet och 

bemötandet. På förskolorna är det naturliga och självklara sättet att möta och bemöta 

alla utifrån allas lika värde och att ge alla barn möjligheter efter sina behov och 

intressen. Det är också viktigt att på olika sätt i vardagshandling förmedla detta 

förhållningssätt, så att det blir ett lärande av de normer och värden som utbildningen ska 

stå för. Samtliga rektorer beskriver att detta är centralt i deras verksamhet och ett 

ständigt fokus ligger på, att från olika aspekter lyfta frågan om normer och värden, 

oavsett vilka andra delar av läroplanen man arbetar med för stunden. 

Resultat och analys 

Kommunens förskolor har kommit olika långt alla förskolor jobbar dock systematiskt för att 

stärka kvaliteten utifrån skollag och läroplan. Likvärdigheten är ett identifierat 
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utvecklingsområde. Det beror delvis på att förutsättningarna varierar mellan olika förskolor. 

Barnen har olika bakgrund och olika behov. Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Vi ser 

ibland att de barn som har de största behoven inte är de barn som får den bästa undervisningen 

eller det mest professionella bemötandet. Andelen utbildade förskollärare har varit lägre på de 

förskolor som har de största utmaningarna. 2021 har dock fler förskollärare anställts på de 

förskolor som haft lägst andel.   

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Gemensamma aktiviteter under läsåret 2021–2022 kring Normer och Värden: 

• Arbetet med högre enkätsvarsfrekvens. 

• Arbetet med Trygg Bas, kollegialt lärande och fortbildningar för all personal. 

• Fortsatt stöd till arbetet med de lokala planerna mot diskriminering och 

kränkande behandling via föreläsning, diskussioner och workshops på 

rektorernas verksamhetsmöten. (Inklusive fokus på barnkonventionen som blivit 

lag från januari 2020). 

• Öka andelen förskollärare på de enheter som bäst behöver det.  

Arbetet med ovanstående ska besvara frågan: Är alla barn trygga? Hur vet vi det? 

 

7.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som 

arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 

praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv 

diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. 

Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap 

är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 

skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett 

temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse 

för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att 

inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och 

progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. 

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få 

möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och 

reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem 

möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska 

uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och 

omsätta idéerna i handling. (Lpfö 18) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Läroplanen beskriver att barns lärande kan bli både mångsidigt och sammanhängande 

genom ett temainriktat arbetssätt. Förskolorna arbetar ofta med projekt, där läroplanens 

målområden vävs in i projekten. Arbetet med pedagogisk dokumentation utgör grund 
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för gemensam reflektion, för både barn och pedagoger. Ett projektbaserat arbetssätt 

innebär att verksamheten ger barnen möjlighet att under en längre tid fördjupa sig i 

något ämne som intresserar dem. Ett tvärvetenskapligt arbetssätt gör det möjligt för 

pedagogerna att väva in alla strävansmål i projektet och därmed förena 

undervisningsuppdraget med att ge barnet ett reellt inflytande i vardagen på våra 

förskolor. 

Samtliga rektorer har en handlingsplan för sitt arbete med digitalisering, med stöd av 

staben, i syfte att öka likvärdigheten kring användande och syfte med digitala verktyg i 

förskolan. Digitaliseringsuppdraget i förskolan är första steget mot en likvärdig och 

tillgänglig utbildning för alla barn. Därför har rektorer, utvecklingsledare tillsammans 

med Digitalista och utbildningskontoret identifierat minsta gemensamma nämnare 

utifrån uppdraget. Vad ska alla barn i våra förskolor få uppleva och lära sig när det 

gäller digitaliseringsverktyg. I underlaget tar vi bland annat ställning för att barn ska 

vara producenter och inte konsumenter av digitala verktyg. 

Den pedagogiska planeringen ger en lägesbeskrivning kring barnens intressen och 

nyfikenhet, vilket ska kopplas till val av aktiviteter, arbetssätt och till val av 

lekaktiviteter. Detta kopplas sedan till vad det är pedagogerna vill uppnå, vilken önskad 

utveckling de önskar se hos barnen med utgångspunkt i läroplanens 

strävansmål/utbildning. Att hitta balansen mellan att följa barnens tankar och teorier och 

tillföra ny kunskap och nya utmaningar så lärande uppstår är en utmaning som kräver 

kunniga och medvetna medarbetare. Varje barngrupp behöver därför ledas av en 

förskollärare. 

För att följa barns lärprocesser används pedagogisk dokumentation som är ett redskap 

för reflektion för barn och pedagoger. Det gör det möjligt att se tillbaka, tänka igenom 

och förstå mer av det som händer i en lek/process. Barnen kan återberätta vad de gjort, 

vilka strategier de prövat eller var de fick sina idéer ifrån. Pedagogerna kan samtala om 

händelseförlopp, göra kopplingar till teorier, samt reflektera över sin egen roll. För ökad 

medvetenhet och rolltydlighet är ledarskapet på alla nivåer i förskolan framlyft i 

kommande utvecklingsinsatser på huvudmannanivå (se kompetensutvecklingsplan samt 

text under rubriken Personal). 

Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för det fortsatta arbetet och ska 

enligt förskolans läroplan (2018) samt förskoleprogrammet, vara vägledande i 

utvecklingsarbetet på förskolorna. Satsningar har gjorts både centralt och lokalt, sedan 

2016. Arbetet har varit en viktig del av utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet 

på huvudmannanivå. 

Reflektionen tillsammans med barnen har ett högt pedagogiskt värde. Barnen utvecklar 

sin förmåga att utforska, ställa frågor och samtala om sina upplevelser och erfarenheter 

tillsammans. Det är här pedagoger och vårdnadshavare kan se progressionen i varje 

barns lärande och utveckling och framför allt där barnen själva kan få syn på sitt 

lärande. 

Arbetet med nyckelbeteenden utifrån Skolverkets forskning (förskoleprogrammet 2016) 

hos pedagoger, som stärker barns möjlighet till lärande, kallar vi ett undervisande 

förhållningssätt. Visionen är att detta förhållningssätt ska få genomsyra verksamheten 

utifrån barnens bästa. 

Målen anger riktningen på arbetet som görs i förskolan, samt hur detta bidrar till varje 

barns utveckling och lärande. 

Revideringen av läroplanen anger förskollärarens ansvar för att undervisningen bedrivs i 
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enlighet med målen i läroplanen. Tydligheten förskollärarnas särskilda ansvar har därför 

varit i fokus på kompetensutvecklingstillfällen under läsåret kopplat till just målen för 

lärande och utveckling i förskolan. Till exempel har utbildningskontoret tillsammans 

med Uppsala universitet organiserat för kursen Undervisning i förskolan 7,5 poäng. Alla 

förskollärare ska delta enligt beslut i rektorsgruppen, för att nå ökad samsyn kring 

förskolans undervisande uppdrag. 

Arbetet med flerspråkiga barn har intensifierats under läsåret och arbetet med att 

implementera den gemensamma planen för detta. Målet är att alla barn ska få 

utmaningar på sin nivå och att ordförrådet hos alla flerspråkiga barn ska vara gott. 

Tillsammans med barnets tidiga talspråksutveckling och växande kunskaper om världen 

är ordförrådet en faktor av största vikt för senare läsning (Dickinson, Golinkoff & 

Hirsh-Pasek, 2010). Studier har visat att både mängden ord som barn förstår (Feinstein 

& Duckworth, 2006) och mängden ord som de producerar tidigt förutser framtida 

skolframgångar (t.ex. Lee, 2011). 

Ett gemensamt projekt har startats i syfte att dels utveckla en gemensam förmåga till 

pedagogisk dokumentation, för att skapa ett kollegialt och kollektivt lärande kring hur 

processer drivs på bästa sätt. Projektet utgår från Hållbar utveckling som är ett mål i sig, 

men som även ger utrymme för hela läroplanens alla strävansmål. 

Hållbar utveckling skrivs fram i läroplanen för förskolan (2018) och ligger hela 

verksamhetsområdet varmt om hjärtat. Det pågår ett oförtrutet arbete med 

gemensamhetsprojektet Hållbar framtid, dels via det fortsatta arbetet med 

Handlingsplan för giftfri förskola (UN 2016) samt via Grön Flagg arbetet, där alla 

förskolorna är certifierade. Detta är kopplat till arbetet med de "Globala målen" och 

kommunens mål för miljöledningssystemet. 

Resultat och analys 

Undersökningar visar att en övervägande del av vårdnadshavarna upplever att 

förskolans utbildning är stimulerande för deras barn. 

Under våren har fokus legat på att bedriva undervisningen utomhus och på hur många 

olika sätt man kan göra det. Arbetet har den här perioden skett i delvis nya och olika 

konstellationer av barn och personal, vilket har krävt att personalen gör justeringar i 

planeringen för att säkerställa att barnen får den undervisning de har rätt till. 

Deltagandet i projektet Diggit - för ökad tillgänglighet via digitala verktyg har utvecklat 

didaktiken i det digitala arbetet. Det är fantastiskt att kunna följa hur våra medarbetare 

utmanar barnen i deras möte med digitala verktyg. Vi ser också att barnen i stor 

utsträckning använder digitala verktyg som ytterligare ett språk i sina projekterande 

arbeten. 

Erasmus projektet ligger lite i träda på grund av Coronapandemin - men arbetet med 

STEAM (som tidigare beskrivits under rubriken 3:1 Personal/ Pågående 

kompetensutvecklingsinsatser på övergripande nivå) lever kvar i olika former. Bland 

annat via utvecklingsledarna, som med stöd från utbildningskontoret, erbjuds 

handledning av professor  från Stockholms universitet. 

Vi har ett prioriterat område kring språklig och kulturell mångfald, där rektorerna 

planerar för att flerspråkigheten lyfts än mer i projekt och aktiviteter. Genom samarbetat 

med Skolverket har förskolorna fått möjlighet att genomföra flera aktiviteter framöver 

via BEAM (Barn med annat modersmål än svenska), där barnskötare från de 

kommunala förskolorna kommer att mötas i läslyftets modul "Flera språk i 
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barngruppen". Där förväntar vi oss ett synbart resultat i form av att barn ges möjlighet 

till att tillägna sig ett utökat ordförråd. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 

uppföljning av rektor, samt utvärdering av medarbetarna, som ligger till grund för varje 

rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

 

Förskolans prioriterade målområden 

Tillgänglighetsverktyget lever på olika sätt i alla förskolor i samverkan med 

Specialpedagogiska myndigheten. Enheternas deltagandet i projektet Diggit - för ökad 

tillgänglighet via digitala verktyg har utvecklat didaktiken i det digitala arbetet. Det är 

fantastiskt att kunna följa hur våra medarbetare utmanar barnen i deras möte med 

digitala verktyg. Vi ser också att barnen i stor utsträckning använder digitala verktyg 

som ytterligare ett språk i sina projekterande arbeten.  

Vi har ett prioriterat område kring språklig och kulturell mångfald där rektorerna 

planerar för att flerspråkigheten lyfts än mer i projekt och aktiviteter. Genom samarbetat 

med Skolverket har förskolorna fått möjlighet att genomföra flera aktiviteter framöver 

via BEAM (Barn med annat modersmål än svenska) där barnskötare från de 

kommunala förskolorna kommer att mötas i läslyftets modul "Flera språk i 

barngruppen". Där förväntar vi oss ett synbart resultat i form av att barn intresse för 

språk och läsande ökar, samt att det enskilda barnets ordförråd ökar inför skolstart, 

vilket är en framgångsfaktor i det livslånga lärandet. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Vi kommer behålla vårt fokus på tillgänglig undervisning för alla barn via digitalisering. 

Barnen har fått nya erfarenheter, kunskaper och förståelse för naturkunskap, matematik 

och teknik genom att använda och möta digitala verktyg som lärplatta, 

dokumentkamera, mikrofon, diktafon och digitala musikinstrument i undervisningen. Vi 

kommer därför att fortsätta utmana i den pedagogiska utvecklingen och lärandet för 

både barn och pedagoger. Vårt samarbete med SPSM kring tillgänglig undervisning för 

alla barn, genom digitala verktyg, fortsätter och det ger resultat ut i verksamheten med 

barnen. Arbetet med fortsatt implementering av MGN (minsta gemensamma nämnare) i 

arbetet med barns lärande och utveckling fortsätter även det, enligt strategin. 

Flerspråkiga barn - Då enkäten visar, samt rektorerna bekräftar i sina analyser att vi 

har ett fortsatt arbete att göra gemensamt kring språkutvecklande arbetssätt generellt 

och flerspråkighet specifikt, kommer implementering av den gemensamma 

handlingsplan som arbetats fram, vara en fortsatt central och viktig del även kommande 

läsår. I samarbete med Skolverket har även området lyfts fram som prioriterat. Därför är 

det ett högt prioriterat mål för hela alla förskolor. 

Undervisning i förskolan - Vi kommer arbeta vidare i samverkan med universiteten 

med kompetensutveckling av våra förskollärare kring deras ledningsuppdrag i barn- och 

medarbetargrupp i syfte att stärka utbildnings- och likvärdighetsuppdraget, samt stärka 

barnskötarna i uppdraget utifrån läroplansuppdraget och det lokala förskoleprogrammet 

via medel från samarbetet med Skolverket. 

Arbetet med ovanstående ska besvara frågan; erbjuder verksamheten ett undervisande 

förhållningssätt utifrån varje barns behov? Får alla barn den utbildning de har rätt till 

enligt skollag och läroplan? 
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Förskolan har en tydlig styrs av skollag och läroplan. Förskolans undervisning lyfts 

numera fram i läroplanen. Samtidigt är det inte helt lätt att mäta en förskolas kvalitet 

och jämföra den med en annan. Vi kan synliggöra processer och arbetssätt samt hur 

dessa följs upp. Några enkla mätbara mål finns dock inte. Vi behöver därför fortsätta 

arbetet med att identifiera framgångsfaktorer och definiera vad kvalitet är och hur vi 

synliggör förskolans kvalitet i hela styrkedjan. 

  

7.3 Barns inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 

egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin 

situation 

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och 

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i 

enlighet med dem. 

(Lpfö 18) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Pedagogernas förhållningssätt ska visa på ett genuint intresse för barnens tankar, 

intressen och behov och rektor med sin ledningsgrupp ska skapa förutsättningar för att 

detta ska kunna ske. Organisationsförändringen mot minskade barngrupper utifrån 

Skolverkets rekommendationer bidrar till att barnen generellt ges större talutrymme än 

tidigare år. 

I det systematiska kvalitetsarbetet beskriver rektorerna hur barnen i 

förskoleverksamheten ges stor möjlighet till ett reellt inflytande över förskolans 

pedagogiska lärmiljöer och olika projektarbeten, som grundar sig på barnens intressen 

och läroplanens målområden. Projektarbetet bidrar också till att barnen ser, hör och lär 

av varandra. De får möjlighet att tillsammans sätta ord på sina upplevelser och tanka 

och pedagogerna kan på så sätt se enskilda barns förändrade kunnande. Införandet av 

lärplattor, projektorer och andra digitala verktyg har bidragit till ett ökat reflekterande 

tillsammans med barnen. 

Det finns många olika former för barnens inflytande i vardagen på förskolorna. 

En rektor beskriver: Samråd med barnen sker löpande i många olika mötesformer. 

Alla barn ska ha rätt att uttrycka sina tankar om vad som är viktigt för dem själva i det 

sammanhang de befinner sig. Även de riktigt små barnen kan visa på vad de har för 

tankar. Det handlar om att pedagoger är lyhörda även för det som inte är det talade 

ordet. Det krävs närvarande pedagoger, som är engagerade och villiga att ta reda på 

barns intressen oavsett hur barn väljer att förmedla sig. 

Detta är ett konkret exempel på hur förskolan ger barn inflytande i verksamheten på 

förskolan, både på kort och på lång sikt. Barnen blir en del av det systematiska 
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kvalitetsarbetet och medskapare av vardagsarbetet i förskolan. Vi ser att detta skapar en 

känsla av meningsfullhet, tillhörighet och autonomi för barnen. 

Detta är något som enligt forskning visat sig vara viktigt för motivation och glädje 

(Deci &Ryan m fl. 2001). 

 

Förskolans prioriterade målområden 

Via rektorernas systematiska kvalitetsarbete kan man konstatera att barnen har ett stort 

och reellt inflytande i förskolans vardag, men samtidigt att arbetet med att synliggöra 

barns inflytande och ansvar gentemot vårdnadshavare måste fortsätta. Bara genom att 

fortsätta att förtydliga förskolans uppdrag kan förskolorna väcka intresse hos 

vårdnadshavarna för den utbildning och undervisning som förskolorna erbjuder barnen. 

Då alla förskolor löpande dokumenterar barnens lärande och återkopplar detta i många 

olika former (bloggar, bilder, filmer Vklass, föräldramöten och utvecklingssamtal), för 

både barn och föräldrar att ta del av, är resultatet av föräldraenkäten 2020 (trots att det 

är en lite förbättring från föregående år) fortfarande nedslående. 

Ett gemensamt projekt har startats i syfte att dels utveckla en gemensam förmåga till 

pedagogisk dokumentation, dels för att skapa ett kollegialt och kollektivt lärande kring 

hur processer drivs på bästa sätt. Projektet utgår från Hållbar utveckling, som är ett mål 

i sig, men som även ger utrymme för hela läroplanens alla strävansmål. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor som inkluderar både uppföljning av 

rektor, samt utvärdering av medarbetarna, som ligger till grund för varje rektors analys 

av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Då målen är gemensamma kommer rektorerna få dela med sig av goda exempel till 

varandra på kommande verksamhetsmöten. 

Verksamheten behöver ge vårdnadshavare tydligare information och dokumentation om 

hur barnen tränas i att ta ansvar i förskolan. Hur detta ska göras lyfts i rektorsgruppen 

under läsåret. 

Verksamheten behöver tydligare kommunicera ut till vårdnadshavare om hur man 

lägger upp undervisningen i förskolan och hur man följer barnens tankar och intressen. 

Hur detta ska göras lyfts i rektorsgruppen under läsåret 

7.4 Förskola och hem 

Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter 

sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare 

vilka mål som utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till 

inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i 

arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla 

relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen. 

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 

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. 
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Förskollärare ska ansvara för att 

• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de 

nationella målen, 

• vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen. 

Arbetslaget ska 

• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen, 

• 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 

• hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens 

integritet. 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Information ges idag via vår lärportal V-klass till alla vårdnadshavare. Viss information 

översätts till de mest förekommande språken som i dagsläget är engelska, arabiska, 

finska och spanska. 

Vid varje förskola finns föräldraråd i någon form, som håller möten ett antal gånger per 

läsår. I rådet ingår föräldrarepresentanter från varje avdelning, där sådana finns, samt 

representant från förskolans ledning 

Föräldramöten för information och diskussion om verksamheten lokalt, sker minst en 

gång per år. Vid behov sammankallar rektorerna till extra möten. Vid synpunkter och 

klagomål agerar man snabbt för att ta hand om detta. 

Förskolorna erbjuder föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per läsår, vilket är vad som 

anges i läroplanen. Det finns en systematik i genomförandet av samtalen i syfte att 

främja en ökad fortlöpande dialog med tydlig inriktning mot barnets trivsel, utveckling 

och lärande, samt att på bästa sätt skapa en samsyn för barnets behov, utveckling och 

utbildning. I systematiken ingår att dokumentera hur verksamheten svarar mot barnets 

behov, utmanar intressen och utvecklar förmågor.  En framgångsrik metod där det 

enskilda barnets förändrade kunnande, synliggörs. 

Resultat och analys 

Rektorernas systematiska kvalitetsarbete visar att många pedagoger är skickliga i att 

följa barnens utveckling och lärande. Årets föräldraenkät visar på en minimalt, men 

ändå minskad nöjdhetsgrad. Det finns en frågeställning där det finns anledning att 

arbeta vidare i dialog med vårdnadshavarna. Denna fråga är: 

Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på bästa 

sätt. 

Det är sedan länge ett utvecklingsområde att öka andelen vårdnadshavare på 

föräldramöten och föräldraråd. Enheterna har provat många olika former och tider för 

att nå målet med ökat deltagande. Pandemi har inte underlättat detta arbete. Trots detta 

har samtliga förskolor erbjudit utvecklingssamtal, föräldramöte och på alla tänkbara sätt 

och även upprätthållit kontakt med barn och vårdnadshavare som varit frånvarande 

under lägre tid. 

En rektor beskriver: Eftersom vi inte kommer att kunna samla alla nya föräldrar som vi 
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brukar, har två filmer spelats in som underlag för introduktion till förskolans utbildning 

och undervisning. Där ingår även en presentation av alla pedagoger. Vi vill på detta 

sätt försöka trygga vårdnadshavarna inför introduktionen. 

Vi kan generellt se av rektorernas analys att det är allra svårast att locka vårdnadshavare 

till möten i socioekonomiskt svaga områden. Detta gör det angeläget att skapa mer 

avslappnade mötesformer för vårdnadshavare inom förskolans verksamhet. Inkludering 

i det svenska samhället börjar för många i förskolan. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 

uppföljning av rektor, samt utvärdering av medarbetarna som ligger till grund för varje 

rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Arbetet med att öka mötestillgängligheten för fler vårdnadshavare genom att prova olika 

former och tider för möten fortsätter att utvecklas och utvärderas. 

Skapa mötesplatser på förskolan under mer lättsamma former. 

Låta barnens berättelser stå mer i centrum för möten med vårdnadshavare och använda 

digitala verktyg som medel för detta. 

 

7.5 Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem 

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

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

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, 

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

kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas 

samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför 

övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Lpfö 18) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Alla förskolor har en fungerande handlingsplan framtagen i områdesgrupper med 

rektorer för förskola och grundskola. Utbildningskontoret har sedan hösten 2016 en 

kommungemensam plan för övergångar från förskola till skola utifrån Skolverkets 

riktlinjer. Detta i syfte att kvalitetssäkra arbetet och öka likvärdigheten för kommunens 

alla barn och vårdnadshavare. 

Den nya planen har använts av samtliga enheter från och med läsåret 2016/2017 och 

enheterna upplever att övergångarna fortsatt fungerat bra. 

Så här beskriver en rektor det: 

Handlingsplanen är ett väl fungerande dokument, som ger pedagogerna en inblick hur 

processen inför övergången till skolan fungerar, samt ökad förståelse mellan de olika 

skolformerna. Barnen får ett fungerande avslut i förskolan och en bra start i skolan. 

Övergångssamtalet har underlättat för barn, vårdnadshavare och skolan, då de får en 

mer sammansatt bild av barnens framtida behov. 
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Resultat och analys 

Utvecklingsområden utifrån analys av våra gemensamma styrkor och svagheter: 

Det finns ett fungerande samarbete till stöd för barns kontinuerliga utveckling och 

lärande i förskolan, grundskolan och med fritidshem. Vi har i kommunens verksamheter 

nätverksmöten, besök på skolgårdarna, möte med klasslärarna och överlämningssamtal. 

Utvärderingarna leder till att brister rättas till och inte leder till onödiga misstag. 

Under Covid-19 med de restriktioner och försiktighet som har krävts har skolbesöken 

genomförts i utomhusmiljön där barnen mött sina faddrar, lärare och fritidsledare. 

Kompletterande överlämningar har erbjudits till vårdnadshavare, fysiskt eller via teams 

och telefon, utifrån väl förberedda underlag tillsammans med vårdnadshavare. 

Rektorerna upplever att den gemensamma handlingsplanen fungerar väl. 

Barnhälsokonferenserna i verksamhetsområdet där förskoleteamet, resursteamets chef, 

vavdelningschef för förskola samt rektorer deltar, kvalitetssäkrar övergångarna mellan 

skolformerna ytterligare. Vi kan se att vi blivit bättre på övergångar, tack vare våra 

förebyggande åtgärder. 

Träffar mellan barn som ska till samma skola på hösten kan med fördel organiseras för i 

hela kommunen. Idag finns ett sådant samarbete mellan förskolorna i Bro. Där man 

upplever att barnen känner sig ännu tryggare inför övergången till skolan, tack vare 

dessa träffar. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor som inkluderar både uppföljning av 

rektor, samt utvärdering av medarbetarna som ligger till grund för varje rektors analys 

av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Fortsätta främja en bra överlämning till förskoleklass. 

 

7.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling  

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 utvärdering är att få kunskap om hur 

förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan 

utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

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. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga 

utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. 

Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. 

(Lpfö 18) 
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Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

 

  

Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) via kvalitetsdialog med 

huvudmannen.  

Under våren 2019 genomförde Skolinspektionen en granskning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete gentemot förskoleverksamheten. Granskningen lämnade 

inga synpunkter från inspektionen, vilket vi tolkar som ett mycket gott betyg av hur vi 

genomför arbetet i enlighet med årshjulet ovan. 

Huvudmannen gör uppföljningar av förskolans systematiska kvalitetsarbete. Pandemin 

har gjort att resultatdialoger och verksamhetsbesök med representanter från 

utbildningsnämnden (politiken) inte har kunnat genomföras. 

Utbildningskontoret har dock genomfört resultatdialoger på samtliga rektorsområden. 

 

Vilka styrkor ser vi i våra förskolor? 

• Stolthet över den egna enheten. 

• Medarbetarnas kompetens och engagemang och vilja att utveckla verksamheten. 

• Arbetssättet med projekt och processberättelser. 

• De utvecklade pedagogiska lärmiljöerna. 

• Organisation för minskade barngrupper. 

• Ledningsgruppernas ökade samarbete, som ger mycket energi till hela 

förskolans verksamhet. HEP helt enkelt. 
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• Tydlig ledning med vilja, kompetens och vision. 

 

Vilka utvecklingsområden ser vi på våra förskolor? 

• Öka likvärdigheten mellan de kommunala förskolorna, förskolans 

kompensatoriska uppdrag. 

• Fortsätta arbetet för att ge flerspråkiga barn en bra undervisning. 

• Fortsätta och förtydliga det didaktiska arbetet med ett interkulturellt 

förhållningsätt. 

• Gemensamt professionellt språk och benämningar på funktioner och företeelser. 

• Fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra undervisningen i förskolan och ta fram 

idéer för att kunna mäta kvalitet och resultat i förskolan. 

 

Inom vilka områden behöver förskolorna stöd från huvudmannen under 

kommande år?  

• Bättre förutsättningar i form av ökad ram. 

• Skapa rektorsområden som blir hållbara; ekonomiskt, pedagogiskt och 

administrativt.  

• Fortsatt stöd med samordning av gemensamma utvecklingsområden. 

 

Vad behöver vi fortsätta att lysa på tillsammans? 

1. Öka rolltydligheten mellan pedagoger och därmed öka likvärdigheten, genom att 

minska skillnader i hur man tolkar och utför uppdraget. 

2. Säkerställa arbetet med interkulturellt förhållningssätt och tillgänglig förskola så alla 

barn oavsett ålder och språk inkluderas och får en likvärdig utbildning 

3. Lyfta fram och utveckla arbetssättet med de yngsta barnen. 

4. Fler samtal på alla nivåer, om hur vi kan förbättra kommunikation med 

vårdnadshavare. 

5. Arbeta med dilemman kring när man som pedagog ska vara upplysande och när man 

ska ställa öppna frågor och avvakta för att öka förståelsen för uppdraget och ökad 

yrkesskicklighet. 

6. Träna upp förmågan att ge konstruktiv feedback. Professionell inte privat! 

7. Vi måste arbeta mer kring vår likvärdighet. Hur får vi dagen att hänga ihop för barnen 

och att kännas meningsfull för både barn och pedagoger. 

8.  Fortsätta och lyfta nyckelbeteenden och undervisande förhållningssätt i 

rektorsgruppen, samt rektorns egna ledningsgrupp och att ha det som en stående 

reflektionspunkt. 

9.  Organisera för ”ronderingar” för våra medarbetare inom förskolan, enheten 

kommunens alla förskolor – som metod för att ge varandra stöd för vidareutveckling. 

10. Fortsätta inom vårt gemensamma projekt för ”Hållbar utveckling” och bygga 
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undervisande förhållningssätt för alla barn hela dagen och alla situationer/miljöer 

tillsammans. 

  

Resultat och analys 

Resultatet av varje rektors systematiska kvalitetsarbete, kvalitetsdialogerna samt 

enkätsvaren ger en bild som stämmer bra med vad som framkommer som styrkor och 

utvecklingsområden i enheternas SKA-planer, som utbildningskontoret tagit del av. 

Vad definierar ett undervisande förhållningssätt i förskolan i praktiken och hur vi tolkar 

det i vår verksamhet? 

Pedagogernas närvaro kan bidra till en undervisning för barnen som kan leda till ny 

kunskap om specifika områden, något som inte möjliggörs på samma sätt utan den 

vuxnes närvaro. Det undervisande förhållningssättet ska utgå från läroplanens 

strävansmål och utgör då undervisningen i förskolan. Undervisningen kan ske vid alla 

tider och i alla situationer under förskoledagen. 

Även om barn också lär av varandra kan en pedagog med didaktiska kunskaper ge 

rikare möjligheter för alla barn att lära i lek. Det verkar som om vissa sätt att delta i 

barns lek till och med kan bidra till roligare och mer uppskattade lekar utifrån barnens 

perspektiv, vilket möjliggör ”det lustfyllda lärandet”. Pedagogerna arbetar med stöd av 

nyckelbeteenden som begrepp, med att förhålla sig till och reflektera kring hur man 

arbetar mot läroplanens strävansmål, på ett mer medvetet sätt. Detta gör skillnad för 

barnen och ger på detta sätt som vi förstår det en ökad kvalitet i undervisningen, i 

förskolans verksamhet. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 

uppföljning av rektor, samt utvärdering av medarbetarna som ligger till grund för varje 

rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

Huvudmannens har ett systematiska kvalitetsarbete som har utvecklats över åren och 

håller nu en hög kvalitet, vilket bekräftats av Skolinspektionen. 

 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Vi följer årshjulet (se bild ovan) för det systematiska kvalitetsarbetet och 

huvudmannens plan för detta. 

Ändringar görs i samråd med rektorer och medarbetare i syfte att arbeta utifrån ständiga 

förbättringar. Kvalitetsdialoger genomförs utifrån SKA-planen. Ny rapport tas ut av 

Avdelningschefen efter 20 januari 2021 - uppföljning av mål på enhets- och 

övergripande nivå sker då enligt årshjulet. Skriftlig feedback till varje rektor ges i 

februari, samt verksamhetsbesök och kvalitetsdialoger sker sedan i mars/april. 

Detta arbete styr de områden som kommer lyftas gemensamt. Se: Prioriterade 

målområden under rubriken 3:1 Personal/enhetens kompetensutvecklingsplan. 

7.7 Jämställdhet mellan flickor och pojkar 

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, 

oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster 

som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar 

utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på 
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barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär 

tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma 

möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet. (Lpfö 18) 

 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Samtliga rektorer ser detta som ett ständigt pågående utvecklingsarbete där pedagogiska 

diskussioner utifrån jämställdhet mellan kön är en naturlig del av vardagsarbetet på 

förskolorna. De beskriver även hur de systematiskt strävar efter att ge flickor och pojkar 

samma möjligheter och förutsättningar till utveckling, lärande, social kompetens och 

utmaningar utan att fastna i traditionella könsmönster. Det är en del av 

värdegrundsarbetet. 

Rektorerna väljer unisont att även fortsättningsvis lägga extra fokus på 

jämställdhetsfrågan, via ett normkritiskt förhållningssätt, i sin lokala 

kompetensutvecklingsplan. Detta styrker uppfattningen att det är ett ständigt pågående 

kvalitetsarbete. Därför kommer detta kommande läsår även lyftas som ett gemensamt 

utvecklingsområde för förskolorna. 

En rektor skriver: Vi har påbörjat arbete om välkomnande i förskolan med ett genus- 

normkritiskt- och interkulturellt förhållningsätt. Vi problematiserar kring välkomnandet 

i olika situationer, exempelvis när barnet och vårdnadshavaren kommer till förskolan, 

då bjuds de in och välkomnas i vår lärmiljö, till undervisningssituationer, 

matsituationer, lärmiljön utomhus osv. Syftet med att granska hur vi bemöter barnen 

och vårdnadshavarna i olika situationer under dagen, är att vi blir medvetna om hur vi 

tar emot, bjuder in och agerar med ett genus- normkritiskt och interkulturellt 

förhållningssätt. Vi vill att alla ska känna sig sedda, efterlängtade, bekräftade, lyssnade 

på och bli varmt och respektfullt mottagna/inbjudna till förskolan och i alla delar av 

verksamheten där olikhet ses som en tillgång. Barn tillägnar sig etiska värden och 

normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. 

Delegationen för jämställdhet i förskolan skriver i sitt slutbetänkande att "personalens 

förhållningssätt är den viktigaste faktorn i jämställdhetsarbetet" (SOU 2006:75, sid 91). 

  

Resultat och analys 

På frågan "mitt barn tränas i att ta ansvar" kan vi konstatera att vårdnadshavare till 

pojkar har en lägre skattning än vårdnadshavare till flickor. Och i frågan "mitt barns 

tankar och intressen tas tillvara" har vårdnadshavare till flickor skattat lägre. En 

tolkning av detta kan vara att pojkar inte behöver ta lika stort ansvar som flickor och att 

pojkar också blir lyssnade på mer av vuxna i förskolan. Det är en bild som har 

bekräftats i forskning kring hur olika pojkar och flickor bemöts på förskolan och i 

samhället och vilka olika förväntningar som finns på ett barn, baserat på kön. 

I enkäten (Våga visa) svarar vårdnadshavare på frågan "mitt barn är tryggt i förskolan", 

där skattar vårdnadshavare till pojkar tryggheten som lägre än vårdnadshavare till 

flickor. Resultaten har dock förbättrats genom ett aktivt medvetandegörande och 

praktiskt arbete på förskolorna. 
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Det finns en tydlig systematik på alla förskolor som inkluderar både uppföljning av 

rektor, samt utvärdering av medarbetarna som ligger till grund för varje rektors analys 

av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen. 

 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

• Lyfta genusperspektivet utifrån arbetet med Plan mot kränkande behandling, 

samt fortsätta med den gemensamma målsättningen för att skapa tillgänglig 

undervisning och likvärdig förskola, för alla barn. Detta görs som uppstart via 

ett verksamhetsmöte med rektorerna där målen i SKA-planen är sammanställda, 

samt i kvalitetsdialog höst och vår. Arbetet följs upp i SKA-rapport februari 

2022, samt augusti 2022. 

• I verksamhetsgruppen för rektorer kommer ett aktivt arbete ske kring resultatet 

av Våga Visa. Fokus kommer ligga på kring frågan om förväntningar på barn i 

förskolan ser olika ut, utifrån kön. 
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8 Förebyggande arbete kring barns hälsa 

Så här genomför vi vårt förebyggande arbete kring barns hälsa 

 

Det finns till årshjulet ovan, utarbetade rutiner som tillämpas för arbetet med att 

uppmärksamma och kartlägga stödbehov, besluta om åtgärder och om när och hur 

uppföljning ska ske. Av rutinerna framgår också ansvarsfördelningen mellan de olika 

aktörerna; arbetslaget, rektor, stödfunktioner och avdelningschef Arbetslagets 

beskrivning av verksamhetens förmåga att möta barnens behov och deras 

dokumentation av verksamheten och barns förändrade kunnande analyseras tillsammans 

med rektor och när så är aktuellt även med – förskolepsykolog, samt specialpedagoger 

och utbildningskontorets utredare för särskilt stöd. Analysen ligger sedan till grund för 

de beslutade stödinsatserna. Avdelningschef bedömer utifrån dessa rutiner att 

verksamheten genomförs på ett sådant sätt att alla barn kan delta. Verksamheten 

anpassas utifrån den aktuella barngruppen och insatser riktade till barn i behov av 

särskilt stöd genomförs i den ordinarie verksamheten. Detta arbete har granskats av 

Skolinspektionen under våren 2019, som en del av deras granskning av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete. Förskolornas arbete fick mycket väl godkänt. 

Det pågår även ett arbete med gemensamma ställningstaganden kring de pedagogiska 

lärmiljöerna i syfte att öka kvalitet och medvetenhet i verksamheten. Miljöns betydelse 

för det enskilda barnets möjligheter att lyckas är en framgångsfaktor enligt 

Specialpedagogiska myndigheten. Miljön på förskolorna är estetisk, väl genomtänkt ur 

barngruppernas och läroplanens perspektiv och är rikligt utrustad med material som är 

både stimulerande och exponerat på ett tillgängligt sätt. Utemiljöerna liksom lokalerna 

är väl disponerade och ger barnen tillfälle till både avskildhet och rörelse. Utevistelsen 

och arbetssättet där, är ett gemensamt utvecklingsområde som pågår. Avdelningschef 

bedömer också att rektorerna är involverad i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

och tar ansvar för att barnen får sina behov tillgodosedda. Det finns stödstrukturer som 

kan bistå arbetslagen på förskolan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

Avdelningschef har, för att skapa förutsättningar i verksamheten kring barn i behov av 

stöd, också gett möjlighet till kompetensutveckling, t.ex. pedagoger närmast barn med 
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särskilt stöd, gavs möjlighet att få handledning som leds av barnpsykolog från det 

centrala resursteamet. Det ger ett viktigt stöd till våra medarbetare som finns nära barn 

inom AST- eller NPF-spektrumet. 

En ytterligare del i att leda och skapa förutsättningar för detta arbete handlar om det 

systematiska kvalitetsarbetet där huvudmannen våren 2018 initierade ett nytt arbetssätt 

för att kvalitetssäkra arbetet kring barns rättigheter, enligt skollagen (kap.8). Detta 

utifrån ett gemensamt behov av att utveckla uppföljningen kring verksamhetens 

förmåga att möta alla barn, som framkom i förskolornas systematiska kvalitetsarbete 

2017. Där finns nu en fungerande systematik för hur barngrupper och enskilda barn 

följs upp under året i så kallande barnhälsokonferenser. Det sker i nära samarbete 

mellan avdelningens pedagoger, specialpedagoger, det centrala resursteamet, rektor, 

samt avdelningschef. Utgångspunkten är ett gemensamt framtaget dokument 

”Pedagogisk kartläggning” som består av flera olika steg. 

1. Arbetslagets frågor kring barn som väcker funderingar – lyfts med rektor. 

2. Pedagogisk kartläggning – görs vid behov – pedagoger samt vårdnadshavares 

uppfattning tas i beaktande – och barnets där så är möjligt utifrån ålder och mognad. 

3. Beslut och plan för särskilda stödinsatser – i samverkan med specialpedagoger och 

det centrala resursteamet. 

4. Uppföljning och beslut om nästa steg – tas i samråd förskola, specialpedagoger och 

resursteam, alternativt direkt vid terminens barnhälsokonferens. 

  

  

Resultat och analys 

Vi arbetar vidare i samarbete med Specialpedagogiska myndigheten som sedan 2016 

beviljat verksamheten stadsbidrag för att driva arbetet med att öka tillgängligheten och 

likvärdigheten mellan kommunala förskolor, samt höja kvaliteten i verksamheten så den 

vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och inte på subjektiva "tyckande". 

Detta läsår får vi inte statsbidraget, men har trots det valt att hålla i samarbetet med 

myndigheten inom ramen för förskolornas verksamhet, då detta arbete varit en 

framgångsfaktor. 

Arbetet med de terminsvisa barnhälsokonferenserna, samt de gemensamma 

kartläggningsunderlagen kring hur arbetet kring enskilda barn ska bedrivas för barnets 

bästa fortsätter. 

Handledning nära verksamheten är det vi under åren funnit mest framgångsrikt, när det i 

tider av minskade resurser skapas en stark oro för hur det kommande året med 

eventuellt minskade medel för förskolan kommer att drabba barn med extraordinärt 

stödbehov och barn med annat modersmål, alternativt språkstörning. Ett gott kvalitativt 

arbete kring dessa barn är resurskrävande, men spar pengar på lång sikt åt hela 

samhället. Det finns ny nationalekonomisk forskning av Helena Holmlund (Vad kan den 

nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan, Rapport 

2020:10, IFAU) som beskriver detta. Där lyfts hur förskolan bidrar till att utjämna 

skillnader mellan elever med olika förutsättningar, enligt rapporten är avkastningen på 

samhällets investering särskilt hög för barn i förskola. Att inte ha en väl utbyggd barn- 

och elevhälsa blir mycket kostsamt för enskilda barn både på kort och lång sikt och på 

lång sikt även för samhället. 
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Utvärderingar av barnhälsoarbetet visar att detta har ökat rektorernas trygghet i att alla 

barn får det de har rätt till. Även huvudmannen kan på detta sätt säkerställa att barn inte 

faller mellan stolar utan att åtgärder sätts in, avslutas eller initieras med en kontinuitet. 

Det finns en tydlig systematik på alla förskolor för detta som inkluderar både 

uppföljning av rektor samt utvärdering av medarbetarna som ligger till grund för varje 

rektors analys av hur väl man arbetar mot just detta målområde i läroplanen och skollag. 

  

  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Pedagogernas kompetens, tillgängliga lärmiljöer och undervisning för alla barn enligt 

skollag och läroplan är vårt fortsatta fokus. 

Nätverk som organiseras av avdelningschef, samt rektorer i samarbete med 

Specialpedagogiska myndigheten fortsätter kommande läsår. 

Nätverk för medarbetare med särskilda uppdrag kring barn med extraordinärt stödbehov 

organiseras av huvudman via resursteamet och leds av förskolepsykolog. 

Storföreläsning för alla personal av David Edfelt har genomförts 2021 på 

huvudmannens initiativ utifrån behov i verksamheten. David Edfelt är psykolog och 

arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska 

Institutionen vid Stockholms universitet. Han har en bakgrund i arbetet med barn och 

ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik inom förskola 

och skola, barnpsykiatri och vid Karolinska Universitetssjukhuset. Under kommande 

läsår behöver arbetet fortsätta och följas upp. 



53 Systematiskt kvalitetsarbete 2021, förskola - UN 21/0020-1 Systematiskt kvalitetsarbete 2021, förskola : SKA-plan forskola 2020-2021

Utbildningsnämnden, SKA-plan förskola 2020-2021 32(35) 

9 Synpunkter och klagomål 
Skollagens bestämmelser om klagomålshantering  

Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot 

och utreda klagomål mot utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv 

bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om 

klagomålsrutinerna lämnas. Huvudmannen ska informera barn, elever och 

vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de går till väga för att lämna ett 

klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten 

ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. 

Enligt 4 kap. 7–8 §§ i skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot 

och utreda klagomål mot utbildningen. Rutinerna gäller all verksamhet inom 

Utbildningsnämnden och alla kan lämna klagomål och synpunkter. Med 

klagomålslämnare avses vanligen barn, elever, vårdnadshavare eller andra intressenter. 

Genom klagomål uppmärksammas fel och brister som kan finnas och genom detta 

skapas möjligheter att kunna åtgärda brister på ett effektivt sätt. Samtidigt ges 

kommuninvånare tillfälle att ge positiva synpunkter. Synpunkter är ett vidare begrepp 

än klagomål och kan även bestå av exempelvis beröm eller förslag. Även synpunkter 

bör tas om hand på samma sätt som klagomål. 

Klagomål riktas först till ansvarig pedagog, därefter till ansvarig chef och sedan via 

kommunens klagomålshantering så att ärendet blir diariefört. 

En rektor beskriver: Vid synpunkter eller klagomål som rör den pedagogiska 

verksamheten så kommer de ofta in muntligt. Frågorna/synpunkterna tas emot och 

åtgärder vidtas. Åtgärder kan vara möten i dialogform med vårdnadshavare, 

återkoppling till arbetslag, insats av utvecklingsledaren eller specialpedagog samt 

förändringar i miljö eller rutiner i arbetssätt etc. 

  

  

Resultat och analys 

Det har inte varit många klagomål under det gångna läsåret. Majoriteten av klagomålen 

har haft koppling till pandemin och de restriktioner som förskolorna har tillämpat 

utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Resultatet visar att våra förskolor har välfungerande och kända rutiner för synpunkter 

och klagomål. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

• Arbetet med att informera vårdnadshavare om verksamhetens rutiner för 

klagomålshantering fortsätter som tidigare. 

• Rutinerna för klagomålshanteringen finns synliggjorda i verksamheten för både 

vårdnadshavare och medarbetare. 

• Rutiner för klagomålshantering finns synliggjort på kommunens hemsida. 

• Arbetet med att förtydliga löpande information från t.ex. Folkhälsomyndigheten 

gällande Corona behöver ses över i samråd med kommunikationsavdelning och 

kommunledning.  
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10 Nyanlända och flerspråkiga barns undervisning 
och lärande 

Upplands-Bro kommun ingår i en satsning för att nyanlända och barn och elever med 

annat modersmål ska få en bättre undervisning. Satsningen kallas BEAM (Barn med 

annat modersmål än svenska) och genomförs med stöd av Skolverket under tre år. 

Samtliga skolformer ingår och Skolverkets stöd pågår fram till årsskiftet 2022–2023. 

 

10.1 Insatser för att öka den teoretisk förankringen hos pedagoger 

Vi har ett prioriterat område kring språklig och kulturell mångfald, där rektorerna lyft 

flerspråkigheten än mer i projekt och aktiviteter. Genom samarbetat med Skolverket har 

förskolorna fått möjlighet att genomföra flera aktiviteter via BEAM (Barn med annat 

modersmål än svenska), där barnskötare från de kommunala förskolorna genomfört och 

kommer att genomföra läslyftets modul "Flera språk i barngruppen". Där förväntar vi 

oss ett synbart resultat i form av att barn ges möjlighet till att tillägna sig ett utökat 

ordförråd. 

10.2 Insatsen effekt omsatt i praktik- och metodutveckling 

Förutom de insatser som görs med utbildningar/fortbildningar inom BEAM så har 

förskolan även tillsatt en tjänst som jobbar med att implementera och handleda 

pedagoger i SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). Tjänsten är fördelad på 

två SKUA-utvecklare (50% per utvecklare). 

Förskolan fokuserar mycket på läsning och att man någon gång under dagen får höra en 

läst text. I samband med läsningen väljs böcker som och ämnen som intresserar barnen 

men som även utmanat tankar och skapar diskussion, exempelvis barnböcker som 

behandlar normkritik. 

10.3 Vårdnadshavarnas delaktighet 

Mötet kring språkkartläggningar ger pedagogerna möjlighet att ta hjälp från 

vårdnadshavare för att få prioriterade och viktiga begrepp i undervisningen översatta till 

modersmålet i projekten.  

Genom tillgänglighetsverktyget i området Språk och kommunikation har vi kartlagt 

behovet hos barnen från de olika åldersgrupper för att planera och främja barnens 

språkutveckling samt modersmålet (Date materialet ger pedagogerna och barnen 

möjlighet att tillsammans arbeta för en social, pedagogisk och fysiskt tillgänglig 

förskolemiljö). 

Följande insatser utförs i arbetet om vårdnadshavares delaktighet: 

• Språkkartläggningar vid introduktionssamtal, tolk bokas vid behov 

• Barnböcker på olika språk, Poliglutt 
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• Hemmets tillgång till förskolans inläsningstjänst Polyglutt med barnlitteratur på 

olika språk bidrar till engagemang och delaktighet i det pågående 

språkutvecklande arbetet i gruppen 

• Vårdnadshavarna delaktighet i barnens projekt genom att översätta viktiga 

begrepp på olika språk 

• Vårdnadshavare bjuds in till introduktionssamtal där en språkkartläggning 

genomförs för att synliggöra vilka språk som omger barnet. Tolk erbjuds om 

behov finns 

• Vårdnadshavare bidrar till omsorgsbegrepp samt till förskolans projektämnen 

med för barnet viktiga ord och bilder på barnets modersmål.  

• Vårdnadshavare reflekterar med pedagog kring exempel ur förskolans 

verksamhet vid uppföljningssamtal samt utvecklingssamtal. 

• Vårdnadshavare läser barnböcker som följer barnet från förskolan till hemmet 

och sedan tillbaka till barngruppen. Upplevelsen är kompletterad med 

vårdnadshavares kommentarer. 

 

10.4 Digitala verktyg kopplade till SKUA 

I undervisningen erbjuds barnen analoga och digitala läromedel. I en tillgänglig lärmiljö 

kan varje barn fördjupa sin kunskap över tid med pedagoger som aktivt förbereder och 

planerar undervisningen utifrån barnet och barnen i grupp. I lärmiljöerna har barnen 

tillgång till digitala verktyg (iPad, projektor, digitalt förstoringsglas samt ljusbord) för 

lek, undersökande, undervisning och lärande. I det språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssättet arbetar vi med ett interkulturellt förhållningsätt. De digitala verktygen är ett 

viktigt medel för att ta del av allas våra kulturer bl. a för att se platser, höra musik, höra 

olika språk, uppleva olika skriftspråk, uppleva dans och andra estetiska 

möjligheter/uttryck. Vi tar också hjälp av språkappar som syftar till att skapa förståelse 

för ord och begrepp. Polyglutt använder både förskolan och hemmet för att brygga över 

modersmål och det svenska språket. 

• Polyglutt - inläst litteratur på olika språk ger barnen tillgång till sagor på sitt eget 

modersmål som en viktig en del av barnens identitetsskapande 

• Ipad med språkappar som syftar till språkutveckling och stimulans 

• Ipad - inspelning av barns eget berättande till kreativt skapade bilder, egna serier 

eller återberättande av sagor möjliggör för barnen att dela sina tankar och själva 

få syn på sitt lärande och utveckling. 

• Projektor, ljusbord, förstoringsutrustning är andra verktyg som kan stötta ett 

fördjupat undersökande av valda intresseområden i projektet för att synliggöra, 

ge fler dimensioner och bidra till ett utvidgat språk, språkförståelse och 

ordförråd samt som reflektionsverktyg för ökat begreppsbildande. 
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• Internet som möjlig kunskapskälla för att söka ytterligare information och fakta 

utifrån valda intresseområden använd aktivt av barn och pedagoger. Vikten av 

samtal kring källkritik blir i de sammanhangen extra tydliga. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 2021 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för 

grundskolan. 

2. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för 

grundsärskolan. 

3. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för 

fritidshemmet. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2020/21. Analyserna ger en bild av 

verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som 
identifierats, se bilagor. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2021 

 SKA-rapport för grundskolan och förskoleklassen 2020/21 

 SKA-rapport för grundsärskolan 2020/21 

 SKA-rapport för fritidshemmet 2020/21 

Ärendet 

Utbildningskontoret har gjort en sammanställning och analys av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2019/20. Analyserna ger en bild av 
verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som 

identifierats, se bilagor. 

I skollagens 4 kapitel finns krav på att varje huvudman och förskole- och 
skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå ska dokumenteras. Inriktningen 

på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen 
i skolförfattningarna (nationella mål) uppfylls. Alla förskole- och skolenheter har 

en plan för det systematiska kvalitetsarbetet som ligger till grund för 
uppföljningar, utvärderingar och analyser under skolåret. Dessa analyseras sedan 

på huvudmannanivå och presenteras i rapportform till Utbildningsnämnden, se 
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bilagor. Analyserna ger en bild av verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv 

och vilka utvecklingsområden som identifierats. 

 

Barnperspektiv 

Att det systematiska kvalitetsarbetet vid varje enhet följs upp är en förutsättning 

för att en utveckling till en bättre utbildning för alla barn och elever inom 

skolväsendet ska ske. 
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten 

planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 

Rektor omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa 

utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 

utvärdering. 

Avstämning av SKA-planen sker två gånger per år. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
4 kap. skollagen (2010:800) 

Enhetsnivå 

4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 

förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 

elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 

som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 

finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 

åtgärder vidtas. 

Centrala begrepp  

Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 

kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 

uppföljningar och som regelbundet sker på skolan 

Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 

säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 

målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 

Åtgärdsarbete omfattar det system skolan har för att utforma åtgärder, utifrån 

utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 

Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 

skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande 

ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik 
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3 Grundläggande information om skolorna 

I Upplands-Bro kommun finns tio grundskolor, varav tre med högstadium. 

 

Finnstaskolan Åk F-6 Bro 

Tjustaskolan Åk F-6 Bro 

Härneviskolan Åk F-6 Bro 

Råbyskolan Åk F-6 Bro 

Broskolan Åk 7-9 Bro 

Brunnaskolan Åk F-3 Kungsängen 

Lillsjöskolan Åk F-3 Kungsängen 

Bergaskolan Åk F-6 Kungsängen 

Hagnässkolan Åk 4-9 Kungsängen 

Ekhammarskolan Åk 4-9 Kungsängen 

  

För att värna en helhetssyn och öka likvärdigheten på elevernas utveckling samarbetar 

dessutom skolorna i områdesgrupper i kommunens tre geografiskt sammanhängande 

områden; Bro-, Brunna- och Kungsängenområdet. 
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3.1 Personalsammansättning och personalförsörjning 

 

 

  
 

  

  

Grundskolan - Personalstatistik 
Läsåret 2020/21 Visar uppgifter för: Upplands-Bro (kommunal 
huvudman) 
       

Grundskolan - Personalstatistik 
  Heltidstjänster 

  Totalt Rektor** Lärare Lärare, 
Lärare, 
m. 

  lärare     kvinnor, ped. 

  och     (%) högskole- 

  rektor**       
exam. 
(%) 

Organisation huvudman Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. 

Upplands-Bro, kommunal huvudman 236,4 8,0 228,4 77,9 79,7 

Bergaskolan 22,8 1,0 21,8 89,7 92,1 

Broskolan 24,8 1,0 23,8 68,0 70,5 

Brunnaskolan 16,4 1,0 15,4 85,8 94,3 

Ekhammarskolan 40,1 1,0 39,1 72,8 79,9 

Finnstaskolan 19,0 1,0 18,0 87,0 93,0 

Hagnässkolan 37,4 1,0 36,4 60,9 66,7 

Härneviskolan 21,7 1,0 20,7 94,4 88,4 

Lillsjöskolan 18,5 1,0 17,5 96,3 84,7 

Råbyskolan 26,4 1,0 26,4 71,4 71,5 

Tjustaskolan 9,4 1,0 9,4 80,8 69,1 

  

Andelen lärare med lärarlegitimation ligger på ca 80% och ligger väl i linje med 

kranskommuner till Stockholm. Det blir generellt svårare för alla kommuner att få tag 

på lärare med lärarlegitimation och det gäller även Upplands-Bro kommun. Ambitionen 

är alltid att till varje utlyst tjänst tillsätta med lärare med legitimation som även är 

ämnesbehöriga i samtliga ämnen de undervisar inom. För att kunna behålla och 

nyrekrytera lärare krävs olika förslag på lösningar som delvis underlättar och renodlar 

lärarens vardag. Ett pilotprojekt är nu inne på andra läsåret av två s.k. mentorer enligt 

"Upplands-Bro modellen". Dessa tjänster, en per klass, skall hantera och samla ihop de 

delar som idag hanteras av lärare men som inte är direkt knutet till undervisningen. 

Dessa tjänster finns nu i årskurs 2 på Brunnaskolan, årskurs 5 på Ekhammarskolan och 

årskurs 7 på Broskolan. Responsen hittills är mycket positiv och största vinsten är enligt 

lärarna att större del av lektionen går till undervisning jämfört med tidigare och att 

vårdnadshavare upplever att återkopplingen och kontakten med skolan har ökat. 
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Vi är även en Klusterkommun vilket innebär att vi fått möjligheten att teckna avtal med 

Stockholms universitet för att ta emot ett flertal lärarstudenter på några skolor. Fullt 

utbyggt innebär det att vi skall ha ca 260 studenter placerade hos oss under ett läsår. Det 

är en fantastisk möjlighet för oss att sedan nyrekrytera dessa som lärare i våra skolor. 

Till hösten 2021 är 21 av dessa lärare klara med sin utbildning vilket innebär stora 

möjligheter för oss. Det är endast hälften av alla kommuner i Stockholms län som får 

denna chans. Vi är just inne på år tre i denna satsning.  

  

  

Resultat och analys 

Huvudmannens kommentar: För att underlätta för våra skolledare och säkerställa 

likvärdigheten med behöriga lärare på alla våra skolor bör huvudmannen överväga att 

införa central rekrytering där vi efter annonsering och intervjuer kan vid behov fördela 

om tjänsterna till de skolor som har svårare att få behöriga till sina tjänster. 

Huvudmannen har ett nätverk för sina biträdande rektorer sedan vårterminen 2019 för 

att säkerställa att det finns utbildade biträdande rektorer med rätt kompetens som sedan 

kan anta kommande rektorstjänster. Nätverket leds av strategiska skäl av 

Verksamhetschef Skola. 

 

3.1.1 Kompetensutveckling 

Varje skola ansvarar för att varje personal får möjlighet till fortbildning inom sitt ämne 

som lärare. Det är ca 100 timmar per år som skall gå till detta ändamål. 

Huvudmannen har inom Skolverkets riktade insatser (BEAM) genomfört svenska som 

andra språkutbildning, SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt), STL (skriva 

sig till lärande), Läsa Äger och TMO (traumamedveten omsorg).  

 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att insatsen inom ramen för 

BEAM är helt rätt i tiden utifrån förändrade elevsammansättningar på flertalet av 

skolorna men att det också inneburit att flera lärare varit borta från sin undervisning 

samtidigt som det varit en pandemi med sjuk personal och det tillsammans varit för 

ansträngande för skolorna. Huvudmannen bör framöver överväga om sådana stora 

insatser kan genomföras och om de leder till önskad effekt. Rektorerna på våra skolor 

signalerar det. 
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3.2 Elever 

 

Elevantal 

 

 

 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen behöver ha fortsatt fokus på att anpassa 

antalet elevplatser per skola utifrån antalet elever i upptagningsområdet, så att så många 

som möjligt får sitt skolval. I Bro området har inför läsåret 21/22 en ny skolkoncern 

etablerat sig, Jensen Grundskola. 
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4 Rektors ledningsdeklaration 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 

övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella 

målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande 

till de nationella målen och kunskapskraven (Lgr 11) 

Alla rektorer har beskrivit hur de som pedagogisk ledare och chef styr verksamheten 

mot de nationella målen. Syftet är att huvudmannen skall få en uppfattning om hur 

rektorer styr och leder sin verksamhet. Rektors vision sätter riktningen för skolans 

utveckling. Samtliga rektorer ansvarar för sin inre organisation enligt skollagen och 

inom vissa områden har huvudmannen valt att centralisera sina resurser för att 

säkerställa likvärdighet och även beakta rektors arbetsmiljö. Det är bla Elevhälsan 

(Skolsköterska och Psykolog), Fastighet och kostenheten. Rektorerna träffas tre av fyra 

onsdagar på fm med fokus att tillsammans bidra till likvärdigheten på alla våra skolor. 

De biträdande rektorerna deltar också på dessa möten när rektor anser att det behövs. 

För att ytterligare skapa bra samarbete mellan högstadiet och gymnasieskolan träffas 

respektive rektorer regelbundet med fokus att ta fram underlag/koncept så elever i våra 

högstadier med stort intresse för matematik kan läsa in gymnasiekurser. Detta koncept 

planeras börja läsåret 22/23. 

Resultat och analys 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen behöver fortsätta ha fokus på rektors 

arbetsmiljö och skapa en organisation där delaktighet är i fokus. Satsningen sedan 

hösten 2018 tillsammans med f.d. utbildningschef för rektorsprogrammet på 

Stockholms universitet på att stärka rektors möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap 

fortsätter och kommer under 2022 utökas med att Stockholm Stads rektorer i 

Järvaområdet bildar tillsammans med rektorerna inom Upplands-Bros kommunala 

grundskolor en handledningsgrupp med fokus på att dela kultur. Detta sker via internat 

och en uppföljningsdag två gånger per termin under två år. Full finansieringen via 

Skolverket. Uppföljning visar att vi har rektorer på samtliga skolor som trivs men att 

deras vardag är ansträngd och därför behöver hela styrkedjan värna om deras tid och 

engagemang.  
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5 Målområden 

5.1 Normer och värden  

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling. 

Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Arbetet med normer och värden beskrivs som processer där likabehandlingsplaner, 

trygghetsgrupper och gemensamma ordningsregler är centrala. 

Rektorerna beskriver aktiviteter av såväl främjande och förbyggande som av mer 

åtgärdande karaktär. 

Enligt skollagens 6 kapitel om åtgärder mot kränkande behandling ska huvudmannen se 

till att det inom ramen för varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling av elever. Enligt 6 kap. 10 § är en rektor, som får 

kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 

med verksamheten, skyldig att anmäla detta till huvudmannen 

Huvudmannen har ett ansvar för att anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 10 § iakttas, 

samt en skyldighet att utreda uppgifter om kränkande behandling och vidta åtgärder för 

att förhindra att kränkningar sker. Kränkande behandling definieras enligt 6 kap. 3 § 

som ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 

kränker ett barns eller en elevs värdighet. Anmälningsskyldigheten omfattar även 

diskriminering och trakasserier enligt diskrimineringslagen. 

Utbildningskontoret har rutiner för rektors anmälan till huvudman. Anmälningarna görs 

via kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem där utredare och 

verksamhetschef skola på utbildningskontoret sammanställer och bedömer om insats 

också krävs av huvudmannen. 

  

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att det bedrivs ett systematiskt 

kvalitetsarbete inom området på alla våra skolor och att arbetet utvecklats under 

innevarande läsår. 
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5.2 Kunskaper 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för 

fortsatt utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 

strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna 

ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 

former. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Arbetet för att nå högre kunskapsresultat är skolornas största och mest mångfacetterade 

utvecklingsområde. Rektorerna beskriver hur de arbetar med sina identifierade 

utvecklingsområden. De beskriver också den systematik som ligger till grund för 

identifieringen och prioriteringen av dessa områden. 

 

 Meritvärde årskurs 6 VT 2021
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Skola 

Antal 

elever 

Antal elever som gjort 
och klarat samtliga 

delprov, Svenska 

Andel elever som gjort 
och klarat samtliga 

delprov, Svenska 

Antal elever som gjort 
och klarat samtliga 

delprov, Matematik 

Andel elever som gjort 
och klarat samtliga 

delprov, Matematik 

Finnsta 53 25 47 % 11 21 % 

Råby 47 16 34 % 17 36 % 

Härnevi 52 32 62 % 18 35 % 

Brunna 79 69 87 % 73 92 % 

Lillsjö 76 47 62 % 54 71 % 

Tjusta 19 15 79 % 16 84 % 

Berga 56 35 62 % 29 52 % 

Totalt 382 239 63 % 218 57 % 

 

Meritvärde åk 9 VT 2021 

 

 

  

 

 

Nationella proven i årskurs 3 VT2021 
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Meritvärde åk 9 trend per kön 

 

 

Meritvärde åk 6 trend per kön 

 

 

Indikatorer Målvärde 2021 Målvärde 2022 Målvärde 2023 

Andelen elever som 
klarar kunskapskraven i 
svenska i årskurs 1. 95 % 100 % 100 % 

Andel elever som nått 
kravnivån på nationella 
proven i åk 3 78 % 80 % 85 % 

Andel elever med 
godkända betyg i 
samtliga ämnen åk 6 90 % 94 % 97 % 

Genomsnittligt meritvärde 
i årskurs 6 230 235 240 

Andel elever med 
godkända betyg i 
samtliga ämnen åk 9 90 % 96 % 100 % 

Genomsnittligt 
meritvärden i årskurs 9 255 260 260 

Andel elever som är 
behöriga till nationellt 
program på gymnasiet 95 % 97 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 Systematiskt kvalitetsarbete 2021 - UN 21/0022-1 Systematiskt kvalitetsarbete 2021 : SKA-plan grundskola 2020/21

Utbildningsnämnden, SKA-plan grundskola 2020–2021 18(30) 

Resultat och analys 

Huvudmannens kommentar: Resultaten på nationella proven i årskurs 3 är låga och 

Har varit det i flera år. En förklaring efter samtal med alla rektorer och motsvarande 

ledningsgrupper på skolorna är att genomförandet och ge samtliga elever flera 

möjligheter att genomföra alla testerna inte alltid gjorts då lärarna utifrån sin synvinkel 

redan har bra bedömningsunderlag utifrån sin undervisning och då ej givit eleven fler 

möjligheter. Även pandemins restriktioner gjorde att flera lärare valde att inte samla 

elever från olika klasser för nya testtillfällen. Sammanställningen till huvudmannen blir 

svår att tolka och en förändring av genomförandet kommer ske redan till kommande 

läsår.  

Resultaten för våra elever i årskurs 6 och årskurs 9 har ökat något från 2020. Vi kan se 

att när vi följer upp resultaten per skola och klass skiljer det sig åt lika mycket mellan 

skolor som mellan klasser inom skolan. Det finns väldigt goda elevresultat på 

individnivå och det finns elever som behöver särskilt stöd för att kunna lyckas och 

uppnå gymnasiebehörighet efter årskurs 9. Viktigt att huvudmannen fortsätter och 

utvecklar sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus elevresultaten och stöttar sina 

rektorer med detta arbete. För att ytterligare stärka undervisningen och säkerställa 

kvaliteten inom ämnena är det extra viktigt att nätverket för våra förstelärare prioriteras 

av VC skola med uppdrag att utveckla undervisningen som enligt forskning leder till 

bättre elevresultat. En slutsats från genomförda kvalitetsdialoger är att undervisningen 

behöver få ta större plats på genomförda och planerade utbildningsinsatser. Kollegialt 

lärande och utvecklingen av undervisningen behöver prioriteras av hela styrkedjan. 

5.3 Elevernas ansvar och inflytande 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 

omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 

ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. 

Skolans mål är att varje elev 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan, och 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former. (Lgr11) 
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Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Goda exempel från skolorna: 

• Åter öppna skolan för spontana besök 

• Åter bjuda in till öppna föräldraråd utan krav på representativitet utan mer med 

Tematiskt fokus och kanske flera medbjudna gäster. 

• Fortsätta med snabb respons på mail och telefon. 

• Åter kunna bjuda in till Finnstaskolans dag (Finnstaskolan) 

• Utveckla formerna för vårdnadshavarnas inflytande, genom korta digitala 

utvärderingar 4g/läsår. (Ekhammarskolan) 

•  

5.5 Övergång och samverkan  

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 

varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 

perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta 

kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 

sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan 

ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska 

även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras 

vårdnadshavare inför övergångar. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Samtliga skolor och områden (Bro, Brunna och Kungsängen) har rutiner för hur 

övergången från förskola till förskoleklass skall gå till. Övergångarna från åk 3 till åk 4 

och från åk 6 till åk 7 ser, på grund av olika organisation, väldigt olika ut. De 

övergångar där eleverna byter skola är naturligtvis de som har störst utmaningar. Där 

eleverna byter stadium inom den egna skolan är det enklare, om än inte helt 

problemfritt. Rutiner finns och utvärderas efter varje år. Övergångarna för elever med 

särskilda behov är extra viktiga. Där har ofta speciallärarna på både avlämnande och 

mottagande skola särskilda uppdrag. Ständiga förbättringar och säkerställande att 

bestämda funktioner fullt ut används gällande lärplattformen Vklass underlättar 

övergångar mellan årskurser och skolor. Tyvärr förekommer att vårdnadshavare och 

deras barn upprepade gånger behöver förmedla till de nya lärarna vilka extra 

anpassningar som krävs. 
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Exempel från skolorna: 

ÖVERGÅNG FÖRSKOLA - FÖRSKOLEKLASS 

• Vi följer den reviderade arbetsgången för övergång förskola till förskoleklass.  

o En träff/termin för lärare från förskola, fritids och förskoleklass 

o  Informationsmöte inför skolval till förskoleklass 

▪ hålls i januari. Här ges först generell information och sedan 

studiebesök med verksamhetsnära input i alla tre förskoleklasser. 

• Besök av blivande förskoleklasselever 

o en gång till förskoleklassen (maj) 

o en gång till fritids och då äter man lunch 

ÖVERGÅNG INOM LILLSJÖSKOLAN 

• Överlämning internt mellan årskurser och fritids – klasslärare och 

fritidsansvarige i respektive arbetslag vid slutet av vårterminen 

• Samverkan internt mellan årskurser och fritids – klasslärare och fritidsansvariga 

i respektive arbetslag vid ht start och löpande i arbetslagsmöten 

• Överlämning mellan förskoleklass och grundskola – speciallärare och 

förskollärare i respektive arbetslag under vt och vid höstterminens start 

 

 

ÖVERGÅNG TILL EKHAMMARSKOLAN 

• Överlämning Ekhammarskolan inför år 4 – speciallärare och klasslärare. 

Initiativet tas av Ekhammarskolans rektor. 

• Elever åk 3 besöker Ekhammarskolan – klasslärare Ekhammarskolan 

• Vt: Överlämningssamtal mellan lärare i åk 3 och 4. När elever har behov av 

särskilt stöd deltar även speciallärare. Handlingsplan finns 

• Elever vid Lillsjöskolan och Ekhammarskolan möts i Olympiaden (maj) och 

skridskodisco (december). Detta ställdes in pga Covid-19. 

ÖVERGÅNGAR FRÅN ANDRA SKOLOR 

• Förälder träffar rektor/ biträdande rektor/ speciallärare/specialpedagog 

• Rektor/ bitr.rekor initierar kontakt mellan klasslärare och förälder och i 

förekommande fall med speciallärare 

• Kontaktuppgifter från avlämnande skola tas emot och skolan kontaktas med 

förälders godkännande. 

• Överlämnande av elevens kunskapsdokumentation görs med förälders 

godkännande. (Lillsjöskolan) 

  

Resultat och analys 

Enligt skolornas egna utvärderingar fungerar övergångarna överlag bra. De föräldrar 

som har synpunkter är ofta de som börjar i förskoleklassen. Det är ett stort steg att 

lämna förskolorna och man upplever, i olika omfattning, skolorna som mindre trygga än 

förskolorna. 
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Huvudmannens kommentar: Huvudmannen anser att det finns bra rutiner vid 

överlämningar mellan förskolan och förskoleklass samt mellanstadiet till högstadiet. 

Sedan maj 2019 har huvudmannen infört central placering vilket innebär att alla elever 

som både flyttar in i kommunen och de som vill byta skola samt skolvalet för 

förskoleklass hanteras av utbildningskontoret. Detta har inneburit att elever och dess 

vårdnadshavare får snabbare hantering och svar. Nyinflyttade och nyanlända elever och 

dess vårdnadshavare fick tidigare kontakta närliggande skola. Om det inte fanns plats 

där fick de själva kontakta nästa skola i närområdet. Huvudmannen får snabbare en 

tydlig bild av tillgången på skolplatserna. 

 

 

5.6 Skolan och omvärlden 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 

välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 

med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 

samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Skolans mål är att varje elev 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 

framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 

länder. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I Skolverkets allmänna råd 

understryks att skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare har ett gemensamt 

ansvar för studie- och yrkesvägledning, men med olika roller. Rollfördelningen beskrivs 

schematiskt enl. nedan: 
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SYV-organisationen för de kommunala skolorna innebär att s.k. "Områdessyv" finns 

kopplade till områdena Bro, Brunna och Kungsängen med högstadieskolorna som 

huvudsaklig placering. SYV-planer finns upprättade där arbetet tillsammans med SYV 

har konkretiserats. 

Rektorerna beskriver de aktiviteter som genomförts på enheterna. Det ser väldigt olika 

ut på enheterna beroende på elevernas ålder och mognad. 

Många av skolorna lyfter fram arbetet med VFU-studenter och samarbetet med 

universiteten som ett viktigt inslag. Dessutom kommer det in andra vuxna i 

verksamheterna med andra erfarenheter och bakgrund. 

I de yngre åldrarna har det på flera skolor varit föräldrar på besök där de berättat för 

eleverna om sina arbeten. I de äldre åldrarna har eleverna varit ute på PRAO-perioder. 

Flera skolor har också Skapande skola projekt där eleverna deltar i olika 

kulturaktiviteter. Det genomförs besök på olika kulturinrättningar såsom teatrar, 

konserthus och bibliotek. 

Resultat och analys 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att många och kvalitativa 

aktiviteter genomförs på samtliga skolor och att SYV-arbetet även delvis finns på våra 

F-6 skolor. Det som huvudmannen behöver fokusera på är att tillgången till studie-och 

yrkesvalslärare utökas och säkerställs, för val och information till eleverna, då flera F-6 

skolor delvis saknat funktionen under innevarande läsår. Huvudmannen anser att 

samarbetet mellan grundskolans högstadium och gymnasieskolan kan utvecklas så fler 

elever väljer vårt eget gymnasium UBG. Framför allt studiemotiverade flickor väljer 

andra gymnasium än vårt eget UBG. Inför detta läsår har rektor för UBG informerat 

samtliga årskurs nio elever på plats på skolorna tillsammans med elever från UBG.  
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6 Elevhälsoprocess vid skolan 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå elevhälsans mål. 

Arbetet med elevhälsoprocesserna har varit ett utvecklingsområde under en längre tid 

och kommer även fortsättningsvis vara det. Processerna upplevs som väl genomarbetade 

och samtliga skolor kan beskriva hur de arbetar: 

• förebyggande och befrämjande på skolan 

• för att upptäcka behov av särskilt stöd 

• för att kartlägga och utreda behov – såväl elever som personal 

• för att åtgärda och följa upp 

• för att utvärdera, analysera och förbättra 

Skolornas elevhälsoteamen arbetar strukturerat och där ingår personal från skolan 

tillsammans med personal från Resursteamet (psykolog och skolsköterska). 

Utvecklingen av dokumentation av anpassningar och skrivande av åtgärdsprogram finns 

som uppdrag för några av våra förstelärare. Handledning från kommunens psykologer 

sker på de flesta av enheterna. Fortbildningsinsatser har genomförts på flera plan. Dels 

för speciallärare och specialpedagoger, dels till andra personalgrupper inom skolan. 

  

Resultat och analys 

Flera skolor lyfter fram att de får fler elever med stort behov av särskilt stöd. Ofta så 

stort att det krävs extraordinära stödinsatser som motiverar tilläggsbelopp. Utmaningar i 

arbetet är exempelvis det förbyggande elevhälsoarbetet som riskerar att bli 

nedprioriterat i situationer där man har många och/eller svåra ärenden att arbeta med. 

En annan utmaning som gäller arbetet med elever i behov av särskilt stöd är 

bedömningarna av när det är anpassningar av undervisningen som görs och när det är så 

stora anpassningar att det skall benämnas åtgärder och därmed upprättas 

åtgärdsprogram. 

 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannens bedömning är att det finns väl 

fungerande Elevhälsoteam på samtliga våra skolor vilket medför att skolan även jobbar 

aktivt med det förebyggande och främjande arbetet på skolan. Centraliserade elevhälsan 

servar väl våra skolor med sin kompetens. (psykologer och skolsköterskor) 
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7 Synpunkter och klagomål 

Skollagens bestämmelser om klagomålshantering  

Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot 

och utreda klagomål mot utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv 

bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om 

klagomålsrutinerna lämnas. Huvudmannen ska informera barn, elever och 

vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de går till väga för att lämna ett 

klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten 

ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. 

Rutiner för klagomålshantering ser ut enl. följande: 

Förhållningssätt 

Klagomål och synpunkter ska alltid tas på allvar och hanteras utan dröjsmål. Samtliga 

medarbetares förhållningssätt ska präglas av: 

• Klagomålslämnaren i fokus 

• Gott bemötande 

• God information som skapar realistiska förväntningar 

• Klagomål och synpunkter välkomnas, både muntliga och skriftliga 

• Klagomål och synpunkter ger möjlighet till förbättringar 

• Skyndsam återkoppling med en bekräftelse om att klagomålet eller synpunkten 

tagits emot 

Rutiner på respektive enhet 

Samtliga enheter ska informera om följande gång för klagomålshantering: 

• Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt. 

• Klagomål och synpunkter skall i första hand lösas av berörd personal. 

• Om klagomålslämnaren inte är nöjd med personalens hantering av ärendet kan 

den vända sig till enhetschefen/rektor. 

• Är klagomålslämnaren inte nöjd med enhetschefens/rektors hantering av ärendet 

kan den vända sig till Utbildningsnämnden. 

• Är klagomålslämnaren inte nöjd med kommunens hantering är det även möjligt 

att lämna sitt klagomål till Skolinspektionen. 

Vad klagomålet bör innehålla  

Ett klagomål bör innehålla: 

• Namn och kontaktuppgifter 

• Uppgifter om vilken verksamhet som klagomålet gäller 

• Kortfattad beskrivning av klagomålet 

Om den som utreder klagomålet behöver några kompletterande uppgifter tas kontakt 

med den som lämnat klagomålet. 

Webbformulär 

Klagomål eller synpunkter riktade till Utbildningsnämnden lämnas via ett anpassat 

webbformulär som finns tillgängligt på kommunens webbplats. Det går även bra att 

skicka klagomålet med e-post till adressen utbildningsnamnden@upplands-bro.se. 



54 Systematiskt kvalitetsarbete 2021 - UN 21/0022-1 Systematiskt kvalitetsarbete 2021 : SKA-plan grundskola 2020/21

Utbildningsnämnden, SKA-plan grundskola 2020–2021 30(30) 

Dokumentation och uppföljning 

Alla inkomna klagomål registreras, följs upp, och blir en allmän handling. Det innebär 

att andra kan ta del av klagomålet. I undantagsfall kan uppgifter i en allmän handling 

sekretessbeläggas. Klagomålslämnaren kan dock välja att vara anonym, men då sker 

ingen återkoppling. 

  

Resultat och analys 

Det är svårt att få fram tillförlitlig statistik över antalet klagomål som inkommer till 

skolorna. De flesta klagomål hanteras på enheterna. Anmälningarna till 

Skolinspektionen blir allt fler och de tar mycket tid i anspråk från både skolorna och 

utbildningskontoret att hantera och besvara. 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen anser att det finns väl fungerande rutiner 

både på våra skolor samt de ärenden som hanteras av utbildningskontoret. Antalet 

ärenden från Skolinspektionen har ökat men antalet ärenden där skolan respektive 

huvudmannen får kritik/föreläggande som leder till utredning av Skolinspektionen är 

fortsatt mycket lågt. 

  

 

 

Vid pennan 

Magnus Persson 

Verksamhetschef Grundskola 
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-planen) ger uttryck för hur enheten 
planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 
Rektor omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa 
utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 
utvärdering. 
Avstämning av SKA-planen sker två gånger per år. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
4 kap. skollagen (2010:800) 
Enhetsnivå 
4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 
Dokumentation 
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 
Åtgärder 
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 
Centrala begrepp  
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 
uppföljningar och som regelbundet sker på skolan 
Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 
Åtgärdsarbete omfattar det system skolan har för att utforma åtgärder, utifrån 
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. 
Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 
skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande 
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik 
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3 Grundläggande information om skolan 
Förord: 
Då Härneviskolan ej v 
 
 

Grundsärskolan är en del av Ekhammarskolans verksamhet. Den leds av en biträdande 
rektor.  Grundsärskolan är organiserad som ett arbetslag med en arbetslagsledare, fyra 
olika åldersblandade klasser och ett fritidshem enligt följande: 
Grundsärskola inriktning ämnesområden (1 klass) : 1-9 A - ansvarsläraren behörig 
lärare för grundsärskolan. Grundsärskola inriktning ämnen (3 klasser) : 1-6 B - behörig 
ansvarslärare för grundskola, 4-6 B - behörig ansvarslärare för grundskola, 7-9 B - 
behörig ansvarslärare för grundsärskola. 
I verksamheten finns även en specialpedagog/förstelärare med ett särskilt ansvar för att 
utveckla arbetet med formativt arbetssätt samt leda det systematiska kvalitetsarbetet i 
arbetslaget. En fritidspedagog, en förskollärare och 13 elevassistenter (med olika 
sysselsättningsgrad) stöttar eleverna under skoldagen och bedriver fritidsverksamhet för 
eleverna på eftermiddagar och lov. Grundsärskolan bedriver också korttidstillsyn 
(fritids) enligt LSS och får dessa uppdrag via socialtjänsten. 
Ekhammarskolans grundsärskola har sin verksamhet i paviljonger en bit ifrån 
Ekhammarskolans övriga skolområde. 
Grundsärskolans skolgård är inhägnad och relativt liten i omfattning. På skolgården 
finns en stor altan, klätterställning, gunga, studsmatta och gräsmatta. Det finns också en 
förrådsbyggnad och en liten lekstuga. Skolgården behöver fler stimulerande lekytor för 
eleverna där de får möjlighet att träna olika motoriska färdigheter. En sådan är en större 
gung/klätterställning som planeras till nästa år. Det finns också ett behov av 
avgränsning i form av staket på gården för att förhindra olycksfall vid gungan, vilket 
kommer att uppföras. 
Utmaningar ur ett organisatoriskt perspektiv: 
Huvudman behöver säkerställa en framtida tillgång till lokaler/lärandemiljöer som 
erbjuder elever och personal en god och stimulerande arbetsmiljö. Bristen på lokaler har 
gjort det svår att ta emot fler elever som önskar en plats i Ekhammarskolans 
grundsärskola. Fr o m terminsstart HT 21 disponerar grundsärskolan en yta i UBG i 
anslutning till matsalen som bildsal och har även undervisning i hemkunskap i en lokal i 
Kungsängen centrum, Torget 4. Dessa båda extra lokaler illustrerar lokalbristen och att 
det har saknats en långsiktig plan för att säkerställa tillgång av ytor för att kunna bedriva 
undervisning för grundsärskolans elever. Det är viktigt att lokalfrågan tas på allvar 
redan under innevarande läsår då elevtrycket på grundsärskolan är högt. 
Prioriterade utvecklingsområden lå 20/21: 
- Kunskaper-ökad måluppfyllelse 
- Formativt arbetssätt/kooperativt lärande 
- Digitalt lärande. 
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I dagsläget har grundsärskolan inga elevplatser kvar om nya elever flyttar in. Lokalernas 
storlek och utformning är det som begränsar våra möjligheter att ta in fler elever. För att 
bibehålla den goda kvaliteten på undervisning och omsorgen samt en bra arbetsmiljö för 
personalen behöver det skapas en mer långsiktig lösning för grundsärskolan i 
Kungsängen och i väntan på denna lösning även finnas en plan för hur man hanterar 
befintligt elevtryck, 
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4 Rektors ledningsdeklaration 
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella 
målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande 
till de nationella målen och kunskapskraven. (Lgr 11) 
Grundsärskolans viktigaste uppgift är anpassat lärande, och de elever som går i 
grundsärskolan ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en ska utvecklas i 
riktning mot de mål som finns beskrivna i läroplanen. Det är följaktligen vår uppgift att 
se till att alla våra elever upplever trygghet, trivsel och lust till lärande i skolan. Detta 
arbete ska utgå ifrån identifierade framgångsfaktorer såsom höga förväntningar på varje 
elevs vilja och möjlighet att lära och ta ansvar, samt individuella anpassningar såväl 
studiemässigt som socialt, utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Allt detta i den 
specifika kontext som det innebär verka i fältet intellektuell funktionsnedsättning. 
Den mångfald som elevernas olika bakgrunder, åldrar, intressen och erfarenheter 
representerar är en tillgång för skolan och erbjuder unika möjligheter att utveckla 
förståelse och respekt för alla människors lika värde. En annan tillgång är 
vårdnadshavarnas stora kunskap om sina barn. Denna kompetens ska vi ta till vara och 
respektera genom att ta initiativ till tät samverkan mellan elev, vårdnadshavare och 
skolans personal. 
Arbetslaget utgör grunden i den lärande organisationen. I arbetslagen samarbetar 
pedagoger med olika kompetenser och erfarenheter för att tillsammans planera, 
genomföra och utvärdera undervisningen. I detta arbete ska vi stötta, lära av och utmana 
varandra för att pröva och utveckla arbetssätt och arbetsformer som gynnar elevernas 
utveckling. 
För att de olika delarna av verksamheten – som alla är lika viktiga - ska fungera som en 
helhet är det viktigt att skolledningen verkar för att all personal känner till och arbetar i 
riktning mot våra gemensamma mål. Detta förutsätter ett demokratiskt ledarskap där 
alla medarbetare ges inflytande och möjlighet att påverka. De arbetssätt vi använder ska 
präglas av ett öppet och tillåtande klimat där rätt till delaktighet och inflytande och 
möjlighet att uttrycka sina åsikter är centralt. Möjlighet till diskussion och kritiskt 
ifrågasättande ska genomsyra all undervisning och övrig verksamhet på skolan. 
Som ett verktyg för att systematiskt förbättra kvaliteten i verksamheten ska 
grundsärskolans uppnådda resultat regelbundet sammanställas och analyseras. 
Utvärderingar genomförs i arbetslagen i juni och i januari, och i samband med detta 
formuleras mål och aktiviteter för att nå ökad måluppfyllelse. Exempel på mål och 
resultat som följs upp är betyg, trygghet/trivsel och ansvar/inflytande. 
Prioriterade utvecklingsområden detta läsår är: 
- Kunskaper: Mål-och resultatuppföljning 
- Formativt arbetssätt/kooperativt lärande 
- Digitalisering 
  
Ansvarig: Rektor 
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Resultat och analys 
Medarbetarenkäten lå 20/21: 
Resultaten på medarbetarenkäten 20/21 visar ett godkänt arbetsmiljöindex på 75. De 
allra flesta medarbetare trivs på sin arbetsplats, upplever att de har ett meningsfullt jobb 
och att styrning och ledning fungerar väl. Under perioden har indexvärdet för 
motivation ökat något medan indexvärdena för ledarskap och styrning minskat något. 
Ökade värden kan också noteras gällande trivsel. De minskade värdena gällande ledning 
och styrning kan bero på att en ny biträdande rektor anställdes under läsåret och att 
verksamheten under en period leddes av en t f biträdande rektor som hade mindre tid till 
förfogande för detta uppdrag. 
Planerade åtgärder för att förbättra resultaten: 
- Fortsätta kommunicera budskap som förtydligar uppdragsbeskrivning och uppdrag 
- Fokus på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på SVG/APT 
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5 Skolans värdegrund och uppdrag 
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. (Lgr 11) 



54 Systematiskt kvalitetsarbete 2021 - UN 21/0022-1 Systematiskt kvalitetsarbete 2021 : SKA-plan grundsärskola 2020/21

Ekhammarskolan, SKA-plan grundsärskola 2020-21 11(25) 

6 Målområden 

6.1 Normer och värden  
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling. 
Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Mål 
I arbetet med att alla elever ska känna sig trygga i skolan har Ekhammarskolan bidragit 
till att 

• Fler föräldrar än läsåret innan uppger att deras barn är trygga i skolan. 
Aktiviteter 

• Konstant tillgänglighet av vuxna, även under raster, till och från skolskjutsen. 
• Återkommande samtal med eleverna om trygghet och trivsel. 
• Tydlig struktur av veckan, dagen, lektionspass och arbetssätt. 
• Vi jobbar med olika typer metoder för att utveckla elevernas medvetenhet om 

sig själva, kamrater och olika relationer, både i grupp och enskilt 
• Enskilda arbetsrum för de elever som behöver detta alt. skärmar mellan 

bänkarna. 
• Kontinuerliga enskilda samtal med elever om trivsel, trygghet, vänskap mm. 
• Vi har klassråd och elevråd. 
• Pedagog från grundsärskolan sitter med likabehandlingsgruppen. 
• Läraren beslutar om sittplatser och gruppindelningar. 
• Tydliga ordningsregler som eleverna varit med och tagit fram.  

Åtgärder lå 20/21 för förbättrade resultat: 
-Förtydligade uppdragsbeskrivningar för elevassistenter (och även övrig fritidspersonal) 
som syftar till att säkerställa att bemanning är på rätt plats, gör rätt saker och samspelar 
kvalitativt med eleverna. (Detta dokument finns under avdelningen lönekriterier) 
- Arbeta mer med begreppsförståelse för att eleverna lättare ska kunna uttrycka sina 
känslor och sätta ord på sina upplevelser. Ansvarig. Arbetslaget och arbetslagsledaren. 
- Förbättra samarbetet och kommunikationen inom arbetslaget. Ansvarig: 
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Arbetslagsledare 
- Utveckling av den systematiska uppföljningen och analysen av resultaten i arbetslaget 
genom resultatdialog med skolledning på arbetslagsnivå och individnivå. Ansvarig: 
Skolledning 
När ska det följas upp  
Utvärdering i likabehandlingsgrupp och arbetslag (se bilaga Årshjul SKA). 
Uppföljning av antalet anmälningar av kränkande behandling. 
Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 
Det har under läsåret bedrivits ett arbete för att skapa en större kunskap om LBG-arbetet 
på Ekhammarskolan hos personalen på grundsärskolan. Särskilt har detta arbete riktats 
mot fritidsverksamhetens personal. Grundsärskolans elever kan vara både verbalt och 
fysiskt utåtagerande till följd av sin funktionsnedsättning och då är det ibland svårt att 
veta vad som utgör en kränkning och vad som upplevs som en sådan, i jämförelse med 
grundskolans elever. Icke desto mindre är det viktigt att synliggöra dessa beteenden och 
handlingar så att de dokumenteras som en del i arbetet för en god arbetsmiljö och 
givetvis för att värna elevernas lika värde och mänskliga rättigheter under skoldagen. På 
så sätt kan också insatser riktas bättre om problem blir synliga. Detta arbete gav resultat 
på så vis att minst två anmälningar skedde till LBG under vårterminen från 
grundsärskolan. Fritidspersonalen befinner sig nära eleven under skoldagen och har på 
så vis god insyn i vad som sker, men har begränsad tid till datorarbete vilket krävs för at 
göra anmälan. Nu har det etablerats en vana att göra dessa anmälningar vid behov. 
Arbetet behöver fortsätta. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Se ovan 

6.2 Övergång och samverkan 
Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 
varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta 
kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan 
ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska 
även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras 
vårdnadshavare inför övergångar. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Mål 
Personalen som tar emot en ny elev har god kännedom om elevens behov och kan 
därför möta dessa på ett adekvat sätt från start. 
Aktiviteter 

• Vid nya inskrivningar arbetar vi efter en särskild ”mottagandeplan” som vi 
reviderar och förbättrar regelbundet. 
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• Överlämningsmöten när en elev byter klass inom vår verksamhet. 
• Gemensamma elevstödsmöten för hela grundsärskolan som gör att pedagogerna 

får kännedom om elevernas behov och deltar i diskussionerna kring hur vi möter 
behoven på bästa sätt. 

• Tätt samarbete och dialog mellan pedagogerna i de olika klasserna/stadierna på 
grundsärskolan genom måndagsmöten, arbetslagsmöten och fritidsmöten. 

När ska det följas upp  

• Utvärderas av elevhälsoteam och arbetslag. 
Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 
Vi behöver fortsätta att använda och revidera mottagandeplanen regelbundet även 
framöver. Planen kan förtydligas på så vis att exakta rutiner för överlämning av akter 
från resursteamet och samtal med vårdnadshavare innan inskrivning kronologiskt 
framgår. Det är även viktigt att bilden av eleven i förhand är så klar som möjligt för 
grundsärskolans mottagande lärare vid en förfrågan om plats för att skapa goda 
förutsättningar, vilket innebär att processen behöver få ta tid och grunda sig i korrekta 
bedömningar. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Ett fortsatt samarbete med resursteamet som utgår från förståelsen för att tillgången på 
platser för nya elever på grundsärskolan ej finns till dess att ytterligare lokaler görs 
tillgängliga. 
  

6.3 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för 
fortsatt utbildning. 
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 
strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna 
ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 
former. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Mål: 
Alla elever som läser med inriktning ämnen uppfyller kunskapskraven i samtliga 
ämnen. 
Alla elever som läser efter ämnesområden ska efter genomgången grundsärskola ha 
uppfyllt kunskapskraven inom varje ämnesområde. Vi strävar också efter att de som har 
förutsättningar uppfyller de fördjupade kunskapskraven. 
Antalet elever som har betygen D-A i kärnämnen i årskurs 6–9 har ökat vid läsårets slut. 
Pedagogerna utarbetar en gemensam idébank med olika undervisningssätt för hur man 
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kan presentera lärandemålen för eleverna. 
Pedagogerna i skola och på fritids använder digitala lärverktyg för att eleverna ska 
befästa sina kunskaper (i olika ämnen) varje vecka. 
Aktiviteter 

• Vi använder olika bedömningsmaterial för att följa elevernas 
kunskapsutveckling. 

• IUP på varje elev i Vklass i samband med utvecklingssamtal 2 ggr/läsår. 
• Individanpassad undervisning, arbetsmaterial, litteratur m.m 
• Löpande kommunikation och dialog med vårdnadshavare om elevernas 

utveckling. 
• Tätt samarbete och dialog mellan pedagogerna i de olika stadierna på 

grundsärskolan genom möten i olika konstellationer. 
• Vi avsätter tid för kollegialt lärande på A-lagstiden var fjärde vecka. Tiden 

används för att diskutera lärandemålen och hur man kan presentera dem för 
eleverna på olika sätt. 

• Lärarna använder digitala lärverktyg med eleverna för att presentera och 
reflektera över lärandemålen varje vecka. 

• Lärarna dokumenterar sina olika sätt att presentera lärandemålen i den 
gemensamma idébanken i Teams. 

• Försteläraren har ett uppdrag att planera och leda arbetet med det kollegiala 
lärandet i arbetslaget avseende lärandemålen och att skapa den gemensamma 
idébanken. 

När ska det följas upp 
Regelbunden utvärdering i arbetslaget. 

• Avstämning mot bedömning i lärplattformen, betygsresultat. 
Biträdande rektor följer upp och stämmer av hur det kollegiala lärandet fungerar med 
försteläraren en gång per termin. Ansvarig. Biträdande rektor 
Biträdande rektor följer upp och deltar i arbetslagets kollegiala lärande på arbetslagstid 
minst 3 gånger per termin. Ansvarig: Biträdande rektor 
Ansvarig: Rektor 
  

Resultat och analys 
Utvärdering lå 20/21: 
Alla elever som läser med inriktning ämnen uppfyller kunskapskraven i samtliga 
ämnen. 
Målet uppnått. 
Samtliga elever har omfattande stöd utifrån sina individuella behov, i olika 
lärsituationer, och behöver fortsätta att få det för att upprätta hålla de goda resultaten. 
Alla elever som läser efter ämnesområden ska efter genomgången grundsärskola 
ha uppfyllt kunskapskraven inom varje ämnesområde. Vi strävar också efter att 
de som har förutsättningar uppfyller de fördjupade kunskapskraven. 
Målet uppnått. 
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Samtliga elever har omfattande stöd utifrån sina individuella behov, i olika 
lärsituationer, och behöver fortsätta att få det för att upprätta hålla de goda resultaten. 
Antalet elever som har betygen D-A i kärnämnen i årskurs 6–9 har ökat vid 
läsårets slut. 
Målet ej uppnått i alla kärnämnen 
Andelen elever som hade betyg D-A i kärnämnen i åk 6–9 har minskat sett till helheten 
till VT 21. (Undantaget svenska i årskurs 6 där andelen ökat med 33,3%, samt 
matematik åk 6 se nedan) Minskningen är störst i åk 7-9 där färre elever har fått betyg 
med spridningen mellan D-A jämfört med föregående läsår. (Andelen elever som har 
betygen D-A i kärnämnen i årskurs 7–9 var 28% VT 20 och 18% VT 21) 
Engelska är det ämne där minst spridning förekommer. Intressant är dock den stora 
ökningen av elever som fått betyget C i matematik VT 2 (50% jämfört med 0% VT 20), 
vilket kan bero på en progression från E vilken är möjlig genom formativ feedback och 
bedömning. I åk 6 kan en tydlig progression skönjas i matematik och svenska där 
ökning av betygsspridningen uppåt är fallet (Fler C) vilket troligtvis också kan förklaras 
med enligt ovan. 
En analys av betygsstatistiken bör göras med försiktighet då grundsärskolan är en 
komplex verksamhet med små grupper där många faktorer spelar in. Klart är dock att 
det högsta betygssteget A fortfarande ej nåtts för eleverna och att arbetet för att så ska 
bli fallet behöver fortsätta, samt att en tydlig progression bör ske mellan årskurserna 
gällande betygsstegen. 
Under LÅ 20/21 har alla lärare diskuterat sin bedömning inför skriftliga omdömen och 
betygssättning vilket kommer att fortsätta under kommande läsår. 
Pedagogerna utarbetar en gemensam idébank med olika undervisningssätt för hur 
man kan presentera lärandemålen för eleverna. 
Målet uppnått. 
Idébanken kan utvecklas ytterligare med fler exempel från de olika lärarna. Arbetslaget 
har haft regelbundna möten med givande kollegiala diskussioner. Detta har bidragit till 
att öka pedagogers förmåga och kreativitet att presentera lärandemålen på olika sätt och 
i förlängningen utvecklat undervisningens genomförande. Systematiken i arbetet har 
varit avgörande för framgången. Idébanken kan också utvecklas genom att kollegiet 
delger varandra tips på hur man ger elever formativ feedback som ett verktyg för ökad 
måluppfyllelse. 
Pedagogerna i skola och på fritids använder digitala lärverktyg för att eleverna 
ska befästa sina kunskaper (i olika ämnen) varje vecka. 
Målet uppnått för skola. Fritids på mycket god väg. 
Vi behöver fortsätta med att kontinuerligt använda och utveckla personalens förmåga 
kring digitala lärverktyg då förmågorna ser väldigt olika ut och den digitala 
utvecklingen går mycket snabbt. 
En åtgärd för att öka användandet av digitala lärverktyg även i fritidsverksamheten är 
den utbildning i smartboard som personalen deltagit i under vårterminen, med 
representanter för fritids närvarande. 
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Planerade aktiviteter´/åtgärder inför kommande läsår 
Fortsätta med bedömningsarbetet kollegialt samt materialet Gilla läsa-skriva. 
Smartboard-utbildningen fortsätter med ett tillfälle under HT 21. 

6.4 Elevernas ansvar och inflytande 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 
ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 
initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 
utbildningen. 
Skolans mål är att varje elev 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan, och 
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former. (Lgr11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Mål  
Elevernas åsikter och idéer tas till vara och påverkar utformningen av 
Ekhammarskolans verksamhet. 
Aktiviteter 

•  Vi avsätter tid för klassråd i varje klass minst 1 gång varannan vecka. På 
klassråden diskuteras bland annat frågor kring undervisningen i skola och på 
fritids. 

•  Vi har elevråd för hela grundsärskolans verksamhet 3 gånger per termin. På 
elevråden diskuteras bland annat frågor kring undervisningen i skola och på 
fritids. 

• Vi jobbar för att elevernas åsikter ska komma till uttryck på olika sätt både i 
undervisning och fritidsverksamhet. 

När ska det följas upp 
Utvärdering i arbetslag. 

• Avstämning mot Ekhammarskolans enkäter. 
Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 
Utvärdering lå 20/21 
Elevernas åsikter och idéer tas till vara och påverkar utformningen av 
Ekhammarskolans verksamhet. 
Målet uppnått, men arbetet behöver utvecklas gällande formerna. 
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Eleverna/klasserna är delaktiga och påverkar undervisningen dagligen på flera olika 
sätt. På fritidsverksamheten ges möjlighet för eleverna att utifrån intresse och lust delta i 
de aktiviteter som erbjuds under eftermiddagarna. Bl. a. filmskapande och experiment 
som är kopplade till elevers önskemål och intressen. Avstämning av elevers upplevelse 
av fritidsverksamheten görs inför utvecklingssamtal. 
Klassråd och elevråd har förankrats ordentligt detta läsår genom rutiner och kontinuitet. 
Dessa båda former för inflytande anpassas på ett sätt som gör det enkelt och 
motiverande för eleverna att delta bl. a. genom visuellt stöd. De allra flesta elever 
känner nu till hur de kan vara delaktiga och få inflytande över sin undervisning. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Utvecklingsgruppen som består av fritidspedagog, förskollärare och även 
specialpedagog i en rådgivande roll kommer arbeta med att utveckla formerna för 
elevinflytande och hur man bäst kan kartlägga elevens upplevelse. 

6.5 Skola och hem 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
(Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Mål 
Vi har ett tätt samarbete med elevernas vårdnadshavare för att tillsammans utveckla 
grundsärskolans innehåll och verksamhet. 
Aktiviteter 

• Föräldramöten 2 ggr/läsår 
• Veckobrev via Vklass. 
• IDAGboken/Kontaktböcker. 
• Skolrådsrepresentater. 
• Löpande kommunikation med vårdnadshavare om elevernas utveckling. 
• Information om elevernas omdömen och IUP läggs ut påi kommunens 

lärplattform. 
När ska det följas upp 

• Utvärdering i skolråd och arbetslag (se bilaga Årshjul SKA) 
Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 
Mål 
Vi har ett tätt samarbete med elevernas vårdnadshavare för att tillsammans 
utveckla grundsärskolans innehåll och verksamhet. 
Målet uppnått med hänsyn till omständigheterna 
Vi har ett tätt samarbete med elevernas vårdnadshavare. Dock har vissa planerade 
aktiviteter som föräldramöte, vernissage och öppet hus inte kunnat genomföras som 
planerat under 2021 på grund av Coronapandemin. Vi har försökt lösa den kontinuerliga 
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kontakten med vårdnadshavare genom fler telefonsamtal och olika digitala lösningar. 
Digitala lösningar fungerar oftast men vi märker också att alla vårdnadshavare inte kan 
nås på det sättet. Här behöver vi arbeta vidare för att säkerställa att alla vårdnadshavare 
ges möjlighet att delta digitalt och även erbjuda tolk vid digitala möten, även vid 
föräldramöten vilket kan vara en teknisk utmaning. Under nästa läsår, när pandemin 
förhoppningsvis lagt sig, blir det viktigt att återgå till fysiska möten med 
vårdnadshavarna så att de känner att vi tillsammans utvecklar grundsärskolans innehåll 
och verksamhet. 
Då det fortfarande förekommer att vårdnadshavare uttrycker synpunkter på omsorgen 
under fritidsverksamheten är det viktigt att arbeta vidare med detta område, även om 
målet med att vårdnadshavare ska känna sig trygga i stort sett är uppnått. Det behöver 
ske en kontinuerlig kvalitetssäkring och förändring i strukturen gällande det 
pedagogiska innehållet i fritidsverksamheten och för detta ändamål har en särskild 
utvecklingsgrupp tillsatts med en fritidspedagog och en förskollärare, där även 
arbetslagsledare medverkar. Gruppen kommer att leda det pedagogiska arbetet, fördela 
ansvar och genomföra utvärdering av fritidsverksamheten. 
Verksamheten genomgick under LÅ 19/20 och 20/21 en stor kvalitetshöjande 
förändring gällande innehållet och strukturen i fritidsverksamhetens verksamhet. Det är 
ett arbete som givit goda resultat och nu blivit förankrat. Nästa steg är att skapa en 
struktur för en hållbar lednings- och utvärderingsform för detta arbete i form av 
förskollärare och fritidspedagog som anges ovan. Ett annat utvecklingsområde är att till 
kunskapsmålen och bedömningsarbetet som redan är på plats foga en starkt införlivad 
etisk reflektion och kunskap om lågaffektivt bemötande hos personalen. På så sätt utgår 
innehållet i undervisning och omsorg från en helhetssyn på människan. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Föräldramöten på plats. 

6.6 Skolan och omvärlden 
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 
välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 
med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 
samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 
Skolans mål är att varje elev 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 
• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 

länder. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Mål 
Varje elev ges möjlighet att göra medvetna studie- och yrkesval som inte begränsas av 
kön eller av social eller kulturell bakgrund. 
Varje elev ges möjlighet att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv samt andra 
verksamheter som kan berika lärandemiljön. 
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SYV är delaktig i studie- och yrkesvägledningens arbete på grundsärskolan. 
SYV börjar med samtal med eleverna redan i åk 8 (för de elever som önskar), samt 
formulera en handlingsplan kring arbetet med SYV. Ansvarig: SYV 
Aktiviteter 

• Studievägledare bjuds in på särskilda möten eller/och på utvecklingssamtal i åk 
9 tillsammans med föräldrar samt ibland med resursteamet. 

• Elever får besöka aktuella skolor med personal samt göra praktik på 
gymnasieskolors IV-program under 1–2 veckor, antingen med eller utan 
personal från grundsärskolan. 

• Elever erbjuds göra en prao-period i åk 8 efter sina egna förutsättningar och 
önskemål. 

• Skolan ger kontinuerliga möjligheter att besöka arbetsplatser i kommunen såsom 
brandkår, tandläkare, biliotek, post etc som en del i samhällsorienterande ämnen. 

• Skolan erbjuder möjlighet till kulturella upplevelser som bio, teater, konserter 
etc. kontinuerligt under skolåret. 

• Stöd från studie- och yrkesvägledare i ansökningsprocessen till gymnasiet (åk 
9). 

När ska det följas upp 

• Utvärderas av SYV och arbetslag (se bilaga Årshjul SKA) 
Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 
Utvärdering lå 20–21 
Varje elev ges möjlighet att göra medvetna studie- och yrkesval som inte begränsas 
av kön eller av social eller kulturell bakgrund. 
Målet delvis uppnått. Vi försöker arbeta för att kompensera för detta i skolan men vet att 
eleverna påverkas av kön samt social och kulturell bakgrund i samhället i stort. På 
grund av pandemin har elever behövt vara hemma mer än vanligt bl. a. då elever tillhör 
riskgrupper, vilket medfört minskade kontakter med studie- och yrkesliv vilket är 
olyckligt. 
Varje elev ges möjlighet att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv samt 
andra verksamheter som kan berika lärandemiljön. 
Målet är ej uppnått i sin helhet detta läsår p.g.a. pandemin, men ansvarslärarna har gjort 
mycket goda insatser för att kompensera för den minskade möjligheten att åka på 
studiebesök genom att i klassrummet lära om kultur- och arbetsliv. 
SYV är delaktig i studie- och yrkesvägledningens arbete på grundsärskolan. 
Målet är delvis uppnått. Det finns en utarbetad tidsplan för när vår studie- och 
yrkesvägledare träffar elever och vårdnadshavare inför gymnasievalet. Det viktiga är att 
omfattande insatser görs tidigt under läsåret för att fånga och upp förbereda för 
gymnasievalet. Inför läsåret fanns ett särskilt mål uppsatt gällande att vägledning med 
elever/vårdnadshavare i åk 9 som läser enligt ämnesområden i samarbete med ansvarig 
lärare skulle genomföras. Ansvarig var SYV. Detta blev genomfört men sent på läsåret. 
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Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

6.7 Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav 
som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 
kunskapskrav för olika betygssteg. 
Skolans mål är att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
(Lgr11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Mål 

• Formativ bedömning visar eleven vägen mot högre måluppfyllelse 
• Hela betygsskalan används vid bedömning. 

Aktiviteter 

• Utvecklingssamtal erbjuds 1 gång/termin där elev utifrån sina egna 
förutsättningar får ta del av vad som krävs för att nå ett visst mål. 

• Varje lärare arbetar med minst två verktyg för formativ bedömning. 
• Lärplattformen hålls uppdaterad med information om läxor och prov, 
• Utvecklingssamtal genomförs minst 1g/termin. 
• Alla lärare ska diskutera sin bedömning inför skriftliga omdömen och 

betygssättning med minst en kollega i december och juni månad. 
• Som ett stöd i bedömning och diskussioner kommer vi använda Skolverkets 

material gilla-läsa-skriva för samtliga stadier. 
När ska det följas upp 
Utvärdering i arbetslag (se bilaga Årshjul SKA). 
Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 
Utvärdering lå 20–21 
Formativ bedömning visar eleven vägen mot högre måluppfyllelse 
Målet delvis uppnått. Kontinuerliga samtal hålls mellan lärare, övrig personal och 
biträdande rektor där goda exempel på detta delas och är på så vis ett arbete för att 
stärka bedömarkompetensen och tilltro till värdet av formativ bedömning och 
konkretisering av betygskriterier och innehåll i undervisningen på grundsärskolan. 
Hela betygsskalan används vid bedömning. 
Målet inte uppnått i tillräcklig grad. 
Vi ser inte att hela betygsskalan används i tillräcklig utsträckning i de teoretiska ämnena 
i grundsärskolan. Detta kan delvis bero på en viss osäkerhet i personalens 
bedömarkompetens. 
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Alla lärare ska diskutera sin bedömning inför skriftliga omdömen och 
betygssättning med minst en kollega i december och juni månad. 
Målet är uppnått men arbetet fortsätter, då resultaten av diskussionerna behöver 
återspeglas i betygsstatistiken på ett tydligare sätt. Det är ett långsiktigt arbete. 
  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Som ett stöd i bedömning och diskussioner kommer vi använda Skolverkets material 
gilla-läsa-skriva för samtliga stadier. Då det är ett omfattande men givande material 
kommer arbetslaget att fortsätta detta arbete under LÅ 21–22. 
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7 Elevhälsoprocess vid skolan 
Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå 
elevhälsans mål. 
Elevstödsmöten genomförs regelbundet i arbetslaget i syfte att uppmärksamma elever 
som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven eller som har andra behov av stöd i sin 
utveckling. Vid behov kan ärenden lyftas till elevhälsoteamet där kurator, skolsköterska 
och skolpsykolog kan konsulteras. 
När det gäller utvecklingsbedömningar och elevers eventuella placering i grundsärskola 
så har vi ett nära samarbete med kommunens resursteam. När eleverna är placerade i 
grundsärskolan har vi även samarbete med habiliteringen, BUP, autismcenter och andra 
externa aktörer där både eleverna och familjerna får mycket stöd och råd. Internt i 
kommunen samarbetar vi även med socialtjänstens LSS-enhet. 
  
Ett utvecklingsområde inför läsår 20/21 var att grundsärskolans personal skulle behöva 
använda kompetensen som finns i skolans elevhälsoteam i större utsträckning för att 
vidga perspektiven i vissa frågor. Det har delvis uppnåtts då flera elever har anmälts dit 
och på så vis har personal och elever på grundsärskolan kunnat få del av 
kompetensresurser. 
När ska det följas upp  

• Utvärderas av arbetslag och elevhälsoteam i juni. 
Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 
Elevstödsmötena ändrades under läsåret från att ha varit under ledning av en 
specialpedagog (som slutade i dec 20) till att stå under biträdande rektors ledning. 
Förändringen har fungerat väl och ger den fördelen att biträdande rektor får mycket god 
insyn i elevhälsan och snabbt kan ta beslut, men ESM kan också behöva ledas av 
specialpedagog på grundsärskolan på sikt för att frigöra tid för skolledningsuppgifter. 
Personalen på grundsärskolan deltar ofta i SIP-möten och kontakter med habilitering 
med stort engagemang och erfarenhet. De agerar självständigt och söker hela tiden nya 
samarbetsvägar för elevens bästa. Elever i grundsärskolan är beroende av flera aktörer 
för att få det stöd de behöver och personalen är ofta delaktig i dessa kontakter 
tillsammans med vårdnadshavare vilket är ett tecken på engagemang och kvalitet i 
verksamheten. Det blir också tydligt genom att grundsärskolans personal i ökad 
omfattning vid behov närvarar på Ekhammarskolans EHT-möten och får stöd gällande 
elever. 
  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
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8 Synpunkter och klagomål 
Skollagens bestämmelser om klagomålshantering  
Enligt 4 kap. 7–8 §§ skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot 
och utreda klagomål mot utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv 
bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om 
klagomålsrutinerna lämnas. Huvudmannen ska informera barn, elever och 
vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de går till väga för att lämna ett 
klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten 
ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. 

• Vår utgångspunkt är att vår kommunikation och information ska vara öppen, 
ärlig, aktuell och korrekt. 

• Vi ser värdet i dialog och välkomnar därför synpunkter och/eller klagomål på 
vår verksamhet. 

• Synpunkter/klagomål som rör undervisningens/fritidsverksamhetens innehåll, 
planering och utförande samt uppföljning lämnas i första hand till ansvarig 
lärare/fritidspedagog, i andra hand till biträdande rektor och i tredje hand till 
rektor. 

• Synpunkter/klagomål som rör enskild elev lämnas i första hand till 
ansvarslärare, i andra hand till biträdande rektor och i tredje hand till rektor. 

• Synpunkter/klagomål som rör skolans lokaler lämnas till skolans intendent. 
• Synpunkter/klagomål som rör administrativa rutiner lämnas till skolans 

expedition. 
• Synpunkter/klagomål som rör skolans övergripande verksamhet lämnas till 

rektor. 
• Vid skarpa klagomål där skolan anses ha brustit mot rådande lagar eller praxis 

hänvisar rektor vidare till huvudmannen (via hemsidan eller mail) samt tydliggör 
rätten och möjligheten att kontakta Skolinspektionen. 

• Vi använder e-post i huvudsak för korta och enkla frågor/svar samt för entydig 
information. För ämnen som kräver ett mer klargörande resonemang föredrar vi 
personliga möten alternativt telefonkontakt. 

Personalen följer upp och utreder i förekommande fall samt återkopplar sedan till den 
som framfört synpunkten/klagomålet. I de fall som rutiner måste ändras eller förtydligas 
som en följd av klagomålet uppmärksammas kollegiet. Ibland utmynnar klagomålet i ett 
möte mellan skolans personal och den/de berörda. Syftena med mötena är att förstå den 
andres perspektiv och hitta framgångsrika strategier för förbättringar. 
Skolledare dokumenterar inkomna klagomål, och sammanställer i slutet av läsår som 
underlag för att identifiera eventuella utvecklingsområden. 
 
Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att grundsärskolan på 
Ekhammarskolan är av god kvalité och att personalen är väl utbildade. Vårdnadshavare 
är mycket nöjda med verksamheten och kan rekommendera den till andra. Vi vet att det 
är på gång flera elever och att verksamheten bedrivs i tillfälliga paviljonger därför 
behöver huvudmannen utreda tillsammans med grundsärskolan på Härneviskolan hur 
det skall vara möjligt tills ny planerad särskola byggs i Bro området. 
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9 Uppföljning Grundsärskolan Härneviskolan 
 

Inledning: Grundsärskolan på Härneviskolan öppnades under hösten 2019 och har 
under åren utökats med fler elever och fler personal för varje termin och då 
verksamheten utökats har utbildningskontoret valt att inte göra en separat SKA-rapport 
utan en del av årets uppföljning av Härneviskolan F-6. 
 

I dag är 17 elever inskrivna i årskurserna 1–9. Eleverna undervisas i tre grupper utifrån 
de nivåbedömningar som gjorts inför skolplaceringen. Läraren upprättar en individuell 
utvecklingsplan för var och en av eleverna. En plan som kommuniceras och följs upp 
med vårdnadshavarna.  

Denna grupp med 17 elever läser alla ämnesområden utifrån grundsärskolans läroplan. 

•estetisk verksamhet 

•kommunikation 

•motorik 

•vardagsaktiviteter  

•verklighetsuppfattning 
 

Arbetslaget består av: 

1 Speciallärare med inriktning mot grundsärskola 

1 specialpedagog/lärare 

10 Barnskötare/Elevassistenter/vårdbiträden 

Skolans slöjdlärare och musiklärare undervisar även viss tid dessa elever. 

 

De elever som har förutsättningar, deltar integrerat med andra elever i olika ämnen tex 
musik och slöjd. Eleverna integreras även i andra sammanhang så som att de äter lunch 
tillsammans med övriga elever i matsalen, har vissa gemensamma raster på skolgården 
och deltar i olika gemensamma arrangemang på skolan. 

Utöver dessa 17 elever finns ytterligare två elever mottagna i grundsärskolan men de 
läser ämnen enligt grundsärskolans läroplan. Dessa två elever går integrerade i 
klasser/grupper i grundskolan. 

I elevgruppen finns många elever med omfattande omsorgsbehov och lokalerna byggdes 
om och anpassades för detta till innevarande läsår. 
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten 
planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 
Rektor omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa 
utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 
utvärdering. 

• SKA-planens innehåll för läsåret 2017/2018 ska finnas tillgängligt i 
verksamhetsstödet Stratsys. 

• Utvärdering och planering av SKA-planen förväntas senast vara genomförd 
enligt beskrivningen i process för systematiskt kvalitetsarbete. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
4 kap. skollagen (2010:800) 
Enhetsnivå 
4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 
Dokumentation 
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 
Åtgärder 
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 
Centrala begrepp  
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 
uppföljningar och som regelbundet sker på skolan 
Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 
Åtgärdsarbete omfattar det system skolan har för att utforma åtgärder, utifrån 
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. 
Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 
skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande 
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik. 
En annan form av verktyg för självutvärdering är de gällande lönekriterierna i 
Upplands-Bro kommun. De kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet av såväl 
skolledningen som skolans arbetslag. 
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2.1 Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet i 
fritidshemmet 

 
  
  
Ovanstående är utbildningskontorets årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) 
på huvudmannanivå. Exempelvis framgår när det genomförs centralt beslutade enkäter, 
besök och observationer. Under vårterminen 2021 genomfördes endast nationella 
proven i årskurs 3. 
Exempel från våra skolor: 

• Vid varje ny termin lämnar fritidshemmen in verksamhetsplaneringar till rektor 
och arbetet utvärderas varje termin direkt i SKA-planen. Det finns ett stort 
behov av att kompetensutveckla och skapa medvetenhet kring det systematiska 
kvalitetsarbetet på fritidshemmen. Att förstå varför det görs. Formulera mål för 
det pedagogiska arbetet och att utvärdera det. Vi fortsätter vårt arbete med att 
implementera kopplingen mellan läroplan och verksamhet fortsätter även under 
läsåret 2021–2022. Vi använder oss av Skolverkets webb-utbildning 
"Fritidshemmets uppdrag" och arbetet leds av biträdande rektor tillsammans 
med behörig fritidslärare. (Bergaskolan) 

• Fritidshemmet har också arbetat kring boken "Att leda fritidshemmet" av Ann S 
Pihlgren. (Brunnaskolan) 

• Varje vecka har personalen en gemensam pedagogisk konferens som leds av 
biträdande rektor på skolan och grundläraren mot fritidshem. Dessa pedagogiska 
konferenser innehåller så väl mindre fortbildningsinsatser som uppföljning och 
planering av den löpande verksamheten. (Härneviskolan) 

I Våga Visa enkäten ges svar som rör fritidshemmets verksamhet. Enkätens resultat 
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bearbetas av personalen vid vårterminens slut. Resultaten analyseras arbetslagsvis 
varför resultaten blir angelägna och relevanta för personalen. 

• Våga Visa vårdnadshavare i år 3 samt förskoleklass 
• Våga Visa elever i år 3 svarar på frågor som berör fritidshemmet specifikt. 

Lillsjöskolans trivselenkät genomförs i november varje år. Resultatet redovisas i början 
av vårterminen och ger en justering av arbetet avseende trygghet i såväl arbetslag som 
skolövergripande. Trivselenkäten besvaras av alla skolans elever och beskriver deras 
upplevelse av trygghet. (Lillsjöskolan) 
Vi planerar upp aktiviteterna i perioder om 4 veckor med utvärdering under sista veckan 
i perioden. Detta för att förbättra, variera och utveckla vår verksamhet med förankring i 
läroplanen. Biträdande rektor finns med i fritidsverksamheten mellan 14.00 och 16.30 
varje dag. (Råbyskolan) 
Huvudmannens kommentar: Huvudmannen anser att skolorna har en systematisk 
uppföljning av samtliga verksamheters utveckling. Målen och förbättringsområdena för 
fritidshemmet har förtydligats och det finns goda förutsättningar för en fungerade 
uppföljning av utvecklingen. Utmaningen är att få tag på behöriga fritidspedagoger som 
är en bristvara både i Upplands-Bro och i riket i stort. Som tur är finns det erfarna 
fritidsledare/barnskötare på våra skolor. Vi ser på flera skolor att rektor eller biträdande 
tar ett extra stort ansvar som är en utveckling jämfört med tidigare år. 
  
  

2.2 Fritidshemmets mål och förbättringsområden 
Exempel från våra skolor: 
Fritidshemmens mål 
Verksamheten skall ge elever en positiv, inspirerande och meningsfull fritid. Den skall 
komplettera skolan och utgå från elevens eget behov och intresse. Främja elevens 
fantasi och förmåga att lära sig olika begrepp. Uppmuntra och erbjuda eleven att pröva 
egna och andras idéer. Verksamheten skall även erbjuda eleverna möjlighet till vila och 
avkoppling för hälsa och välbefinnande. Eleven skall kunna känna glädje och 
inspiration. Syftet är att stärka självkänslan och självförtroendet hos varje individ. 
Vi vill uppmuntra eleven att komma med egna idéer i verksamheten. Vi arbetar med 
likabehandling för att undvika kränkning och utsatthet. Vi lägger stor vikt vid att alla 
elever skall vistas i en lugn, trygg och tillåtande miljö. De erbjuds aktiviteter såsom 
skapande i olika material, lek i olika former, utevistelse med mycket rörelse och 
språk/kommunikation. (Bergaskolan) 
På Brunnaskolan har vi fyra fritidsavdelningar som följer vår årskursindelning. Det 
arbetar tre till fyra personer i varje fritidshem. Vi har organiserat oss så att det är en 
fritidspedagog på varje avdelning. Det stämmer på alla avdelningar utom en. Där är en 
erfaren barnskötare avdelningsansvarig. Fritidspedagogen får ta en större ansvar för att 
läroplanen följs. Fritidspedagogen tar ett delansvar tillsammans med sin kollega på 
"sidan" för att samplanera och samarbeta. På så sätt lär barnen känna fler vuxna och det 
blir inte lika sårbart när en fritidspersonal saknas. 
Fritidshemmets mål är att erbjuda en verksamhet i samklang med fritidshemmets 
läroplan. Under läsåret 18–19 gjorde vår biträdande rektor tillsammans med sina 
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kollegor på Lillsjö- och Bergaskolan en genomlysning av vad man ansåg var viktiga 
förbättringsområden för fritidshemmet. 
Förbättringsområden 

• Man bedriver en rast verksamhet som utgår ifrån läroplanens mål och syften och 
elevernas utvecklig av förmågor 

• Att använda det totala fritidshemmets resurser på ett bättre sätt, och situations 
anpassat sett ur hela skolans fritidshem. 

• Elevinflytande är även det ett förbättringsområde det genomsyrar hela skolan 
och fritidshemmet. Där behöver man samverka 

• IKT och Vklass (nuvarande Unikum) viktiga i samverkan med föräldrar. 
• Utveckla samverkan med skolan i planeringar och genomförande. 
• I vår arbetsplan är fadderverksamheten central (den har varit vilande, under 

Covid 
(Brunnaskolan) 

Fritidshemmet vid Finnstaskolan består av tre avdelningar F-2 och en avdelning med 
endast åk 3 elever. Därtill en Öppen verksamhet. 
Bristande kontinuitet i vardagens bemanning pga covid-19, föräldraledighet och 
personalrotation har gjort året till en utmaning.  De två verksamhetsansvariga 
fritidspedagogerna har lett pedagoggruppen vid konferenser varje vecka och har varit 
ryggraden och garanten för kvaliteten genom att ständigt leda gruppen.  Därtill har varje 
avdelning som hos oss heter Vit-, Blå-, Gul-, och Backsippan haft egen planering på 
fredagar som legat i anslutning till Öppet EHT vilket gett möjlighet att få input och stöd 
av elevhälsan. 
Arbete som gjorts under 2021  
De ansvariga har haft fokus på "ett gemensamt årshjul", aktiviteter som skapar en 
upplevelse av ett gemensamt fritids, förhållningssätt i vardagen samt startat upp 
pedagogisk dokumentation. Därtill har man under året fokuserat på handledning och 
input av specialpedagog. Rektors intentioner att följa arbetet varje vecka på 
konferenstid har gjorts på distans då möten i vardagen varit svåra att få till. Under året 
har seriositeten hos de fritidsanställda ökat. För vems skull är jag här - är mer 
uppenbart. Vi är i barnets tjänst. Läsa Äger har implementerats och pågår stadigt och 
nu utmanas vi av att få med alla elever i aktiviteten. Vi upplever att de anställda behöver 
ännu mer input för att kunna motivera och engagera eleverna. (Finnstaskolan) 
Kärnan i Fritidshemmets uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och 
erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet ska också verka som komplement och 
kompensatoriskt gentemot elever och skolan. 
Vi har en examinerad Grundlärare mot fritidshem och en Fritidspedagog i personalen, 
övriga är fritidsledare, barnskötare och elevassistenter. 
Med hänvisning till förra läsårets SKA-plan tog vi fram två förbättringsområden vilka 
är delaktighet och information. 
Vi bestämde att fritidspersonalen skulle delta på vårens utvecklingssamtal men det gick 
tyvärr inte att genomföra så nu är planer på att det ska genomföras under höstens 
utvecklingssamtal. Syftet är att fritidspersonalen bland annat kan delge vårdnadshavaren 
barnets sociala utveckling. Det är ett led i att ge eleverna de bästa möjliga 
förutsättningar för utveckling och lärande och då behöver det finnas ett starkt förtroende 
och en bra relation mellan föräldrar och fritidshemmet. 
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Vår Grundlärare mot fritidshem skriver även ett Fritidsbrev som publicerats på Vklass 
en gång i månaden. 
Vi har även planer på att synliggöra fritidshemsverksamheten på ett tydligare sätt 
genom olika aktiviteter, både in mot skolans övriga verksamheter men också mot 
vårdnadshavarna. Aktiviteter som planeras är vernissage, synliggöra läroplanen visuellt 
genom att sätta upp planscher, besöka Föräldrarådet och berätta om läroplanen. 
(Härneviskolan) 
Verksamheten skall: 

• Svara mot skollagens och läroplanens krav 
• Vara likvärdiga i meningen att verksamheterna i våra fyra arbetslag och åtta 

fritidshemsavdelningar skall följa Lillsjöskolans gemensamma rutiner traditioner 
och arbetsår. 

• Att verksamheten planeras av fritidsansvarig tillsammans med kollegor utformas 
så att den passar gruppens och enskilda elevers behov. 

Förbättringsområden som planerats inför läsår 20/21.  
Svara mot skollagens och läroplanens krav 

• Alla centrala områden i läroplanen som rör fritidshemmet skall planeras in i 
verksamheten. 

• Informationen till vårdnadshavare avseende elevens utveckling skall förbättras 
genom att fritidshemmet deltar i planerade och genomförande av 
utvecklingssamtal 

•   
• Drivas i en stimulerande miljö där trygghet, självständighet och elevinflytande 

fokuseras. 
• Uppmuntra elever att prova på aktiviteter som berikar dem och ökar deras 

valmöjligheter. (Lillsjöskolan) 
•   

Vi arbetar vidare med vårt mål från förra läsåret med att erbjuda eleverna en 
meningsfull fritid och aktiviteter som de önskar och som möter läroplanens mål och 
innehåll.  För att inspirera eleverna till nya upptäckter och nya fritidsintressen har vi 
aktiviteter som är obligatoriska. . Vi hade några teman under läsåret utöver det ordinarie 
aktivitetsschemat. 
Utifrån resultatet på Våga Visa enkäten och vår egen trivselenkät ser vi att vi behöver 
arbeta för att eleverna ska känna sig trygga på fritids. En stor majoritet av våra elever 
trivs på fritids men vi behöver öka andelen trygga elever. I skolans egen trivselenkät, 
där mer än 90% av eleverna från F-klass till åk 3 svarat, får vi samma resultat i trivsel 
som våga visa. Även de elever som går på den öppna verksamheten (åk 4–6) trivs i sin 
verksamhet. 
För att skapa ett tryggare fritids arbetar vi för att ha tydliga rutiner kring mellanmål, 
samlingar, aktiviteterna, var aktiviteterna genomförs och vem som ansvarar för 
aktiviteterna. Personalen är schemalagd så att vi har den högsta bemanningen under den 
period på dagen då vi har flest fritisbarn närvarande. Fritidspersonalen har fått 
utbildning i antimobbningsprogrammet KiVa och arbetar kring det tillsammans med 
övrig skolpersonal. (Råbyskolan) 
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"förslagslåda". 

• Matematiska resonemang och uttrycksformer: 
Tränas genom att eleverna spelar olika spel. 
De skapar egna spel och frågesporter med hjälp av digitala verktyg (Kahoot). 
Vi har material som inspirerar till att bygga och konstruera tex lego och kaplastavar. 

• Natur, teknik och samhälle 
I vår plan för Grön Flagg så arbetar vi med hållbar utveckling. Detta innebär bland 
annat att fritidshemmet arbetar med återvunnet material i sin skapande verksamhet och 
enkel sopsortering. 
Varje år genomför fritidshemmen för de yngre eleverna ett Hälsotema kring kost, då 
lagar man gemensamt en nyttig frukost. Till denna aktivitet bjuds även föräldrar in att 
äta tillsammans med sina barn. 
Skolgården har en inbjudande miljö där konstruktion med sand, naturmaterial och annat 
finns att tillgå hela tiden. 
Under lovdagar gör fritidshemmen utflykter i närmiljön och besöker centralt anordnade 
teatrar och bioföreställningar. (Bergaskolan) 
Språk och kommunikation: 
Språk och kommunikation 

• elevinflytande i fritidsråd, ser till att alla barn kommer till tals. Vi uppmuntrar 
egna åsikter 

• samtala om texter, t.ex. musik texters innehåll  
• Attityd och språkbruk, kroppsspråk. 
• Genom Läsa Äger, får eleverna lyssna på böcker som pedagoger läser 

regelbundet 
skapande och estetiska uttrycksformer 

• Arbetat med olika material som tyg, garn, pärlor, träslöjd, scenen är din, 
bildcanvas,  

Natur och Samhälle 

• Vi upptäcker saker på vår egen skolgård 
• Matematik har varit ett genomgående tema för utevistelserna, t.ex. hoppa 

hopprep och räkna varv, studsa boll, kasta bollar osv. 
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelser 

• Utelek och fri lek, samarbetsövningar, killerball, bandy vattenstafetter, 
turneringar, pingis och King. Dessa sker ute och inne. 

• Kojbyggen, allemansrätten och regler där man vistas 
• Har arbetat med miljötema där vi tagit hand om de miljöer vi vistas i . Tänka 

hållbart och inte slösa på papper mm. 
•   
• man har skapat på Ipads genom att använda greenscreen, stop-motion genom att 

använda legogubbar. Använt fotografering där de lärt sig att använda olika filter 
osv. 

• Använt återvunnet material och låtit kreativiteten flöda. (Brunnaskolan) 
•   

Grovplanering utifrån teman sker gemensamt med fritidsansvariga en gång/vecka, 
därefter träffas de mindre avdelningarna för finplanering utifrån elevgruppens behov 
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och intressen. 
Utveckla förmågor 

• Elever som ständigt utför samma typ av sysselsättning försöker vi stimulera att 
vidga sin repertoar 

• Vi utmanar till lite längre projektarbeten 
• Under året finns möjlighet att experimentera 
• Analytisk förmåga utmanas i schackspel på bräde eller i app (Ipad) 
• Avdelningarna har miljöer som bjuder möjlighet till vila och rekreation likväl 

som rörelse och rörligare samspel. 
Språk och kommunikation 

• I samlingar samtalar, lyssnar, ställer man frågor, uttrycker åsikter och 
argumenterar. Etiska ämnen berörs likväl som mer vardagliga samtal. 

• Läsa Äger görs varje dag under lov samt en gång/vecka under vanliga veckor. 
Där sker högläsning och samtal kring det vi läser. Vi har läshörnor dit vi lånar 
böcker från skolans bibliotek. 

• Ipad används för att göra spel och film. Vi tar kort och dokumenterar med Ipad 
och använder dem som underlag för berättelser. 

• När eleverna skriver texter värderar vi tillsammans vad som är ett bra och 
funktionellt språk 

• Vi arbetar tillsammans med grundskolan då vi har Läs-teman. 
• I dramaövningar testar eleverna att uttrycka känslor av olika slag. 
• Vi vuxna är förebilder för barnens språkbruk. 

Skapande och estetiska uttrycksformer 

• Drama, sång och konst förekommer med regelbundenhet. 
• Vi använder dagligen digitala hjälpmedel, vi fotograferar med Ipads, använder 

projektor och dator 
• Ipadsvagnar kan nyttjas av fritids 
• Vi dansar i klassrummen. 
• Bildskapande sker varje vecka. Då får barnen se och öva på nya tekniker. Det 

finns också material framme för fritt skapande. 
• Vi initierar teater av olika slag, dockteater, charader, rollspel tex 
• Kreativt material finns åtkomligt i miljön så att kreativt skapande kan se 

spontant. 
• Eleverna får prova på att spela in kortare filmer. 

Matematiska resonemang och uttrycksformer 

• Konstruktionsmaterial som kapla, lego, mm finns tillgängligt i alla fritidshem 
• Sällskapsspel som övar matematisk, regler och logisk förmåga och matematik 

som schack finns på avdelningarna. 
Natur och Samhälle 

• Då klassen varit på studiebesök eller har något projekt på gång försöker fritids 
arbeta vidare med områden som intresserar eleven. 

• Skolgården bjuder på en miljö där konstruktion med sand, naturmaterial och 
annat finns tillgänglig hela tiden 

• Då skolan arbetar med barns rättigheter i klassrummen gör vi detsamma på 
fritids 

• Vi röstar och diskuterar i samlingen och upplägget är demokratiskt 
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Reviderade regler för förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidsverksamhet 2021 

Förslag till beslut 

 Utbildningsnämnden godkänner revideringen av regler för förskola, 

pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet 2021 enligt 

Utbildningskontorets förslag. 

 Utbildningsnämnden antar de nya reglerna från och med den 1 februari 

2022. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden antog den senaste versionen av regler för förskola, 

pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet i Upplands Bro kommun den 10 

december 2019. För att kommunens regler ska hållas aktuella bör dessa ses 

över och revideras, förslagsvis årligen eller när behov uppstår. 

Utbildningskontoret förslag till revidering 2021 föreslås träda i kraft från och 

med den 1 februari 2022. Förslaget innehåller bland annat en utökning av antal 

timmar i förskola eller pedagogisk omsorg för barn vars vårdnadshavare är 

arbetslösa, föräldralediga och sjukskrivna, borttagandet av placeringsperioder 

för förskola och pedagogisk omsorg, samt möjligheten att välja upp till fem 

alternativ i stället för tre i ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg.    

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2021 

 Förslag till revidering av regler för förskola, pedagogisk omsorg och 

fritidsverksamhet 2021, med bilaga om regler för omsorg på obekväm 

tid 

Ärendet 

Utbildningsnämnden antog den senaste versionen av regler för förskola, 

pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet i Upplands Bro kommun den 10 

december 2019. För att kommunens regler ska hållas aktuella bör dessa ses 

över och revideras, förslagsvis årligen eller när behov uppstår. 
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Utbildningskontoret förslag till revidering 2021 föreslås träda i kraft från och 

med den 1 februari 2022. 

I Utbildningskontorets förslag till revidering av regler 2021 finns föreslagna 

tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort 

är markerat med röd genomstrykning. Nedan följer en beskrivning av 

föreslagna tillägg och ändringar 

 Rätt till 30 timmars tillsynstid i förskola eller pedagogisk omsorg för 

barn vars vårdnadshavare är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna, 

i enlighet med beslut om verksamhetsplan för 2022. 

 Placeringsperioder för förskolor och pedagogisk omsorg som ingår i 

gemensam kö tas bort. Detta innebär att placering kan ske året runt, 

vilket överensstämmer med de flesta andra kommuners regelverk. 

 Möjlighet för vårdnadshavare att välja upp till fem alternativ i stället för 

nuvarande tre i ansökan om förskola eller pedagogisk omsorg. Detta 

ökar valmöjligheten samt minskar antalet byten. 

 Ett separat ansökningsförfarande för lovfritidshem tas bort då detta inte 

utnyttjas. I stället kan vårdnadshavare som önskar fritidshem under 

loven göra en ansökan på vanligt sätt. 

 Redaktionella ändringar i form av tydliggöranden, samt borttag av 

överflödig text. 

 Regler för omsorg på obekväm tid ligger som en separat bilaga i denna 

version. 

Barnperspektiv 

Utbildningskontorets förslag till revidering av regler för förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidsverksamhet är utarbetat med hänsyn till barnets bästa.  
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1 Regler för förskola, 
pedagogisk omsorg och 
fritidsverksamhet 

Dessa regler gäller i sin helhet för kommunala verksamheter samt i vissa delar 
för de enskilt drivna verksamheterna. Reglerna omfattar också öppen 
fritidsverksamhet och omsorg på obekväm arbetstid. 

1.1 Verksamheter 

1.1.1 Förskola 
Avser barn i åldrarna 1 5 år.  

I Upplands-Bro finns kommunala och fristående förskolor. Förskola tar emot 
barn som är mellan 1 år fram tills 31 juli det år barnet fyller 6 år, vars föräldrar 
arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller om barnet har ett eget behov. 
Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan, som beskriver dess 
värdegrund och uppdrag samt innehåller mål och riktlinjer för arbetet i 
verksamheten. Avgift betalas för förskoleplats enligt taxa för förskolebarn. 

1.1.2 Pedagogisk omsorg 
Pedagogisk omsorg tar emot barn i hemmiljö och drivs för närvarande enbart 
av enskilda huvudmän. Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till 
förskola och tar emot barn som är mellan 1 år fram tills 31 juli det år barnet 
fyller 6 år. Pedagogisk omsorg är ingen skolform och styrs därför inte av någon 
läroplan, dock bör läroplanen för förskolan vara vägledande för verksamheten. 
Avgift betalas enligt taxa för förskolebarn. 
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1.1.3 Allmän förskola 
Avser barn i åldrarna 3–5 år. Allmän förskola erbjuds 15 timmar per vecka är 
avgiftsfri och från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän 
förskola följer grundskolans läsårstider och omfattar inte lovdagar. Allmän 
förskola är avgiftsfri. För 3–5 åringar som är inskrivna i förskola eller 
pedagogisk omsorg reduceras avgiften från och med hösten det år barnet fyller 
tre år. 

3 , 4  och 5 åringar som inte har plats i någon förskoleverksamhet erbjuds 
avgiftsfri allmän förskola tre timmar om dagen, fem dagar i veckan under ett 
verksamhetsår, som totalt omfattar 525 timmar. Ingen lunch ingår. 

Verksamheten i allmän förskola följer grundskolans läsårstider, vilket innebär 
att allmän förskola inte erbjuds under grundskolans höst , jul , sport , påsk , 
och sommarlov. Rektor fastställer tillsynstiden. 

1.1.4 Öppen förskola 
För barn till och med 5 år Öppen förskola tar emot barn i åldrarna 0-5 år och 
vänder sig till vårdnadshavare vars barn som inte har plats i förskola eller 
pedagogisk omsorg. Där erbjuds barnen pedagogisk verksamhet i samarbete 
med barnens medföljande vuxna. Vårdnadshavare har ansvar för sitt barn och 
deltar i verksamheten. Verksamheten i den öppna förskolan är avgiftsfri.  

1.1.5 Fritidshem 
Fritidshem bedrivs av kommunala och fristående skolor. Elever i förskoleklass 
och grundskola kan vara inskrivna i fritidshem till och med höstterminens start 
det år eleven fyller 10 år. Uppsägning från fritidshemmet sker automatiskt och 
gäller från och med skolstart på hösten. Avgift betalas enligt taxa för 
fritidshem. 

Barn som börjat förskoleklass före hösten det år barnet fyller sex år betalar 
avgift enligt taxan för fritidshem. Rektor fattar beslut i det enskilda fallet om 
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tidigare start i förskoleklass utifrån skolans möjlighet att ta emot barnet med 
hänsyn till antalet barn i förskoleklassen. 

Elever över 10 år kan vara inskrivna i fritidshem om det finns särskilda 
omständigheter, dock längst till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 
år. Beslut om detta tas av chef för Resursteamet i Upplands Bro kommun.  

Elever i förskoleklass till och med årskurs 3, som inte har en ordinarie 
fritidshemsplacering och vars vårdnadshavare arbetar eller studerar, kan få 
plats på lovfritidshem. 

Ansökan om lovfritidshem skickas till rektor på aktuell skola. Ansökan ska 
vara inlämnad och poststämplad senast en månad i förväg. Lovfritidshem 
kommer att finnas under alla skollov under läsåret samt sommarlovet. Rektor 
bedömer i dessa fall om verksamheten har möjlighet att ta emot eleven.  

1.1.6 Öppen fritidsverksamhet 
Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen 
det år eleven fyller 13 år erbjuds frivillig öppen fritidsverksamhet kan öppen 
fritidsverksamhet erbjudas. Vårdnadshavarna avgör själva när och hur ofta 
barnen ska delta. Den öppna fritidsverksamheten är avgiftsfri under årets 
skoldagar. Under lov kan dock avgifter förekomma.  

1.1.7 Fristående verksamheter  
I Upplands Bro kommun finns fristående förskolor, pedagogisk omsorg och 
skolor inklusive fritidshem. Från och med våren 2016 finns det möjlighet att 
ansluta sig till det gemensamma kösystemet. För de fristående enheter som 
ansluter sig gäller att administrationen av kön, placeringar av barn och 
fakturering av avgifter hanteras av Utbildningskontoret. De fristående 
verksamheter som ansluter sig till den gemensamma kön skriver ett avtal, där 
man förbinder sig att följa gällande regler. De fristående verksamheter som valt 
att inte ansluta sig till den gemensamma kön ansvarar själva för placeringar och 
har egen kö.  
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Vårdnadshavare som önskar placera sitt barn i en fristående verksamhet som 
valt att inte ansluta sig till den gemensamma kön kontaktar verksamheten 
direkt. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. 

1.1.7 Omsorg på obekväm tid 
I Upplands-Bro kommun erbjuds omsorg på obekväm tid för barn och elever 
som är mellan 1 år till och med den 31 juli det år barnet eller eleven fyller tio 
år. Verksamheten vänder sig till barn vars vårdnadshavare har obekväma 
arbetstider och regleras i bilagan till detta dokument, ”Riktlinjer för omsorg på 
obekväm tid”.   

1.2 Öppettider 
Förskolor och fritidshem i Upplands-Bro kommun är öppna mellan kl. 06.30 
och 18.30 måndag till fredag, den så kallade ramtiden. 

Den öppna fritidsverksamheten är öppen från skoldagens slut till och med kl. 
17.00 måndag till fredag samt under lov. 

De fristående verksamheterna följer kommunens regler för öppettider och har 
rätt respektive skyldighet att, inom ramtiden, minska eller utöka tiderna efter 
vårdnadshavares önskemål. 

De kommunala förskolorna får stänga högst fyra dagar per läsår för utvärdering 
och planering. Datum för dessa dagar ska meddelas vårdnadshavarna vid varje 
läsårsstart och vid nyplaceringar. Vårdnadshavare och rektor kommer överens 
om hur omsorgen ska ordnas för de barn som behöver omsorg under dessa 
dagar. 

De kommunala fritidshemmen får stänga högst två dagar per läsår för 
utvärdering och planering. Datum för dessa dagar ska meddelas 
vårdnadshavare vid varje läsårsstart och vid nyplaceringar. Vårdnadshavare 
och rektor kommer överens om hur omsorgen ska ordnas för de elever som 
behöver omsorg under dessa dagar. 
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Under sommaren, vid vissa större helger och när personalen har 
planeringsdagar, kan det bli fråga om sammanslagningar av kommunala 
förskolor och fritidshem. Stängningen av förskola, skola och fritidshem bör 
samordnas mellan de olika verksamheterna för att underlätta för 
vårdnadshavare. 

1.3 Försäkring  
Barn som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun och går i förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen 
gäller både under den tid som barnet vistas i verksamheten och på fritiden. 
Information om olycksfallsförsäkringen finns på kommunens webbplats 
hemsida www.upplands-bro.se. 

1.4 Tystnadsplikt och anmälningsplikt  
Personal i samtliga ovanstående verksamheter har tystnadsplikt. För det 
allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). För enskilt bedrivna verksamheter gäller 
bestämmelsen om tystnadsplikt i skollagen (2010:800) 29 kap. 14 §. 

Anmälningsplikt enligt bestämmelser i socialtjänstlagen 14 kap. 1 § (2001:453) 
gäller all personal i kommunal och enskilt driven verksamhet. 

2 Rätt till plats 
Barn som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till plats i förskola 
och fritidshem eller motsvarande verksamheter och fritidshem. Barn som har 
växelvis boende och har placering i annan kommun erbjuds inte placering i 
Upplands-Bro kommun med hänsyn till barnets bästa.  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling har enligt skollagen rätt att anvisas plats i förskola (8 kap. 7 §), eller 
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fritidshem (14 kap. 6 §). Behovet ska utredas och beslutas enligt gällande 
delegationsordning. I dessa fall ska placering ske skyndsamt.  

2.1 Garantitid 
Kommunen ska enligt 8 kap. 14 § skollagen erbjuda plats i kommunal förskola 
inom fyra månader, alternativt senast den månad som angivits i ansökan om 
den ligger längre framåt i tiden än fyra månader. Plats inom garantitiden 
innebär att barnet kan få plats i en annan kommunal förskola än den 
vårdnadshavaren har önskat. Garantitiden gäller I Upplands-Bro kommun 
gäller garantitiden även för placering i de fristående verksamheter som är 
anslutna till den gemensamma kön och inte har konfessionell inriktning. 

Kommunen strävar efter att så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas 
önskemål, men om många har samma önskemål kan det förekomma att plats 
erbjuds som inte överensstämmer med vårdnadshavarnas val av förskola.  Plats 
ska då erbjudas så nära barnets hem som möjligt med beaktande av vad som 
krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Vid placering 
tillämpas kö- och turordningsreglerna enligt punkt 3.2.  

2.2 Vid flytt eller boende i annan kommun 
Vårdnadshavare som flyttar från kommunen får behålla barnets/barnens plats i 
högst en månad från den dag folkbokföring i annan kommun skett. 

Barn som bor i andra kommuner kan efter ansökan på särskild blankett få plats 
i kommunens förskolor i mån av plats. Detta gäller inte barn med annan 
förskoleplacering vid växelvis boende. 

Vårdnadshavare som önskar plats i annan kommun eller hos en fristående 
verksamhet som inte är ansluten till det gemensamma kösystemet tar själva 
kontakt för att få plats. 
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3 Ansökan och erbjudande 
om plats  

Ansökan om plats i kommunala förskolor och i de fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg som är anslutna till den gemensamma kön, görs via 
kommunens e-tjänst, www.upplands bro.se. Vårdnadshavare som önskar 
placera sitt barn i en fristående verksamhet som valt att inte ansluta sig till den 
gemensamma kön kontaktar verksamheten direkt. Kontaktuppgifter finns på 
kommunens hemsida. 

I ansökan kan högst tre fem rangordnade önskemål anges. Den som ännu inte 
är folkbokförd i Upplands-Bro kommun behöver, utöver ansökan i e-tjänst, 
komplettera ansökan med en kopia av hyres- eller köpekontrakt som visar att 
man ska bosätta sig i kommunen. Anmälningsdatum för ansökan kommer att 
gälla från och med den dag Upplands-Bro kommun får in den begärda 
kompletteringen. 

Ansökan om plats i fritidshem görs i e-tjänsten, där eleven har skolplacering. 
Om verksamheten inte finns i kommunen eller inte är ansluten till kommunens 
gemensamma kö, ska skolan kontaktas direkt. 

Den som även i fortsättningen kommer att vara bosatt i en annan kommun ska 
fylla i en särskild ansökan om att få plats i Upplands Bro. I den ansökan anges 
vilka skäl man har för att få plats i Upplands Bro. 

3.1.1 Anmälningsdatum 
Anmälningsdatum är det datum då vårdnadshavaren registrerar ansökan i 
kommunens e-tjänst.  

Vårdnadshavare kan ändra prioriteringen mellan sina val utan att det påverkar 
respektive anmälningsdatum. Om vårdnadshavaren senare lägger till ytterligare 
alternativ blir det ett nytt anmälningsdatum till den nya anordnaren. 
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3.1.2 Önskat placeringsdatum 
Det datum då som allra tidigast kan tänka dig att börja placeringen. Om du idag 
är föräldraledig ska du ange det datum då du planerar att återgå till arbete eller 
studier. 

möjlighet att välja högst fem anordnare. Du kan ändra prioriteringen mellan 
dina val utan att det påverkar respektive ködatum. Om du senare lägger till 
ytterligare alternativ blir det ett nytt ködatum till den anordnaren. 

3.2 Asylsökande barn eller barn som saknar personnummer 
Asylsökande barn i förskoleålder och övriga nyanlända barn har enligt 
skollagens 29 kap 2 § p 1 3 samma rätt till förskola som barn med svenskt 
medborgarskap. Barnen ska erbjudas plats i förskolan inom fyra månader. 

Barn har rätt till förskola utifrån föräldrars förvärvsarbete eller studier eller om 
barnet har ett eget behov utifrån familjens situation. I förarbeten till skollagen 
anges att ett annat modersmål än svenska kan anses vara ett behov av förskola 
för barnet. (2009/10:165 s.348) 

Detta innebär att nyanlända barn i Upplands Bro har rätt till 15 alternativt 25 
timmar i veckan i förskolan från och med ett års ålder, precis som barn till 
föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga, se mer under kapitel 3.2. 
Rektor kan efter inskrivningen i förskolan, göra en bedömning om ett barn som 
har behov utifrån familjens situation skulle ha behov av fler timmar (fler än 25 
timmar). Kommunen tillämpar maxtaxa. Läs mer om avgifter i kapitel 4 samt 
om den avgiftsfria allmänna förskolan i kapitel 1.1.2. 

Barn till EU migranter som vistas här med stöd av EU rätten, men utan att 
förvärvsarbeta eller studera, kan beviljas plats i förskola i mån av plats. 

Detsamma gäller barn utan giltigt myndighetsbeslut, även kallade papperslösa, 
som vistas i Sverige. 
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3.2 Kö- och turordningsregler 
Kommunala förskolor och de fristående förskolor och pedagogisk omsorg som 
är med i det gemensamma kösystemet omfattas av samma kö- och 
turordningsregler.  

Utgångspunkten är att vårdnadshavarnas förstahandsval ska tillgodoses så långt 
det är möjligt. 

• Anmälningsdatum gäller som ködatum. 

• Syskonförtur gäller för syskon om plats önskas där det andra syskonet 
är placerat. Med syskon avses barn i samma hushåll och folkbokförda 
på samma adress. 

• Förtur gäller för barn som är i behov av särskilt stöd. Gäller ej till 
specifik förskola. 

• Förtur till förskolan Ekhammar gäller för barn som beviljas tillsyn på 
obekväma tider (kvällar, nätter, helger). 

• Förtur gäller om barnet har finska som modersmål och önskar placering 
på en av förskolorna med finsktalande pedagoger. 

• För barn med behov av stöd i svenska teckenspråk ges förtur till 
förskola med särskilt utbildade pedagoger. 

• Köplatsen är preliminär. Den påverkas av att syskon och barn i behov 
av särskilt stöd får förtur till plats. Annat som kan påverkar är att en 
förskola/pedagogisk omsorg kan ha ålderhomogena grupper. 

• Om flera barn har samma anmälningsdatum och samma förstahandsval 
ska födelsedatum gälla som nästa bedömningsgrund. Det innebär att de 
äldre barnen placeras före de yngre barnen. 

• Rätt till garantitid, det vill säga rätt till plats senast fyra månader efter 
ansökningsdatum, upphör efter det första erbjudandet om plats. 

• Vårdnadshavarna får erbjudande om placering via sms och e mail. 
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• Vårdnadshavarna ansvarar för att kommunen har aktuella 
kontaktuppgifter. 

• Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem omfattas av 
ovanstående regler men kan av Utbildningsnämnden beviljas undantag 
från det så kallade öppenhetskravet. Avsteg från öppenhetskravet kan 
ges vid vissa fall. 

• Barn till vårdnadshavare med en tidigare oreglerad skuld till 
kommunen, avseende avgifter i förskolan, erbjuds inte ny plats i 
förskolan förrän skulden betalats. Undantag gäller barn med rätt till 
avgiftsfri allmän förskola, se punkt 1.1.2. 

 

Om antalet ansökningar överskrider antalet platser i den önskade verksamheten 
tillämpas följande turordning: 

1. Barn som av Resursteamet bedöms ha fysiska, psykiska eller andra skäl 
är i behov av särskilt stöd i sin utveckling i enlighet med 8 kap. 5 och 7 
§§ skollagen. Denna rätt gäller inte till en specifik förskola.  

2. Barn som har finska som modersmål och önskar placering på en av 
förskolorna med finsktalande pedagoger, eller om ett barn har behov av 
stöd i svenska teckenspråk och önskar plats på en förskola med särskilt 
utbildade pedagoger. 

3. Barn som beviljas tillsyn på obekväma tider (kvällar, nätter och helger) 
som söker plats på förskola med ob-verksamhet.   

4. Barn med syskon som redan är placerade på den aktuella förskolan eller 
den pedagogiska omsorgen. Med syskon avses barn i samma hushåll och 
folkbokförda på samma adress. 
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5. Barn som står på tur i kön utifrån anmälningsdatum. Om förskolan inte 
har några förturer enligt punkt 1 till 3 ska förskolan erbjuda plats utifrån 
detta ködatum. 

6.  Om flera barn har samma anmälningsdatum får den som är äldst plats 
först. 

3.3 Erbjudande om plats 
Platser fördelas i huvudsak vid bestämda tidpunkter för en kommande 
tremånadersperiod. 

Placeringsperioder 

Januari  mars     Start 15 oktober 

April – juni         Start 15 januari  

Augusti  oktober Start 15 februari  

November – december Start 15 september 

Upplands-Bro kommun placerar kontinuerligt barn som ansöker om plats i 
kommunal förskola samt fristående förskolor och pedagogisk omsorg som är 
med i kommunens gemensamma kö. Information om platserbjudande skickas 
via sms och e-post i e-tjänsten. Vårdnadshavare ska svara på platserbjudandet 
inom fem kalenderdagar. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda vara 
överens när erbjudandet besvaras svara på erbjudandet. Om erbjudandet inte 
besvaras avregistreras ansökan efter 10 dagar. Om erbjudandet inte besvaras 
inom fem kalenderdagar avregistreras ansökan och erbjudandet.  

Svarsalternativ vid platserbjudande 

• Ja tack. Ansökan avregistreras om vårdnadshavare inte meddelar att de 
vill stå kvar i kön för senare byte. 
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• Om den erbjudna platsen motsvarar vårdnadshavarnas förstahandsval 
får ansökan ett nytt ködatum. Om erbjudandet inte motsvarar 
förstahandsvalet behålls det ursprungliga ködatumet. 

• Nej tack. Platsen accepteras inte och ansökan avregistreras. 

• Om erbjudandet inte motsvarar vårdnadshavarnas förstahandsval och 
vårdnadshavarna väljer att stå kvar i kön får ansökan behålla sitt 
ursprungliga ködatum. 

När vårdnadshavare fått ett erbjudande om plats är garantitiden förbrukad, 
oavsett om platsen är i en kommunal eller fristående förskola eller i pedagogisk 
omsorg. 

Vårdnadshavare som tackar ja till ett erbjudande om plats på ett av de valda 
alternativen i ens ansökan avregistreras från kön. Vill vårdnadshavare ansöka 
om plats på en annan förskola görs en ny ansökan som får ett nytt 
anmälningsdatum.  Finns det erbjudna alternativet inte med i ens ansökan står 
vårdnadshavaren kvar i kön med bibehållen väntetid.  

Vårdnadshavare som tackar nej till ett erbjudande om plats på ett av de valda 
alternativen kan stå kvar i kö med bibehållen väntetid. Tackar vårdnadshavare 
nej till ett erbjudande om plats tre gånger så tas alternativet bort från ansökan.  

Plats i fritidshem eller öppen verksamhet ska erbjudas, utan väntetid, vid den 
skola som barnet går i. 

3.4 Byte av plats 
Byte av plats kan ske om vårdnadshavarna önskar det. Vårdnadshavare kan i 
samband med platserbjudandet anmäla att de vill stå kvar i byteskön med 
anmälningsdatum enligt reglerna om platserbjudande. Vårdnadshavare som 
önskar byta av annan anledning, till exempel på grund av flyttning inom 
kommunen får ett anmälningsdatum från den dag ansökan registreras i e  
tjänsten. 
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• Byte av plats kan ske två gånger/år inför terminsstart. Undantag ges för 
barn med syskonförtur som är placerade på olika förskolor, för barn 
som beviljats omsorg på förskolan Ekhammar, avdelningen för omsorg 
på obekväm tid, barn i behov av teckenspråk samt för barn med finska 
som modersmål. Byte kan också beviljas på grund av särskilda skäl. 
Beslut fattas då vid byte inom en enhet av rektor samt mellan enheter 
av verksamhetschef för förskola eller av Resursteamet.   

• Om det finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna vara 
överens om byte. 

Vill vårdnadshavare byta förskola för sitt barn ansöker man på nytt via e-
tjänsten till den förskola man önskar. Ansökan om byte hanteras som en ny 
ansökan. Väntetiden löper från det datum man ansökt om byte. När 
vårdnadshavare tackar ja eller nej till ett erbjudande om byte avregistreras 
ansökan.  

Byte kan också ske på grund av särskilda skäl och beslutas då av rektor och 
huvudman. Vid byte gäller inte regeln om garantitid.  
 

3.5 Platsinnehavare 
Platsinnehavare är den/de vårdnadshavare hos vilken/a barnet eller eleven är 
folkbokfört. Platsinnehavaren ansvarar för platsen i barnomsorgen och tar emot 
fakturan för barnomsorgsavgift, om inte vårdnadshavarna har ansökt om delad 
faktura.  

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet eller eleven bor 
växelvis kan platsen delas mellan vårdnadshavarna och det finns möjlighet att 
ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att 
båda vårdnadshavarna blir platsinnehavare. Avgiften grundas då på båda 
hushållens inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan. Underskrift krävs av 
båda vårdnadshavarna.  
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3.6 Uppsägning av plats  
Uppsägning av plats vid kommunala förskolor och i de fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg som är anslutna till den gemensamma kön, görs via 
kommunens e-tjänst. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda 
vårdnadshavarna vara överens. 

Uppsägning från fritidshemmet sker automatiskt vid höstterminens start det år 
då eleven fyller 10 år. Spontan uppsägning av plats i fritidshem görs via 
kommunens e-tjänst. 

Om verksamheten inte finns i kommunen eller inte är ansluten till kommunens 
gemensamma kö, ska förskolan/skolan kontaktas direkt. Upplands-Bro 
kommun ska också kontaktas i dessa fall.   

Platsinnehavare är den/de vårdnadshavare hos vilken/a barnet eller eleven är 
folkbokfört.  

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och platsinnehavaren för 
barnomsorgsplatsen inte behöver barnomsorg kan denne säga upp sitt 
platsinnehav. Den andra vårdnadshavaren erbjuds då att ta över platsinnehavet. 
Om han/hon inte svarar eller tackar nej till erbjudandet upphör 
barnomsorgsplatsen. 

Uppsägningstiden för barn som är inskrivna i de kommunala förskolorna och 
fritidshemmen och de verksamheter som är anslutna till den gemensamma kön, 
är en månad och räknas från den dag den registreras i e- tjänsten. Avgift betalas 
under uppsägningstiden, även om platsen inte utnyttjas.  

Om barnet eller eleven placeras på nytt inom en tremånadersperiod efter 
uppsägningstidens slut tas avgift ut retroaktivt för den mellanliggande tiden. 

Barn och elever som har plats i kommunens verksamheter kan i vissa fall sägas 
upp från sin plats, till exempel om avgiften inte har betalats eller om 
placeringen inte har utnyttjats på det sätt som man har kommit överens om vid 
placeringen. 
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Vårdnadshavare som har skuld till kommunen riskerar att förlora platsen. Detta 
gäller kommunala verksamheter och de fristående verksamheter som anslutit 
sig till det gemensamma kösystemet. 

3.7 Övergång från förskola till fritidshem 
Övergång från förskola till fritidshem sker den 1 augusti. Barnets plats i 
förskola eller pedagogisk omsorg avslutas automatiskt den 31 juli. 
Fritidshemsplaceringen registreras från 1 augusti om vårdnadshavare önskat 
fritidshemsplats vid val av skola. Om barnet behöver fritidshemsplats senare 
görs ansökan via e-tjänsten.  

Om barnet behöver fritidshemsplats görs ansökan i e tjänsten för barnomsorg 
eller i samband med ansökan om plats i förskoleklass. 

4 Tillsynstider 
Vid placeringstillfället kommer vårdnadshavare överens med rektor eller annan 
ansvarig för verksamheten om vilka tillsynstider som ska gälla för barnet. 
Dessa tider gäller tills anmälan om ändring sker. 

4.1 När vårdnadshavare arbetar eller studerar 
För barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar gäller att tillsynstiden 
ska stå i förhållande till den tid som vårdnadshavaren arbetar eller studerar, 
inklusive restiden till och från arbetet/studieplatsen. När vårdnadshavare är 
lediga enstaka dagar kan begränsad tillsynstid ges. I förskola och pedagogisk 
omsorg kan barnet då vara i verksamheten under 5 timmar. För barn i 
fritidshem är tiden 2 timmar efter skoltid. 

Barn kan vara i verksamheten under den tid som vårdnadshavarna behöver 
sova för att få en dygnsvila motsvarande 8 timmar. Barn ska i övrigt vara 
lediga från förskolan när vårdnadshavare är lediga eller har semester. 
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Om en vårdnadshavare blir arbetslös, föräldraledig eller av annan orsak upphör 
med arbete eller studier, får den tidigare överenskomna tillsynstiden behållas i 
14 dagar. 

Ändringar av tillsynstiden ska anmälas till rektor eller annan ansvarig för 
verksamheten. Varaktig förändring av tillsynstiden ska anmälas 1 månad i 
förväg då förändringen ligger före kl. 9.00 eller efter 15.00 kl. 8.00 eller efter 
16.00. Detta då arbetsgivaren enligt avtal behöver ha framförhållning för 
eventuella schemaändringar. 

4.2 När vårdnadshavare inte arbetar eller studerar 
För barn till vars vårdnadshavare inte förvärvsarbetar eller studerar samt vid 
föräldraledighet gäller att tillsynstiden är 3 timmar per dag, företrädesvis kl. 
9.00  12.00. Rektor eller dagbarnvårdare avgör om annan förläggning av tiden 
ska ske. 

Vårdnadshavare inom förskolan som inte förvärvsarbetar, studerar eller är 
föräldralediga, ges  Det finns även möjlighet att istället för 3 timmar per dag 
under årets alla dagar välja 5 timmar per dag under skoldagar. Med skoldagar 
menas läsårets dagar exklusive skollov såsom jul , sport , påsk , sommar  och 
höstlov, enligt kommunens läsårsdata för respektive år. 

Enligt skollagen har barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller 
föräldralediga med ett annat barn rätt till totalt 15 timmar förskola i veckan. 
Upplands-Bro kommun erbjuder barn vars vårdnadshavare är arbetslösa, 
föräldralediga eller sjukskrivna 30 timmar förskola eller pedagogisk omsorg i 
veckan. Detta gäller oavsett om barnet är inskrivet i en kommunal eller 
fristående verksamhet. Timmarna ska företrädesvis förläggas mellan kl 08.30 
och 14.30, vilket är den tid då den pedagogiska verksamheten bedrivs på 
förskolorna.  

I fritidshemmen är tillsynstiden 2 timmar per dag efter skoldagens slut. Rektor 
avgör hur förläggning av tiden ska ske. Under grundskolornas lovperioder 
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medges tillsynstid om max 3 timmar per dag för barn vars vårdnadshavare inte 
arbetar eller studerar. Rektor kan besluta om hur närvarotiden förläggs vid lov. 
Vanligtvis gäller kl. 09.00-12.00. 

Tillfällig utökning av tiden för barn till arbetssökande vårdnadshavare ska vara 
möjlig, om vårdnadshavaren har ett tillfälligt arbete enstaka dagar, eller är 
kallad till anställningsintervjuer. 

Barn vars ena vårdnadshavare har sjuk- eller aktivitetsersättning har rätt till 
plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem utifrån en 
helhetsbedömning av barnets behov. Bedömningen görs av rektor eller 
dagbarnvårdare i samråd med vårdnadshavaren. Rektor kan begära in 
arbetsgivarintyg eller studieintyg där arbetstider/studietakt framgår, för att 
fastställa barnets tillsynstider tider i förskolan. 

4.3 Ledighet 
Alla barn har rätt till sammanhängande ledighet och vila. Barn ska vara lediga 
från förskolan och fritidshem eller motsvarande verksamheter när 
vårdnadshavare är lediga eller har semester. 

Barn i förskolan och fritidshem eller motsvarande verksamheter till 
vårdnadshavare som arbetar ska ha minst tre veckors sammanhängande 
ledighet under sommarperioden om inte den sammanhängande ledigheten 
tagits ut under annan del av året. För barn med växelvis boende samt vid 
särskilda skäl gör rektor en bedömning om sammanhängande ledighet. 

4.3.1 Frånvaro 
Anmälan om sjukdom, semester eller annan frånvaro ska lämnas till berörd 
personal så snart som möjligt. Barn får behålla sin barnomsorgsplats högst 3 
månader vid överenskommen frånvaro. Avgift betalas under frånvarotiden. 
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Upplands-Bro kommun    2 (2)  
   

 
 

 

 styrka sin arbetstid i god tid. Anställningsbevis och schema ska styrkas 
av arbetsgivaren. 

Behovet av omsorg på obekväm arbetstid omprövas varje halvår genom styrkta 
arbetsgivarintyg. 

Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet 
är ledigt när vårdnadshavaren är ledig. Barnen har möjlighet att vara i 
verksamheten under den tid vårdnadshavarna behöver sova för att få en 
dygnssömn motsvarande 8 timmar. 

Schemaändringar ska meddelas förskolan senast 14 dagar innan de träder i 
kraft. Vid enstaka fall av akut påkommet behov ska förskolan meddelas senast 
48 timmar i förväg och platsen kan då nyttjas endast om det är praktiskt möjligt 
för förskolan att lösa bemanningsfrågan. Om en vårdnadshavare är sjuk får 
barnet inte vistas på förskolan under kvällar, nätter och helger. 

Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barn i förskoleålder 
kvar sin ordinarie dagplacering på förskolan Ekhammar. 

När det gäller fritidshemsbarnen säger vårdnadshavarna upp platsen skriftligt 
från denna omsorg. Verksamheten har en månads uppsägningstid. Om barnet 
slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin 
placering med obekväm arbetstid på förskolan Ekhammar. 

Platsen kan sägas upp av Utbildningskontoret om misskötsel av krav på 
minimitider per månad eller regler och för schemainlämning förekommer. 
Schemaläggning av personal är inte möjlig om barnens tider inte finns 
tillgängliga. 
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Intern plan för styrning och kontroll 2022 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag på kontrollområden för 

intern kontroll 2022.  

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag på intern plan för styrning och 

kontroll för 2022. Områdena som ingår i internkontrollplanen för 2022 är 

betygssättning, studiehandledning på modersmål, beslut om svenska som andra 

språk samt skolpliktsbevakning. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021 

 Plan för intern styrning och kontroll 2022 

Barnperspektiv 

För att kvalitetssäkra de områden och processer som Utbildningsnämnden 

ansvarar för görs årligen en plan för intern styrning och kontroll. Områdena i 

internkontrollplanen är framtagna med utgångspunkt i barnets bästa. 
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Bilagor 

1. Plan för intern styrning och kontroll 2022 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Förstagångstillsyn - Jensen förskola, Bro 
Mälarstrand 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets förslag till tillsynsrapport av Jensen förskola Bro 

Mälarstrand godkänns. 

Sammanfattning 

Jensen förskola Bro Mälarstrand bedrivs av Jensen Education School AB och 

verksamheten fick sitt godkännande 20 oktober 2020. Utbildningskontorets 

utredare Josefin Almberg och Ann-Louise Rantanen har genomfört en 

förstagångstillsyn för att följa upp Utbildningsnämndens godkännande. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021 

 Tillsynsrapport förstagångstillsyn, Jensen förskola Bro Mälarstrand 

Ärendet 

Utbildningskontoret har i uppdrag att följa upp hur verksamheten fungerar för 

nystartade fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Den första tillsynen 

bör ske efter cirka tre månader. Jensen förskola Bro Mälarstrand fick sitt 

godkännande 20 oktober 2020 och startade upp sin verksamhet 1 augusti 2021. 

Tillsynen genomfördes genom ett fysiskt besök i verksamheten den 26 oktober 

2021. Inför tillsynen lämnade förskolan och huvudmannen in underlag som 

visar på dess planer och rutiner för verksamheten. Utbildningskontoret har 

utifrån besöket och det inskickade underlaget sammanställt en tillsynsrapport 

som verksamheten fått ta del av. 

Utbildningskontorets utredare bedömer att Jensen förskola Bro Mälarstrand är 

en mycket välfungerande verksamhet som arbetar i enlighet med de planer som 

godkännandet bygger på. Utbildningskontorets utredare identifierade ett 

utvecklingsområde, lärmiljöer, som kommer att följas upp vid nästa tillfälle för 

tillsyn. 
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1. Tillsyn 
En tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda resultat och en likvärdig 
förskola/pedagogisk omsorg för fler barn inom Upplands-Bro kommun. 
Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för förskolan eller den 
pedagogiska omsorgen, samt kommunens tillämpningsföreskrifter.  

Syftet med förstagångstillsynen är att kontrollera att huvudmannen och 
verksamheten 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 verksamhetens utvecklingsarbete framöver. En 
förstagångstillsyn genomförs efter cirka tre månader av den nystartade 
fristående verksamheten i Upplands-Bro kommun. 

1.1  Tillsynens genomförande 
Jensens förskola Bro Mälarstrand startade sin verksamhet i augusti 2021. 
Under tillsynsbesöket som ägde rum den 26 oktober 2021 deltog 
Utbildningskontorets utredare Josefin Almberg och Ann-Louise Rantanen. 
Under besöket genomfördes rundvandring i förskolans inomhus- och 
utomhusmiljö och intervjuer genomfördes med vårdnadshavare, förskollärare, 
rektor samt representant för huvudmannen. Rektor för förskolan är Gabriella 
Pettersson och representant för huvudmannen är Linda Alm, skolchef förskola 
för Jensen Education. I samband med tillsynen lämnade förskolans in ett 
skriftligt underlag med bilagor, som biläggs denna rapport. Rektor och 
huvudmannarepresentant har getts möjlighet att lämna kommentarer på denna 
rapport. 
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1.2 Intryck och bedömning 
Förskolan Jensen Bro Mälarstrand är en mycket välfungerande verksamhet 
som fullföljer sitt uppdrag i enlighet med de lagar och regler som gäller för 
verksamheten och har stora ambitioner för framtiden. Utbildningskontorets 
utredare ser en driven och närvarande rektor som vill bygga upp den nya 
förskolan utifrån Jensens utarbetade verksamhetsidé. Vidare utgör 
huvudmannen en stöttande roll med fokus på att stärka kvaliteten. Förskolan 
har till exempel tillgång till flera centrala funktioner inom företaget, i form av 
specialpedagog och kvalitetsutvecklare. 

Förskolan har i dagsläget 69 barn uppdelat på fyra avdelningar med tre 
pedagoger i varje avdelning. Fyra av medarbetarna i personalgruppen är 
utbildade förskolelärare, inklusive rektor. Ambitionsnivån är att ha en 
förskolelärare per avdelning. Samtliga medarbetare erbjuds löpande 
kompetensutveckling inom det interna utbildningsprogrammet Jensen 
Academy.  

Utbildningskontorets utredare bedömer att verksamhetens tydlighet och 
struktur är en särskild styrka, särskilt när det kommer till det systematiska 
kvalitetsarbetet. Trots att förskolan är i uppstartsfas finns en tydlig struktur för 
regelbunden uppföljning och utvärdering för att säkerställa att verksamheten 
arbetar i enlighet med de nationella målen, och för att utveckla lärandet som 
sker på förskolan.  Det finns även tydliga rutiner för barnsäkerheten.  

Undervisningen ges stor vikt och ett av förskolans fokusområde för läsåret 
21/22 är att utveckla barnens kunskaper i språk och matematik.  Förskolan har 
utöver detta lagt fokus på en trygg inskolning för att möta barnens och 
vårdnadshavarnas behov. Barnens intresse och delaktighet tas i beaktande i val 
av aktiviteter och teman för undervisningen.  

Verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler som av Utbildningskontorets 
utredare upplevs som trygga och tillgängliga. Det finns stora öppna ytor som 
kan användas för många olika aktiviteter och inbjuder till gemenskap mellan 
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avdelningarna. Uteverksamheten är prioriterad och alla grupper har skogsdagar 
inplanerade varje vecka, där lunchen intas utomhus. 

Vårdnadshavare ges dagligen allmän information, vid hämtning och lämning 
via föräldraportalen och föräldramöten. Det första utvecklingssamtalet är 
inplanerat i november månad. Vårdnadshavaren som intervjuas deltar även i ett 
föräldraråd för att vara med och påverka det som sker på förskolan. 
Vårdnadshavaren uppskattar att förskolan har ett fokus på undervisning och 
anger att ambitionsnivån är hög, utan att bli överdriven. 

1.3 Utvecklingsområden 
 

1. Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika 
sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för 
barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. 
Förskoleläraren ska utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som 
inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar 
barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras 
uppmärksamhet.1 

Bedömning: I den nya läroplanen ges lärmiljöerna i förskolan stor vikt. De 
pedagogiska miljöerna ska vara spännande och locka barnen till utveckling och 
lärande. Utbildningskontorets utredare ser att materialet som finns på förskolan 
är genomtänkt, men upplever att det finns lite variation och många tomma ytor 
som skulle kunna byggas på för att inspirera och fånga barnens intresse.  

Råd och vägledning för att utveckla området: Utbildningskontorets utredare ser 
att de pedagogiska miljöerna inomhus skulle kunna utvecklas gällande 
mångfald och variation av material samt estetik. 

 

1 Lpfö 18  
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7. Antal personal
13 stycken + rektor

8. Personalens och rektorns utbildning och erfarenhet
3 förskollärare (erfarenhet 4-13 år)
1 pedagog (läser sista året till förskollärare)
9 barnskötare varav 4 med barnskötarutbildning (något till några års erfarenhet)
1 rektor som är utbildad förskollärare och innehar förskollärar- samt lärarlegitimation sedan
2005- totalt 11 års erfarenhet av förskolläraryrket. Anställd som rektor sedan juni 2020.
Rektorsutbildning planerad start  ht-22/vt-23.

9. Personalens fortbildning
Samtliga medarbetare får ta del av vårt interna utbildningsprogram “JENSEN academy” som
innebär nätverksträffar, utbildningsdagar, kickoffer mm. Vi har alltid spaning på aktuella kurser
som erbjuds både via universitet och andra utbildningsanordnare för att skräddarsy fortbildningen
efter både verksamhetens och den enskilde medarbetarens behov.
All personal får även första hjälpen utbildning.

10. Öppettider
Vi följer kommunens regler för öppethållande 6.30-18.30

11. Avgifter i verksamheten
Inga

12. Kost (Beskriv hur kostverksamheten organiseras)
Vår hälsoprofil innebär att vi ser till barnets hälsa utifrån ett helhetsperspektiv; kost, rörelse och
återhämtning. Vi har ett eget tillagningskök där vår kock tillagar varierande, näringsriktig och
säker mat. Måltidernas näringsvärde ska vara framtagna utifrån livsmedelsverkets
rekommendationer. På förskolan serveras frukost, lunch, mellanmål och frukt. Maten dukas upp
på en buffé som barnen får ta för sig av.

13. Barn i behov av särskilt stöd (Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn får det stöd som
behövs)
För barn i behov av särskilt stöd avgörs det för varje enskilt barn, inget barn är det andra likt och
beslut tas utifrån barnets behov av stöd. I enlighet med skollagen anpassas verksamheten i största
möjliga mån efter varje enskilt barns utvecklingsnivå och behov. Vi upprättar handlingsplan i
samråd med vårdnadshavare och de experter som finns i barnets värld utanför förskolan
(logopeder, specialpedagoger, läkare osv) för att säkerställa att vi arbetar systematiskt och
dokumenterar effekterna av våra insatser. Vid vissa tillfällen anpassas den fysiska miljön, vid andra
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barngruppens storlek och sammansättning eller så förstärker vi bemanningen i den aktuella
gruppen. Utöver rektor och ansvarig förskollärare deltar även vår specialpedagog i
kartläggningen av behov och ev åtgärder.
Vårt underlag för barn i behov av särskilt stöd Bilaga 1.

14. Lokaler (Redogör för verksamhetsyta och hur lokalerna används)
Förskolan är fördelad på två våningsplan. På plan 1 finns fyra teamrum, ett rörelserum, en matsal
samt ateljé samt två skötrum med skötbord och toaletter. På plan 1 finns även ett bibliotek,
arbetsrum för pedagogerna, rektorns kontor, två toaletter varav en handikapptoalett med dusch
samt en gemensam hall/entré.
På plan 2 finns fyra teamrum, ett rörelserum, en matsal samt ateljé, två skötrum med skötbord och
toaletter, två toaletter varav en handikapptoalett med dusch samt gemensam hall/entré. För
pedagogerna finns ytterligare ett arbetsrum på plan 2 som delas med grundskolan samt
omklädningsrum/personalrum på plan 3 som även det delas med grundskolan.

Lokalerna och gården är utformade utifrån vår vision om hur vi vill bedriva vår verksamhet med
flera gemensamma ytor såsom matsal, ateljé, rörelserum och bibliotek. Samtidigt är det viktigt att
alla grupper har en egen hemvist för att skapa trygghet. Alla hemvister/avdelningar har ett stort
rum som delas in med “rum i rummen” med hjälp av möbleringen. Varje våningsplan har sedan
dessa gemensamma ytor som alla team får nyttja i form av matsal, ateljé, rörelserum samt
bibliotek (på plan 1). De olika team som finns på förskolan delar sig i mindre grupper under
större delen av dagen där de olika rummen på förskolan nyttjas inklusive miljön utomhus. Varje
team har utedag en dag i veckan där verksamheten flyttar ut mellan ca kl:9-14. Under dessa
utedagar tas mat med från förskolan och tält som barnen kan sova/vila i för återhämtning under
dagen.
Ritningar. Bilaga 2.1, samt bilaga 2.2

15. Barnsäkerhet
JENSEN förskolor har ett väl utvecklat system med riskanalyser i samband med: förflyttning
utomhus och besök av nya platser. Varje förskola har en HLR-instruktör som har som uppgift att
utbilda och uppdatera samtliga medarbetares kunskaper inom HLR. Varje höst arbetar alla
JENSEN-förskolor med säkerhetsveckor tillsammans med barnen. Områden som berörs är
integritet, trafik, sårvård och brand. I samband med dessa veckor går man igenom
utrymningsrutinerna, både med och utan barn. Via Presto webbutbildning utbildas även alla i
grundkunskaper om brand.

Varje förskola har en lokal krisgrupp och krisplan för att veta hur man agerar i händelse av kris.
Den planen, med aktuella telefonnummer, finns i pedagogernas ryggsäckar tillsammans med en
handlingsplan i händelse om ett barn kommer bort. Vi använder oss även av “Handledning vid
kris i förskolan, Natur och Kultur”.
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Barnskyddsrond JFBM Bilaga 3.
Om ett barn försvinner Bilaga 4.

16. Utemiljö
Förskolan har en inhägnad gård med lekytor, rutschkana, sandlåda samt gungdjur. Förskolan har
också en inhägnad skogsgård samt tillgång till inhägnad motorikbana och ytterligare skog för att
tillgodose olika behov och intressen samt möjliggör mindre grupper även utomhus. Den egna
gården fyller en viktig funktion i samband med lämning och hämtning som sker utomhus från
kl: 7.30 samt efter kl: 15.00 (under förutsättning att vädret tillåter).

17. Pedagogisk grundsyn (Beskriv verksamhetens pedagogiska kärna)
Vi på JENSEN brinner för alla barns rätt till en bra förskola i enlighet med skollag samt Lpfö 18.
Vi ger varje barn utmaningar och stimulans att bygga sitt eget självförtroende och självkänsla.
Vårt mål är att varje barn både ska stortrivas i förskolan och lära sig mycket! Vi vet att barnens
bildningsresa börjar på förskolan, en lustfylld resa mot att bli självständiga, motiverade och
kreativa individer.  Vår ambition är att vara Sveriges bästa förskola. För att uppnå detta jobbar vi
med ett tydligt koncept som genomsyrar alla våra förskolor, oavsett ort och storlek.
Vi har positiva förväntningar på varje barn, vi vet att de både kan och vill lära sig nya saker!
Genom att ha positiva förväntningar på varje barn coachar vi dem att utvecklas. Hos oss får alla
barn träna på det de inte kan och vi utmanar barnen att våga prova det som för dem är nytt.

18. Styrdokument (Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån styrdokumenten)
Vi säkerställer genom vårt systematiska kvalitetsarbete att vi utifrån vårt koncept arbetar med
läroplanens samtliga målområden.

19. Systematiskt kvalitetsarbete (Bifoga mallar och senast gjord dokumentation på området)
Utifrån Skolverkets mall för systematiskt kvalitetsarbete, har vi tagit fram en egen modell.
Utvärderings- och kvalitetssäkringsarbete kommer ske på alla olika nivåer med en tät kontinuitet.
Modellen bygger på mallstyrd planering, genomförande och reflektion, dels ur ett pedagogiskt
perspektiv dels ur ett perspektiv för systematiskt förbättringsarbete. Arbetet sker vecko-, månads-
och läsårsvis.

Huvudmannen har skapat ett reflektionsunderlag som strukturerar de olika processerna i det
systematiska kvalitetsarbetet enligt Skolverkets mall “hur blev det, var är vi, vart ska vi, hur gör
vi”. Med detta analysmaterial som grund kan rektorn säkerställa att pedagogerna planerar,
utvärderar det de har gjort och gör en ny planering. Syftet är att synliggöra vad som har gett
vilket resultat och ge pedagogerna en överblick över hur barnen har svarat på den verksamhet
som de har blivit erbjudna.

Utifrån de utvecklingsområden förskolan (rektor, förskollärarna, barnskötarna och annan
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personal) har med sig från föregående läsår formuleras nya mål i en verksamhetsplan (vid uppstart
tas en generell verksamhetsplan som utvärderas och omvärderas vid terminsskifte). Dessa mål är
kopplade till läroplanen för förskolan och kommunala direktiv. I varje teams arbetsplan bryts
målen ned till delmål för den aktuella barngruppen. Processen följer en cykel med veckoanalyser
och månadsanalyser som görs av varje enskilt team i vilket man följer upp måluppfyllelsen. Vid
varje terminslut gör det pedagogiska rådet (samtliga förskollärare på förskolan tillsammans med
rektor) en förskoleövergripande terminsanalys och vid läsårsslut en årsanalys som utgör underlag
till kvalitetsredovisningen.

Analysmaterialet fångar pedagogernas reflektioner kring VAD de har gjort och HUR resultatet
blev. Var det rätt mål? Var det rätt metoder? Vilka mål ska de ha fortsättningsvis och vilka
metoder ska de använda.
Veckoanalys MALL Bilaga 5.
Månadsanalys MALL Bilaga 6.
Årsanalys MALL Bilaga 7.
Ifylld veckoanalys Gallium Bilaga 8.
Ifylld månadsanalys sept Gallium Bilaga 9.

20. Klagomålshantering
JENSEN tillämpar en verksamhetsanpassad klagomålsrutin som är väl känd för samtliga
vårdnadshavare. Inkomna synpunkter/klagomål dokumenteras och återkopplas alltid till individen
och vid behov även till kommunen. Inkomna klagomålsärenden följs upp på ledningsnivå och
utgör underlag i vårt ständiga utvecklingsarbete för att förbättra verksamheten.

Vår rutin för klagomål presenteras för samtliga vårdnadshavare vid start och löpande under tiden
de har sitt barn i vår verksamhet. Detta sker i flera forum, både i digital och fysisk form.

Klagomålsrutinen med tillhörande kontaktuppgifter görs känd för vårdnadshavare vid:
introduktionsmöte, välkomstbrev, i lärplattformen, på anslagstavla i verksamheten samt på
JENSEN educations hemsida. Vårdnadshavare ska känna till vem de kan vända sig till med
synpunkter på utbildningen. Klagomålsrutinen finns tillgänglig på flera språk och på lättförståelig
svenska.

Synpunkter på utbildningen kan framföras till:
● Direkt berörd person (lärare/pedagog/chef)
● Rektor
● Affärsområdeschef
● Anonymt formulär på hemsida - går till företagets kvalitetschef
● Kontakta utbildningsförvaltningen i Upplands Bro kommun
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Berörd person lyssnar på vårdnadshavarens synpunkter, dokumenterar dem och återkommer med
en handlingsplan för att lösa problemet alternativt med en detaljerad och tydlig förklaring till
varför JENSEN inte kan möta vårdnadshavarens önskemål. Beroende på problemets karaktär och
vidd lyfts klagomålet med ledningsgruppen för affärsområdet JENSEN förskola. Om
vårdnadshavaren inte är nöjd med affärsområdesledningens sätt att bemöta vårdnadshavarens
missnöje ska denne vända sig till JENSEN educations VD.

Utöver detta genomförs kvartalsvisa kvalitetsenkäter för att kunna följa upp missnöjen eller
funderingar som annars ej skulle komma huvudmannen till känna. Dessa är således en viktig del i
vårt utvecklingsarbete.
Klagomålsrutiner JENSEN förskola Bro Mälarstrand Bilaga 10.

21. Plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan
Vi har en tydlig mall för framtagande av likabehandlingsplan.

Vi har även tydliga rutiner för vad som gäller om vi får reda på att ett barn (eller dess
vårdnadshavare) anser sig/sitt barn att vara utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.
Likabehandlingsplan Bilaga 11.

22. Samverkan med vårdnadshavare
Det är för oss viktigt att vårdnadshavare görs delaktiga i vårt kvalitetsarbete och vi har en egen
årscykel som tydliggör deras möjlighet till detta. Utöver planerade träffar och möten har
vårdnadshavare även möjlighet att lämna synpunkter via vår hemsida som ledningen skyndsamt
hanterar. Utöver nedanstående värdesätts den dagliga kommunikationen med vårdnadshavarna.
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23. Utdrag från belastningsregister (Kontroll att lagen följs)
Uppvisande av belastningsregister är en förutsättning för anställning. I anställningsavtalet
registreras att utdrag ur belastningsregistret är uppvisat samt vilket datum som står på utdraget.

24. Övriga upplysningar
Finns inga övriga upplysningar.
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Verksamhetens inriktning - Träning för verkligheten (TFV)

Träning för verkligheten
JENSENs utbildningskoncept “Träning för verkligheten” genomsyrar verksamheten på alla våra förskolor
och innebär att vi förbereder barnen för nästa steg i livet. Bildning, goda sociala färdigheter och tilltro till
sin egen förmåga gör att barnen från JENSEN förskola bemöter sin framtid med en känsla av att de kan,
vill och vågar. Det innebär även att vi prioriterar de områden som lägger grunden för ditt barns långsiktiga
lärande och utveckling och har fokus på den medvetna och lustfyllda undervisningen. Vi lägger stor vikt
vid att barnet får utmaningar och stöd att växa som individ, att samarbeta med andra och även prova på att
leda andra. Genom utepedagogik, fysisk aktivitet, mindfulness och bra kost vill vi även ge varje barn
grunden till en god hälsa.

Fokus på lärande
Förskolans uppdrag är att i en kärleksfull, varm miljö ge barnen omvårdnad så de mår bra och är trygga för
att kunna utforska, lära och tänka tillsammans med andra barn. Enligt läroplanen för förskolan har vi ett
tydligt uppdrag att förena omsorg med utbildning. Vi skapar relationer som ger barnen trygghet i deras
utforskande, lärande och tänkande. Vi lägger stort fokus på medveten undervisning som sker i ett lekfullt,
upptäckande samspel mellan barn och pedagoger. Våra kompetenta pedagoger genomför dagligen vad vi
kallar “lärcirklar”. De handlar om att väcka nya tankar och lägga en grund inom områden som exempelvis
matematik, naturvetenskap, språk och hälsa. Våra förskollärare kvalitetssäkrar innehållet i lärcirklarna och
säkerställer att vi täcker läroplanens alla delar.

Matematik är både viktigt och roligt
Att tidigt börja lära sig matematik gör en betydande skillnad för hur barnet senare klarar matematiken i
skolan. Problemlösning, de fyra räknesätten samt geometri såsom form, position, rymd och mått är
exempel på olika matematiska begrepp som vi jobbar med på förskolan. Vardagsmatematiken finns överallt,
och vi uppmärksammar detta både ute, i hallen och vid matsituationerna utöver de organiserade
lärcirklarna med matematikfokus.

Ett starkt språk berikar ditt barn
Med ett tydligt fokus på språkinlärning vill vi skapa de bästa förutsättningarna för barnens förmåga att
kommunicera och inhämta kunskap. Vi tar tillvara på varje barns språkliga förkunskaper och intressen och
stimulerar dem vidare med exempelvis sång, språklekar, drama och digitala medier. Vårt medvetna arbete
med berättande och högläsning väcker läsglädjen och ökar barnens ordförråd vilket är grunden till den
fortsatta språk- och läsutvecklingen. Läsning är en naturlig del av vår vardag och barnen tycker att det är
spännande att tillsammans med sina vänner prata om det vi har läst och på så vis tränas barnens läsförståelse.

Konst och kultur
Vi tar fasta på vikten av att barn behöver få använda sig av flera olika estetiska uttrycksformer. Att bearbeta
sina intryck och tillgodogöra sig ny kunskap genom kreativa aktiviteter är betydelsefullt för att skapa en
förståelse för sin omvärld. Vi låter oss inspireras av de mest framstående inom sitt område och genom att
studera kända verk och pröva olika tekniker utvecklar barnen sin skapande förmåga. Drama och teater är
givna inslag i vår verksamhet. Att få gestalta sina känslor och pröva på att gå in i olika roller utvecklar både
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den empatiska förmågan och barnets självkänsla. Dessutom ger det barnen möjlighet att på ett naturligt sätt
öva på att agera och prata inför en grupp.

Traditioner
På JENSEN tycker vi att det är både viktigt och roligt med traditioner. Vissa traditioner är mer självklara,
så som Lucia, påsk och midsommarfirande, medan andra har vi skapat själva för att stärka gemenskapen på
våra förskolor. Till exempel anordnar vi Naturvetenskapens dag då vi experimenterar med och upptäcker
naturvetenskapliga fenomen. Varje vårtermin avslutas även med JENSEN-loppet, en löparfest för alla
åldrar.

Utepedagogik - äventyr i skog och stad
För att ge barnen en bra start på dagen, inleder vi varje dag med att vara utomhus i friska luften, där barnen
genom lek och aktiviteter får utlopp för sitt rörelsebehov. Flera gånger i veckan ger vi oss av till parker och
olika platser runt om i vår stad. Ett viktigt moment i vår pedagogik är att barnen tidigt får träna på att
promenera och bekanta sig med lokaltrafiken som kan ta oss på många spännande äventyr.

Minst en dag i veckan har vi utflyktsdag då vi oftast tar med oss lunchen ut. Vi tar oss gärna till skogen för
att kunna arbeta med lärande inom naturvetenskap och läroplanens övriga områden. Vi vill att barnen får
uppleva naturens lugn och får möjlighet att upptäcka allt som sker bland träd, stenar och vattenpölar.

Vår värdegrund
Vi som arbetar på JENSEN förskola har en gemensam värdegrund som vi arbetar efter och som vägleder
oss i våra beslut och vårt bemötande av varje barn.

1. Vi sätter alltid barnets bästa främst.
2. Vi lyssnar på och beaktar barnens åsikter.
3. Hos oss respekteras varje barns integritet.
4. Vi är symboliska ledare för barnen.
5. Vi ser och uppmärksammar alla barn lika mycket.

Vår vision

Vår vision på JENSEN förskola Bro Mälarstrand är att under barnens bildningsresa skapa unika
och självständiga samhällsmedborgare genom att ha en kvalitet i världsklass.

Våra värdeord:

-Förebilder
-Nyfikenhet
-Lustfyllt och medvetet lärande
-Glädje
-Samhörighet
-Tillsammans
-Delaktighet
-Inspirerande
-Fantasifullt
-Personlig utveckling
-Trygghet
-Social kompetens
-Mental träning
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Var är vi?
Förskolan öppnade i maj 2021 och har haft en god uppstart där vi i tidigt skede hittade en struktur och
organisation som fungerade bra. Undervisningen har kommit igång till stor del men inte fullt ut i alla
team. I augusti öppnar 2 nya avdelningar och vi välkomnar 6 nya pedagoger till förskolan. Ytterligare 52
barn kommer att inskolas.
Fokus kommer till stor del att ligga på grundstruktur och rutiner samt att få igång en verksamhet med
undervisning från dag ett. Prioriterade mål för läsåret fastställs gemensamt under uppstartsveckan 2021 men
förslagsvis kommer dessa fokusera på områdena matematik och språk, som är de två lärcirklar som JENSEN
valt att lägga extra fokus på, då en bra grund i dessa områden är extra viktiga för att ge barnen de allra bästa
förutsättningarna framåt.

Förskolans organisation och inre förutsättningar
Avsnittet innehåller uppgifter om antal team, barn per team mm. Nedanstående organisation gäller under
förutsättningarna (åldrar på barn) som vi har per augusti 2021. Förändringar kan behöva göras under
läsåret.

Team Antal barn Barnens
ålder

Antal
pedagoger

Varav FSK Antal barn/
pedagog

Tellur 19 1-2 4 1 4,75

Vismut 22 3-4 3 1 7,3

Gallium 19 4-5 3 1 6,3

kök 0,5

Mötesformer Vad och vem? När?

Teammöten Teamet träffas varje vecka för att planera
och reflektera kring verksamheten.

Varje vecka (60 min)

Pedagogiska råd Fokus på pedagogisk utveckling och
samarbete för hela förskolan.

Varje till varannan vecka
(60-120 min)

Månadsmöten Alla medarbetare. Varje månad (150-180 min)

Skyddskommitté Lokala skyddskommittén 2 ggr/termin (60-90 min)
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Vart ska vi?
Förskolans prioriterade mål för terminen är:

Mål 1: Skapa trygghet och tydlighet vid inskolning

Mål utifrån området: Varje barn och vårdnadshavare ska känna trygghet under inskolningen och
fortsättningsvis samt uppleva tydlighet kring vårt koncept, rutiner och kommunikation.

Hur gör vi?

Hur ska vi nå målet?
● Närvarande pedagoger
● Tydliga inskolningsplaner som efterlevs
● Planera för aktiviteter i smågrupper
● Gemensamt förhållningssätt kring hur vi kommunicerar, med ex. öppna frågor, lyhördhet

inför barns och vårdnadshavares känslor, funderingar och tankar
● Sätta ord på allt vi gör och ser

Vem ska ansvara för vad?
● Verksamma pedagoger på förskolan

Vilka ska involveras?
● Barn
● VH
● Pedagoger

Hur följer vi upp och utvärderar?
● Direkt kommunikation och feedback
● Veckoanalys
● Uppföljningssamtal
● Enkät

Mål 2 Nå en hög kvalitet i vår undervisning med fokus på språk och matematik.

Då vi är en nystartad förskola fokuserar vi främst på att arbeta med att alla pedagoger ska bli
införstådda i kvalitetsuppföljningen, dess syfte och funktion samt börja använda verktyget i sitt
dagliga pedagogiska arbete för att utveckla kvaliteten på den egna undervisningen.

Fokusområdet under nästkommande läsår är “Under ytan”

Vi mäter hur väl vi lyckats genom att
● beskrivs i respektive arbetsplan utifrån de satta målen



57 Förstagångstillsyn - Jensen förskola, Bro Mälarstrand - UN 21/0258-11 Förstagångstillsyn - Jensen förskola, Bro Mälarstrand : Verksamhetsplan

Hur blev det?
Hur följer vi upp att de mål vi satt för verksamheten får faktisk effekt och når resultat? Främst gör vi detta
genom dokumentation, reflektion och självvärdering i vårt systematiska kvalitetsarbete. I detta ingår att vi
regelbundet involverar vårdnadshavare genom kvalitetsenkäter mm. Kort beskrivning av processen följer
nedan.

Utifrån Skolverkets mall för systematiskt kvalitetsarbete,
har vi tagit fram en ny modell för det
systematiska kvalitetsarbetet. Utvärderings- och
kvalitetssäkringsarbete kommer ske på alla olika nivåer
med en tät kontinuitet. Modellen bygger på mallstyrd
planering, genomförande och reflektion, dels ur ett
pedagogiskt perspektiv dels ur ett perspektiv för
systematiskt förbättringsarbete.

Det är för oss viktigt att vårdnadshavare görs delaktiga i vårt kvalitetsarbete och vi har en egen årscykel
som tydliggör deras möjlighet till detta. Utöver planerade träffar och möten har vårdnadshavare även
möjlighet att lämna synpunkter via vår hemsida som ledningen skyndsamt hanterar.
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Arbetsplan läsår

2021/2022

Team: Gallium
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HUR GÖR VI?
MÅL 1 - Vad vill vi uppnå? (Gemensamt för enheten)

● Skapa trygghet och tydlighet vid inskolning

Metoder för att uppnå målet - HUR gör vi konkret?
● Informera vårdnadshavare tydligt med information och regler gällande vår förskola.
● Skapa goda relationer med barnen och vara lyhörd för barnens olika behov.
● Skapa goda relationer med vårdnadshavarna för att underlätta ett gott samarbete

mellan förskola och hem.
● Vara närvarande tillsammans med barnen.
● Vi har en tydlig struktur och planering för inskolningsperioden, för att underlätta för

både oss pedagoger, barn och föräldrar.
● Vi gör dagliga uppdateringar i Abbum så att vårdnadshavarna kan följa sitt barns dag.
● Vi delger viktig aktuell information i Abbum till vårdnadshavare.
● Vi ringer alltid vårdnadshavare och informerar vid t.ex. olycka och större konflikter.
● Vi arbetar dagligen i mindre grupper, för att skapa lugnare och tryggare

lärandemiljöer.

Dokumentera/beskriv utgångsläget: (Bifoga ev. bilder)
Vi är en nystartad förskola som har tagit emot 20 st nya barn, som kommer från andra
förskolor, in i vår barngrupp. Samtliga vårdnadshavare är därmed även nya inom förskolan.
Vi delade inskolningarna i början på terminen i två inskolnings grupper, hälften förmiddag
och hälften eftermiddag, för att öka möjligheterna till att skapa goda relationer. Vi skolar
fortfarande in nya enstaka barn till den befintliga barngruppen regelbundet, då vi är en
förskola i uppstart.

Hur mäter vi att vi lyckats?
● Veckoanalys på vår team-planering
● Föräldraenkät
● Utvecklingssamtal/Uppföljningssamtal
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HUR GÖR VI?
MÅL 2 - Vad vill vi uppnå? (Gemensamt för enheten)

● Nå en hög kvalitet i vår undervisning med fokus på språk och matematik

Metoder för att uppnå målet - HUR gör vi konkret?
● Planerar dagliga mini-lektioner med extra fokus på språk och matematik t.ex. att vi

tränar på att ljuda bokstäver eller att träna siffor kopplade till antal.
● Observerar barngruppen och deras kunskapsnivå inom språk och matematik, för att

kunna anpassa undervisningen utifrån barnens kunskapsnivå.
● Daglig högläsning för att stimulera barnens språkutveckling.
● Vi har pennor och papper tillgängligt till barnen för att utmana deras skrivutveckling,

tillsammans med laminerade alfabet.
● Vi har börjat skapa en medveten lärandemiljö med material på avdelningen, som kan

utmana både den språkliga samt matematiska förmågorna hos barnen.
● Vi sjunger mycket tillsammans och sjunger medvetet sånger med fokus på bl.a. språk

och matematik.
● Vi räknar dagligen medvetet under dagen för att träna barnen i räkning främst 0-10,

t.ex. som startsignal för aktiviteter, vi räknar alltid barngruppen tillsammans med
barnen ur både säkerhetssynpunkt och för att träna räkning tillsammans.

Dokumentera/beskriv utgångsläget: (Bifoga ev. bilder)

Vi är en nystartad förskola som har tagit emot 20 st nya barn i åldern 4-5 år, som kommer
från andra förskolor, in i vår barngrupp. Samtliga vårdnadshavare är därmed även nya inom
förskolan. Vi är även ett nytt arbetslag, varav vi har haft många olika vikarier som har täckt
en ava våra tjänster. Vi delar barnen i mindre grupper vid flera tillfällen under en dag. I
biblioteket får barnen i mindre grupp ta del av sagor på olika sätt, genom böcker och flano.



57 Förstagångstillsyn - Jensen förskola, Bro Mälarstrand - UN 21/0258-11 Förstagångstillsyn - Jensen förskola, Bro Mälarstrand : Arbetsplan Gallium 2021_2022

Vårt projekt är Knacka på utifrån boken med samma namn. Just nu arbetar vi med att samla
in bilder på barnens bostäder utifrån temat. Vi läser boken med barnen och bryter ner de
olika orden och diskuterar vad de betyder med fokus på vår lärcirkel språk.

Hur mäter vi att vi lyckats?
● Veckoanalys
● Utvecklingssamtal/Uppföljningssamtal
● Föräldraenkät
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OM ETT BARN FÖRSVINNER- JENSEN förskola Bro Mälarstrand

1: Ring polisen så fort som möjligt, 112. Notera tiden. (Använder vi SOS-appen har vi
koordinater tillgängliga)

● Vem?
● När?
● Var?
● Pojke/flicka?
● Ålder?
● Klädsel?
● Andra kännetecken?

2:

● Dela upp arbetet. En har kontakt med SOS. En ansvarar för att kontakta förskolan och
övriga i sökteam. Lämna ut numret till aktuella telefonen. Ansvarar för sökandet.

● Ring
● Samla ihop barngruppen, räkna in och ropa upp. Fråga barnen om någon sett barnet.

3. Resterande pedagoger tar hand om barngruppen och tar sig tillbaka till förskolan.

4. Be om hjälp från personer i närheten. Lämna nummer till aktuell telefon till dem som deltar.

5. Föräldrar informeras inom 30 minuter.
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Uppdaterad augusti 2021

● Hur ser nästa vecka ut? Hur ska vi jobba med de läroplansmål/-områden vi
prioriterar (utifrån vad vi gjort/inte gjort förra veckan).

Grovplanering utifrån planerad undervisning

Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

FM

EM

Hur gör vi?
● Planera och förbered undervisningen för kommande vecka. Vad behöver vi veta och

varför? Material, riskbedömningar för att åka till nya platser.
Riskbedömning vid förflyttning utomhus
Riskbedömning vid utevistelse utanför förskolans område

● Utförande, vem ansvarar för vad?

Hur mår vi?
● Finns det behov att diskutera enskilda barn, eller grupprocesser?

● Tankar och reflektioner kring bemötande, attityd, värderingar? Finns det något vi
behöver lyfta? (Både mellan barn, barn-vuxna och vuxna). Reflektera tillsammans
och se om det finns någon feedback vi vill ta upp.

● Vilka områden från likabehandlingsplanen har vi prioriterat? Beskriv kort hur.

Abbum
● Titta på veckans dokumentation (bilder, språk/begrepp): Synliggör vi syftet och

lärandet med undervisning på Abbum?

● Påminner vi om alla viktiga datum och speciella utflykter i nyhetsflödet på
startsidan?

Signeras av teamets samtliga medlemmar för kännedom.
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Uppdaterad augusti 2021

Månadsanalys

Team: Månad:

                
              

             

Hur blev det?
Besvara med stöd av statistik från Abbum  och teamets arbetsplan.

● Sammanställ era veckoanalyser. Vad tar vi med oss från månaden som gått?

● Sammanställ er Abbumstatistik från månaden som gått - vad har vi täckt in? Vad
har vi inte täckt in? Varför?

● Ge konkreta exempel på hur vi arbetat med målen i arbetsplanen under senaste
månaden. Skriv ut eller skriv ned något som symboliserar barnens utveckling i
relation till teamets delmål under den gångna månaden (de beskrivna i arbetsplan).

Var är vi?
● Gör en nulägesbeskivning. Vad anser barn, föräldrar och pedagoger om

verksamheten? Utifrån beskrivningen görs en bedömning av vilka områden som
är särskilt angelägna att fokusera på. Ta bild på den inre och yttre miljön och
bifoga den här analysen.

● Hur mår vi? Hur mår teamet? (Barn och vuxna) Vad ska vi tänka på den
kommande månaden för ALLAS välbefinnande? Ta en närvarolista; blir varje barn
sett av vårt team?

● Titta igenom Abbums likabehandlingspunkter - vad har vi arbetat med denna
månad? Vad behöver vi fokusera på månaden som kommer?
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Uppdaterad augusti 2021

Vart ska vi?
Besvaras med hjälp av det ni kommnit fram till under “Hur blev det?”

● Sammanställ dokumentationen på Abbum, utifrån det vi sett att vi inte arbetat så
mycket med under förra månaden, vilka läroplansområden ska vi fokusera på
under den kommande månaden?

● Hur ska vi arbeta vidare med teamets mål? Behöver något mål revideras?

Hur gör vi?
● Vilka metoder ska vi använda för att nå de uppsatta målen i arbetsplanen?

Reflektion kring kvalitetsuppföljningen

● Har vi arbetat enligt uppsatt planering (metoder & aktiviteter)?
Se förra månadens “Hur gör vi?”

● Vad i vår undervisning har haft effekt? Finns det undervisningsmoment som bör
utvecklas? Beskriv för varandra (utgå från din egen insats)

● Vilka metoder ska vi använda för att arbeta mot de olika nivåerna i
kvalitetsuppföljningen (reflektionsunderlaget)?

● Vad kan vi göra framåt för att möjliggöra för fler barn att ta till sig
undervisningen? (Vad har vi att erbjuda för stöd och utmaningar till de barn som
behöver?)

● Vilka andra metoder och aktiviteter kan vi använda oss av?

● Har vi aktivt gått in och uppdaterat kvalitetsuppföljningen den här månaden?

Vem ansvarar för vad? - konkretisera och fördela arbetsuppgifter utifrån samtliga
undervisningsområden.

Abbum
● Synliggör och förmedlar vi gruppens lärande via den pedagogiska

dokumentationen? ?

● Individuella inlägg – status. Har det tillkommit något på alla barn under den
gångna månaden?

Signeras av teamets samtliga medlemmar. Alla har ansvar för att ta del av innehållet och
det fortsatta arbetet.
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Årsanalys läsår /

Enhet:_____________

I det här dokumentet ska vi synliggöra
förskolans övergripande styrkor och
utvecklingsområden.

Hur blev det?

Vad har vi åstadkommit, vad har vi uppnått för resultat? Vad har gett och inte gett avsedd
effekt? Hela processen - från höstterminsanalysens nulägesbeskrivning och förskolans
övergripande mål, till genomförandet av utvecklingsarbetet och det uppnådda resultatet –
bör diskuteras och analyseras. Hur ska vi tillämpa våra lärdomar? Vad har vi lärt oss och
vad av det vi har uppnått vill vi permanenta eller fortsätta utveckla?
Finns det övriga faktorer som har påverkat vår verksamhet under läsåret?
Var är vi?

Nulägesbeskrivningen, slutet av läsåret, är avstampet för ”Var är vi?” och kan synliggöras
genom att besvara följande frågor:

● Vilken del eller vilka delar i verksamheten behöver vi granska och förbättra?
● Hur ser måluppfyllelsen ut?
● Med vilken kvalitet har verksamheten genomförts? (Utgå från enkäter,

måluppfyllelse etc)
● Hur ser verksamhetens förutsättningar ut?
● Vilka förbättringsinsatser har vi genomfört? Vilka effekter har de haft?

Vart ska vi?- Görs av ped.rådet.

Med den insikt vi har fått när vi har analyserat vår måluppfyllelse formulerar vi nya mål;
ett utifrån det område vi känner att vi är bra på och ett utifrån det vi behöver utveckla.
Ambitioner om förbättrad arbetsmiljö för pedagogerna är viktiga men de lyfter vi i
forum som samverkansmöten och arbetsplatsmöten.

Skilj även mellan mål och metod. Målet är den önskvärda uppnåelsen och
metoden är det vi använder oss av för att komma dit. T.ex. Mål: Att alla barn ska utveckla
sin kulturella identitet. (Målområde:  Metod: Vi ska skapa ett “kulturträd” i entrén med
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alla nationaliteter representerade.)

Målet ska vara mätbart och relaterade till barnen och deras rätt till utveckling
och lärande.

Område att utveckla: ________________________________

Mål utifrån området:

●

Område vi är speciellt bra på: _______________________________

Mål utifrån området:

●

Hur gör vi?
● Hur ska vi nå målet?
● Hur ska vi genomföra insatserna?
● Vem ska ansvara för vad?
● Vilka ska involveras?
● Hur följer vi upp och utvärderar?

Signeras av pedagogiska rådet.
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Uppdaterad augusti 2021

stilla för länge och vänta på sin tur.

● Vad kan vi göra framåt för att möjliggöra för fler barn att ta till sig
undervisningen? Vad har vi att erbjuda för stöd och utmaningar till de barn som
behöver? (I veckoanalys och månadsanalys kan du ta hjälp av kvalitetsuppföljningen för att identifiera
enskilda barn eller grupprocesser.)

Få till att börja erbjuda minilektioner i mindre grupper utifrån barnens intressen och nivå.
Vi behöver tänka på att inte ha för långa samlingar, använda bilstöd och ha en tydlig
struktur för barngruppen samt locka med intressanta och utmanande aktiviteter.

Vart ska vi?
● Hur ser nästa vecka ut? Hur ska vi jobba med de läroplansmål/-områden vi

prioriterar (utifrån vad vi gjort/inte gjort förra veckan).

Omtanke, hur löser man konflikter genom samtalsbilder och rollspel. Vi läser
kompis-böcker på ämnet, göra lekar på ämnet t.ex. samarbetslekar. Kompis-regler på
Gallium. Identitet, olikheter och likheter. Massage vila. Naturvetenskap/matematik
skogsdag.

Grovplanering utifrån planerad undervisning

Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

FM Hälsa -
gympa ute

Konst &
kultur -
självporträtt
Picasso färger
/Hälsa -
idrottssalen/le
k avdelning

Utedag -

Natur-
vetenskap
Mot kyrkan

Konst &
kultur -
självporträtt
Picasso
färger/
Samtalsbilder
omtanke

Omvärlden?

EM Konst &
kultur -
självporträtt
Picasso
färger/
Samtalsbilder
omtanke

Konst &
kultur -
självporträtt
Picasso färger
/Hälsa -
idrottssalen/le
k avdelning

Utedag -
Natur-
vetenskap
Mot kyrkan

Konst &
kultur -
självporträtt
Picasso
färger/
Samtalsbilder
omtanke

Omvärlden?

Hur gör vi?
● Planera och förbered undervisningen för kommande vecka. Vad behöver vi veta och

varför? Material, riskbedömningar för att åka till nya platser.
Riskbedömning vid förflyttning utomhus
Riskbedömning vid utevistelse utanför förskolans område
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Uppdaterad januari 2021

Månadsanalys

Team: Gallium Månad:September

          
          

        
        

     

Hur blev det?
Besvara med stöd av Abbum (statistiken för läroplansmålen) och teamets
arbetsplan.

● Sammanställ era veckoanalyser. Vad tar ni med er från månaden som gått?

● Sammanställ statistiken från Abbum från månaden som gått - vad har ni täckt in?
Vad har ni inte täckt in? Varför?

● Ge konkreta exempel på hur ni arbetat med målen i arbetsplanen under senaste
månaden. Skriv ut eller skriv ned något som symboliserar barnens utveckling i
relation till teamets delmål under den gångna månaden (de beskrivna i arbetsplan).

Var är vi?
● Gör en nulägesbeskivning. Vad anser barn, föräldrar och pedagoger om

verksamheten? Utifrån beskrivningen görs en bedömning av vilka områden som
är särskilt angelägna att fokusera på. Ta bild på er inre och yttre miljö och bifoga
den här analysen.

Barnen har anpassat sig fort till den nya förskolan, kompisar och pedagoger. Vi upplever
att barnen och föräldrarna är trygga. Vi pedagoger har försökt att skapa ordning och
struktur utifrån våra möjligheter inom inskolningen och uppstarten.

● Hur mår vi? Hur mår teamet? (Barn och vuxna) Vad ska vi tänka på den
kommande månaden för ALLAS välbefinnande? Ta en närvarolista; blir varje barn
sett av vårt team? Varje dag blir bättre och bättre och vi är glada och trivs ihop. Vi
lär oss varje dag tillsammans och utvärderar och hittar nya lösningar för olika
situationer.

Vart ska vi?
Besvaras med hjälp av det ni kommit fram till under “Hur blev det?”

● Titta på er sammanställning av statistiken från Abbum: utifrån det ni sett att ni inte
arbetat så mycket med under förra månaden, vilka läroplansområden ska ni
fokusera på under den kommande månaden?
Komma igång med planerade aktiviteter kopplade till lärcirklarna, främst språk
och matematik.
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Uppdaterad januari 2021

● Hur ska ni arbeta vidare med teamets mål? Behöver något mål revideras?
Högläsning schemalägga förmiddag utomhus och inomhus i delade grupper, som
vi byter med varandra med böcker och flanosagor.

Hur gör vi?
● Vilka metoder ska vi använda för att nå de uppsatta målen i arbetsplanen?

Hitta bra tid för att planera, utvärdera aktiviteter i förväg som vi också dokumenterar till
vårdnadshavare.
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Reflektion kring kvalitetsuppföljningen

● Har vi arbetat enligt uppsatt planering (metoder & aktiviteter)? Se förra månadens
“Hur gör vi?”

● Vad i vår undervisning har haft effekt? Finns det undervisningsmoment som bör
utvecklas? Beskriv för varandra (utgå från din egen insats)

● Vilka metoder ska vi använda för att arbeta mot de olika nivåerna i
kvalitetsuppföljningen (reflektionsunderlaget)?

Hur går vi vidare?

● Vad kan vi göra framåt för att möjliggöra för fler barn att ta till sig
undervisningen? (Vad har vi att erbjuda för stöd och utmaningar till de barn som
behöver?)

● Vilka andra metoder och aktiviteter kan vi använda oss av?

● Har ni aktivt gått in och uppdaterat kvalitetsuppföljningen den här månaden?

Vem ansvarar för vad? - konkretisera och fördela arbetsuppgifter utifrån samtliga
undervisningsområden.

Abbum
● Synliggör och förmedlar vi gruppens lärande via bloggen?

Nej inte än, vi lär oss.
● Individuella inlägg – status. Har det tillkommit något på alla barn under den

gångna månaden?
Nej vi lär oss just nu.

Signeras av teamets samtliga medlemmar. Alla har ansvar för att ta del av innehållet och
det fortsatta arbetet.
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Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för AO förskola

1. Organisation
Hos JENSEN education genomförs kvalitetsarbetet på huvudmannanivå av respektive AO-ledning
tillsammans och kvalitetschefen. Rapportering sker till VD och COO. Affärsområdet Förskola leds av
Skolchef och biträdande skolchef. Varje förskola leds av en rektor och en biträdande
rektor/teamleader.

VD JENSEN education

Operativ chef (COO) JENSEN education

Operativ chef (COO) JENSEN education

Skolchef JENSEN förskola

Bitr.skolchef JENSEN förskola

Kvalitetschef JENSEN education

Rektor JENSEN förskola Östermalm

Rektor JENSEN förskola Zinkensdamm

Rektor JENSEN förskola Kvarnsjön

Rektor JENSEN förskola Uppsala
JENSEN förskola Silverdal

Rektor JENSEN förskola Kristineberg
JENSEN förskola Kungsholmen

Rektor JENSEN förskola Hyllie Gård

Rektor JENSEN förskola Tillberga

Rektor JENSEN förskola Nedersta

Rektor JENSEN förskola Danvikstull
JENSEN förskola Nobelberget

Rektor JENSEN förskola Bro Mälsrstrand
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2. Underlag för den uppföljning huvudman gör kommer från
2.1. Interna och externa inspektioner
2.2. Verksamhetsbesök
2.3. Resultat medarbetarenkät, 2 ggr/år
2.4. Medarbetarråd 1 ggr/termin där AO-ledning träffar medarbetarrepresentant och

skyddsombud (utan enhetens ledning)
2.5. Närvarostatistik
2.6. Personalomsättning/rekrytering
2.7. Resultat kommunens brukarundersökning 1 ggr/år.
2.8. Våra egna kvalitetsenkät till kund 3 ggr/år
2.9. Varje enhets kvalitetsredovisning

2.10. Ekonomiska resultat
2.11. Klagomålshantering

3. Uppföljning dokumenteras av huvudman vid följande tillfällen

3.1. Affärsområdesmöten med samtliga rektorer 3 ggr/termin.
3.2. Veckovisa Hangouts för rektorer & AO-ledning
3.3. Affärsområdeschef har medarbetarsamtal med rektorer två gånger om året.
3.4. Affärsområdesledningen har möte med VD och/eller de operativa cheferna en gång i

månaden.
3.5. Varje rektor gör en sammanfattning av enhetens verksamhet månadsvis i form av en

handlingsplan som utgår från nuläget för följande områden:
3.5.1. Kundnöjdhet
3.5.2. Kvalitet
3.5.3. Ekonomi & tillväxt
3.5.4. Medarbetarnöjdhet

3.6. Affärsledningen summerar på samma sätt hela verksamheten och rapporterar till VD
& COO

3.7. Inkomna klagomål löpande under läsåret1

3.8. Kvalitetsredovisning på affärsområdesnivå en gång om året.

4. Sammanfattning och bedömning av måluppfyllelse som
framkommer i kvalitetsredovisningen

Med det underlag som beskrivs under punkt 2 analyserar huvudman:
● Jämförelser av resultat över tid. Detta tydliggör vilken trend som finns inom målområdet.
● Jämförelser av resultat mellan enheter.

1 Våra kunders synpunkter kring vår verksamhet är värdefulla för oss och med hjälp av dem kan vi bli ännu bättre. Det kan handla om
förbättringsförslag, beröm, klagomål eller något de tycker att vi bör få information om. Detta kan göras direkt till rektor, i samband med
en enkät eller anonymt till vår klagomålshantering:
Hjälp oss bli bättre
Rektor ansvarar för att ta emot, utreda, hantera och återkoppla klagomålen som gäller förskolans ledning eller rektorer.
Skolchefen ansvarar för att ta emot, utreda, hantera och återkoppla klagomål som gäller förskolans verksamhetsledning.
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● Resultat som sticker ut.
● Alla resultat som avviker stort från målen ska tas med inklusive planerade åtgärder.
● Fokusområde

Huvudman gör en summering från varje enhets kvalitetsredovisning och redogör för hur åtgärder
som beskrevs i tidigare plan har utfallit.

5. Prioriterade mål och åtgärder inför kommande läsår beskrivs i
kvalitetsredovisningen enligt följande mall.

Huvudman gör en analys av orsak till eventuella brister och beskriver åtgärder som vidtas för att
uppfylla mål, på kort och lång sikt

Var är vi?

Utgångsläge Föreslagen åtgärd Förväntad effekt
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Kvalitetsarbetet på enhetsnivå för AO förskola

Organisation och ansvarsfördelning
Varje förskola leds av en rektor. Vid rektors frånvaro utses en ställföreträdande.

Varje avdelning/team består av tre pedagoger, varav en förskollärare. Samtliga förskollärare ingår i
förskolans pedagogiska råd. Detta är ett forum för pedagogisk reflektion och utveckling. I detta
forum säkerställer vi att det går en röd tråd genom hela förskolans verksamhet.

I händelse av tillfällig vakans av förskollärare i ett team utses en förskollärare som stöttar upp i det
teamet och en av barnskötarna i teamet  får ett utökat ansvar. Den barnskötaren deltar då i det
pedagogiska rådet för att ytterligare få stöttning av förskolans samtliga förskollärare.

Hur barn/elever och vårdnadshavare görs delaktiga i arbetet
Barnens intressen tillvaratas vid samtal, samlingar och genom observationer i verksamheten.
Vårdnadshavarna ges möjlighet att vara delaktiga genom föräldramöten, föräldraråd samt anonyma
kvalitetsenkäter där de har möjlighet att skriva fritextsvar. De kan närsomhelst höra av sig till
förskolan, antingen direkt eller via klagomålsrutinen där de kan vara anonyma om så önskas.

Att styra och leda kvalitetsarbetet
Hur följer vi upp att de mål vi satt för
verksamheten får faktisk effekt och når
resultat? Främst gör vi detta genom vårt
systematiska kvalitetsarbete. Dessutom
involverar vi regelbundet
vårdnadshavare genom kvalitetsenkäter
mm. Kort beskrivning av dessa båda
processer följer nedan.

Utifrån Skolverkets mall för systematiskt
kvalitetsarbete, har vi tagit fram en ny
modell för det systematiska
kvalitetsarbetet. Utvärdering och
kvalitetssäkringsarbete kommer ske på
alla olika nivåer med en tät kontinuitet.
Kort kan framföras att modellen bygger
på mallstyrd planering, genomförande
och reflektion, dels ur ett pedagogiskt
perspektiv dels ur ett perspektiv för

systematiskt förbättringsarbete.
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Det är för oss viktigt att vårdnadshavare görs delaktiga i
vårt kvalitetsarbete och vi har en egen årscykel som
tydliggör deras möjlighet till detta.Utöver planerade träffar
och möten har vårdnadshavare även möjlighet att lämna
synpunkter via vår hemsida som ledningen skyndsamt
hanterar.

Att följa upp resultat och måluppfyllelse, Att analysera och
bedöma utvecklingsbehoven, Att planera och genomföra
utbildningen

Våra olika analysmallar följer samma struktur som är följande:

Hur blev det?
Besvara med stöd av de ifyllda läroplansmatriserna och
teamets arbetsplan.

● Sammanställ era veckoanalyser. Vad tar ni med er från
månaden som gått?

● Sammanställ era läroplansmatriser från månaden som
gått - vad har ni täckt in? Vad har ni inte täckt in?
Varför?

● Ge konkreta exempel på hur ni arbetat med målen i
arbetsplanen under senaste månaden. Skriv ut eller skriv
ned något som symboliserar barnens utveckling i relation till teamets delmål under den
gångna månaden (de beskrivna i arbetsplan).

Var är vi?
● Gör en nulägesbeskivning. Vad anser barn, föräldrar och pedagoger om verksamheten?

Utifrån beskrivningen görs en bedömning av vilka områden som är särskilt angelägna att
fokusera på. Ta bild på er inre och yttre miljö och bifoga den här analysen.

● Hur mår vi? Hur mår teamet? (Barn och vuxna) Vad ska vi tänka på den kommande
månaden för ALLAS välbefinnande? Ta en närvarolista; blir varje barn sett av vårt team?
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Vart ska vi?
Besvaras med hjälp av det ni kommit fram till under “Hur blev det?”

● Titta på er sammanställning av läroplansmatriserna: utifrån det ni sett att ni inte arbetat så
mycket med under förra månaden, vilka läroplansområden ska ni fokusera på under den
kommande månaden?

● Hur ska ni arbeta vidare med teamets mål? Behöver något mål revideras?

Hur gör vi?
● Vilka metoder ska vi använda för att nå de uppsatta målen i arbetsplanen?

Reflektion kring kvalitet
● Har vi arbetat enligt uppsatt planering (metoder & aktiviteter)? Se förra månadens “Hur gör

vi?”
● Vad i vår undervisning har haft effekt? Finns det undervisningsmoment som bör utvecklas?

Beskriv för varandra (utgå från din egen insats)
● Vilka metoder ska vi använda för att arbeta mot de olika nivåerna i kvalitetsuppföljningen

(reflektionsunderlaget)?

Hur går vi vidare?

● Vad kan vi göra framåt för att möjliggöra för fler barn att ta till sig undervisningen? (Vad har
vi att erbjuda för stöd och utmaningar till de barn som behöver?)

● Vilka andra metoder och aktiviteter kan vi använda oss av?
Vem ansvarar för vad? - konkretisera och fördela arbetsuppgifter utifrån samtliga undervisningsområden.

Blogg
● Synliggör och förmedlar vi gruppens lärande via bloggen?
● Individuella inlägg – status. Har det tillkommit något på alla barn under den gångna

månaden?
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Pedagogiskt och organisatoriskt årshjul
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Tillsynsrapport Urfjälls Montessoriförskola 2021 

Förslag till beslut 

Utbildningskontorets förslag till tillsynsrapport för Urfjälls Montessoriförskola 

godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har genomfört en regelbunden tillsyn av Urfjälls 

Montessoriförskola, som bedrivs av Upplands-Bro intresseförening för 

Monessori (UBIM). Bortsett från den digitala tillsyn hösten 2020 som inbegrep 

alla verksamma fristående förskolor i kommunen så var det senaste tillfället 

Utbildningskontoret besökte verksamheten 2016, med uppföljning 2017. 

Tillsynen var således planerad utifrån de rutiner som Utbildningskontoret har.  

Tillsynen genomfördes av Josefin Almberg och Ann-Louise Rantanen, utredare 

på Utbildningskontoret.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021 

 Tillsynsrapport Urfjälls montessoriförskola 2021  

Ärendet 

Syftet med regelbunden tillsyn är att kontrollera att huvudmannen och 

verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar och regler som gäller för 

förskola och pedagogisk omsorg. Här ingår att fatta de beslut om åtgärder som 

kan behöver för att huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som 

upptäcks vid granskningen. En annan uppgift inom ramen för tillsyn är att 

arbeta förebyggande genom att lämna råd och vägledning.  

Tillsynen genomfördes genom ett fysiskt besök i verksamheten den 25 oktober 

2021. Inför tillsynen lämnade förskolan och huvudmannen in underlag som 

visar på dess planer och rutiner för verksamheten. Utbildningskontoret har 

utifrån besöket och det inskickade underlaget sammanställt en tillsynsrapport 

som verksamheten fått ta del av.  

Utbildningskontorets utredare bedömer att Urfjälls montessoriförskola är en 

välfungerande verksamhet som i stora delar arbetar i enlighet med de planer 

som godkännandet bygger på.  
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Anmärkningar avseende två områden har tilldelats huvudmannen: förfarandet 

att utse en skolchef och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det 

förstnämnda området har följts upp och är åtgärdat. Det sistnämnda området 

kommer att följas upp inom 6 månader från det att beslut om tillsynsrapporten 

har fattats.  

Vidare har Utbildningskontoret identifierat tre utvecklingsområden, enhetens 

systematiska kvalitetsarbete, lärmiljöer och avgifter. De två förstnämnda 

utvecklingsområdena kommer att följas upp vid nästa tillfälle för tillsyn. Det 

sistnämnda området har följts upp och är åtgärdat.  

Barnperspektiv 

En tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda resultat och en mer likvärdig 

förskola/pedagogisk omsorg för fler barn i Upplands-Bro kommun. 

  

 

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-11-29 UN 21/0259 

 
 

Bilagor 

1. Tillsynsrapport Urfjälls Montessoriförskola 2021 
2. Underlag inför tillsyn av enskild huvudman  

3. Utflyktsrutiner med riskanalysblankett 
4. Tillbudsrapport 
5. Förskolans arbetsplan läsåret 2021-2022 (komplettering)  

6. Delmål fonologisk medvetenhet 
7. Effektkedja språket 

8. Utvärderingsdokument 2020-2021 (komplettering) 
9. Ägar- och ledningsprövning 
10. Komplettering av ägar-och ledningsprövning  

11. Urfjälls systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå 2021 

Beslut sänds till 

 Urfjälls montessoriförskola 

 UBIM  
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1 Tillsyn 
En tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda resultat och en likvärdig förskola/pedagogisk 
omsorg för fler barn inom Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar och 
regler som gäller för förskolan eller den pedagogiska omsorgen samt kommunens 
tillämpningsföreskrifter. 

Syftet med regelbunden tillsyn är att kontrollera att huvudmannen och verksamheten 
uppfyller de krav som ställs i lagar och regler som gäller för förskola eller pedagogisk 
omsorg. Här ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen.  
En annan uppgift inom ramen för tillsynen är att arbeta förebyggande genom att lämna 
råd och vägledning.  

1.1 Tillsynens genomförande 
Tillsynen genomfördes i form av ett fysiskt besök i verksamheten den 25 oktober 
2021. Från Utbildningskontoret deltog Ann-Louise Rantanen och Josefin Almberg. 
Under besöket genomfördes rundvandring i verksamhetens inomhus-och 
utomhusmiljö och intervjuer genomfördes med vårdnadshavare, förskolelärare, rektor 
samt huvudmannarepresentant. I samband med tillsynen lämnade förskolan in ett 
skriftligt underlag med bilagor, som biläggs denna rapport. Utbildningskontorets 
utredare har begärt in kompletteringar i form av förskolans ägar-och ledningsprövning 
och det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Även dessa handlingar biläggs 
rapporten. Rektor och huvudman har getts möjlighet att lämna kommentarer på denna 
rapport. 

1.2 Intryck och bedömning 
Urfjälls Montessoriförskola är en välfungerande verksamhet som i stora delar 
fullföljer sitt uppdrag i enlighet med de lagar och regler som gäller för verksamheten. 
Utbildningskontorets utredare ser en engagerad rektor som samordnar det pedagogiska 
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arbetet och leder utvecklingen i verksamheten. Undervisningen leds av två 
legitimerade förskolelärare, varav den ena är utbildad montessoripedagog. Samtliga 
pedagoger ges löpande kompetensutveckling, både kollegialt och individuellt.  

Utbildningen tar utgångspunkt i montessoripedagogiken, där barnen ges möjlighet att 
ta ansvar för sig själva och för sitt lärande med stöd av förskolelärare och övrig 
personal. I lärandet finns ett fokus på natur och miljö, som styrs av barnens eget 
intresse. Exempelvis plockar barnen svamp, odlar grönsaker och lär sig om naturens 
kretslopp. Utbildningskontorets utredare ser att förskolans naturnära läge och stora, 
varierande utegård är en tillgång och ger goda möjligheter till utomhuspedagogik 
vilket verksamheten också drar nytta av.  

Vårdnadshavare uppger att de görs delaktiga genom att få information om 
montessoriprogrammet, lärandet och dagarna på förskolan, både löpande, genom den 
digitala plattformen v-klass, vid utvecklingssamtal och föräldramöten som äger rum 
två gånger per termin. Vidare finns god tid för samtal kring hur dagen har varit vid 
hämtning och lämning. Vårdnadshavare uppger vidare att de känner att de blir 
lyssnade till och att t. ex brister i säkerheten åtgärdas direkt när de påtalas.  

Inom ramen för tillsynen har Utbildningskontoret gjort en ägar-och ledningsprövning 
för att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet hos ägar- och ledningskretsen 
fortlöpande är uppfyllda. I den framkom inget att anmärka på.  

1.3 Anmärkning 
1. Huvudmannen ska ha utsett en skolchef som ska biträda huvudmannen 

med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för 
hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.1 

Brist: Vid tillsynsbesöket var det inte tydligt vem rollen skolchef låg på. 
Utbildningskontorets utredare begärde därför in utdrag från protokollet från det 

 

1 2 kap 8 a § skollagen.  
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styrelsemöte när skolchef utsågs, vilket är daterat 2021-11-15. Vid förfrågan 
framkom att verksamheten tidigare inte har utsett en skolchef formellt utan 
endast muntligt. 

Råd och vägledning för att avhjälpa bristen: Bristen är i skrivande stund 
avhjälpt men Utbildningskontorets utredare vill betona vikten av att 
huvudmannen skriver ned beslut för att undvika otydlighet.  

2. Huvudmannen ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det 
systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för 
utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) 
uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras på 
huvudmannanivå. 2 

Brist: Det systematiska kvalitetsarbetet är otydligt utifrån hur huvudmannen 
kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen på 
huvudmannanivå. Kopplingarna till verksamhetens kvalitetsarbete är otydliga 
och det är inte heller tydligt hur verksamhetens mål tar utgångspunkt i skollag, 
läroplan och andra författningar. Det systematiska kvalitetsarbetet är bara 
delvis dokumenterat. 
Råd och vägledning för att avhjälpa bristen:.   

- Huvudmannen ska ta fram en modell som på huvudmannanivå ger stöd 
i att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Arbetet ska kontinuerligt dokumenteras.  

- Kvalitetsarbetet ska bygga på de uppgifter som kommer fram i 
verksamhetens kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga 
för uppföljningen och utvecklingen.  

- Huvudmannens styrning, uppföljning, utvärdering och utveckling av 
verksamheten bör analyseras särskilt. 

 

2 4 kap 3, 5 och 6 §§ skollagen. 
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Utbildningskontorets utredare avser följa upp huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete inom 6 månader från det att beslut om denna rapport har fattats. 

1.4 Utvecklingsområden 
1. Alla kommuner tillämpar i dag maxtaxa, vilket innebär att det finns ett 

tak för hur hög avgiften får bli. Om en familj betalar den högsta tillåtna 
avgiften får inga ytterligare avgifter tas ut. Av förarbeten framgår att 
måltider ska ingå i avgiften.3  

Bedömning: I förskolans inskickade underlag framgår att för de barn som 
behöver frukost tar vårdnadshavare med sig den själva.  Utbildningskontorets 
utredare påtalade under tillsynsbesöket att detta går emot rådande 
bestämmelser, varpå förskolans rektor meddelade att detta kommer att ändras 
omgående.  

2. Förskolan ska på enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna 
lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras på enhetsnivå.4 

Bedömning: Utbildningskontorets utredare ser att det finns ett systematiskt 
kvalitetsarbete på enhetsnivå och att rektor har en hög ambitionsnivå på 
området. Verksamheten har tagit fram ett av sina fokusområden (språk) baserat 
på en tidigare enkätundersökning och det finns en modell för regelbunden 
utvärdering och uppföljning. Det finns dock en del kvar att utveckla på 
området. I utvärderingsdokumentet för läsåret 2020-2021 (bilaga 7) saknas en 
koppling till verksamhetens mål, vilket gör det otydligt ifall målen har uppnåtts 
eller inte.  Vidare är det otydligt hur arbetsplanen (bilaga 4) tar utgångspunkt i 
utvärderingen från föregående verksamhetsår. Både i nulägesbeskrivningen, 

 

3 8 kap 16 och 20 §§ skollagen, förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet, proposition 2009/10:165 Den nya 
skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 345. 
4 4 kap 4, 5 och 6 §§ skollagen.  
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när målen formuleras och i utvärderingen fokuseras på vilka aktiviteter som 
genomförs och har genomförts, och inte på var barnen befinner sig i sin 
utveckling och i sitt lärande i förhållande till de nationella målen.  

Råd och vägledning för att utveckla området:  

- Formulera tydliga och utvärderingsbara mål utifrån den genomförda 
utvärderingen och de nationella målen för barnens utveckling och 
lärande. En aktivitet som t. ex ”använda IT-klubbens material” är inte 
ett mål, utan ett medel/en aktivitet för att uppnå ett mål. 

- Beskriv på ett tydligt sätt hur genomförandet ska ske samt hur ofta och 
på vilket sätt dokumentation ska genomföras. 

- I utvärderingen ska målen följas upp på ett tydligare sätt. Exempelvis 
genom att skriva ned vilka mål som sattes upp i början av 
verksamhetsåret och med utgångspunkt från dessa beskriva hur arbetet 
har gått.  

- Det är viktigt att rektorn följer upp och analyserar hur rutinerna 
fungerar och påverkar enhetens arbete med att förbättra 
måluppfyllelsen. 
 

3. Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika 
sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för 
barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. 
Förskoleläraren ska utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som 
inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar 
barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras 
uppmärksamhet.5 

Bedömning: I den nya läroplanen ges lärmiljöerna i förskolan stor vikt. De 
pedagogiska miljöerna ska vara spännande och locka barnen till utveckling och 

 

5 Lpfö 18  
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lärande. Utbildningskontorets utredare reagerar på att det finns tomma hyllor 
och kala områden inne på förskolan, där syftet med lärmiljöerna inte framgår.  

Råd och vägledning för att utveckla området: Utbildningskontorets utredare ser 
att de pedagogiska miljöerna inomhus skulle kunna utvecklas gällande 
mångfald av material, tydliggörande av aktivitet och ämne samt estetik. 

Bilagor 

1. Underlag inför tillsyn av enskild huvudman  
2. Utflyktsrutiner med riskanalysblankett 
3. Tillbudsrapport 
4. Förskolans arbetsplan läsåret 2021-2022 (komplettering)  
5. Delmål fonologisk medvetenhet 
6. Effektkedja språket 
7. Utvärderingsdokument 2020-2021 (komplettering) 
8. Ägar- och ledningsprövning 
9. Komplettering av ägar-och ledningsprövning  
10. Urfjälls systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå 2021 
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Upplands-Bro kommun  Datum    2 (2)  2021-09-15     
  

  

  

1. Verksamhetens namn samt huvudman:  

Urfjälls Montessoriförskola 

UBIM (föräldrakooperativ av Upplands Bro intresseförening för Montessori).  

 

2. Verksamhetens adress: 

  

 

3. Verksamhetens webbadress  

 

 

4. Rektor, inklusive kontaktuppgifter  

. 

Mejl:   

Telefon:   

 

5. Antal barn enligt godkännande  

UBIM beviljades 2014 att utöka sin verksamhet från 37 barn till 60 barn. 

 

6. Antal inskrivna barn och barngruppernas sammansättning  

33 inskrivna barn 

 

7. Antal personal: 

7 personal varav en även arbetar med kök och städ. 
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8. Personalens och rektorns utbildning och erfarenhet  

Rektors Utbildning: 

Barn och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot fritidspedagog 180 hp vid 

Lärarhögskolan Stockholm 

Mobbning - skolpraktik och forskningsperspektiv + diskriminering i skolan 10 hp vid 

Stockholms universitet 

Specialpedagogik med inriktning mot språk och skola 30 hp vid Lunds universitet 

Specialpedagogik med interkulturell profil 15 hp vid Lunds universitet 

Statlig befattningsutbildning, rektorsprogrammet 30 hp vid Uppsala universitet. 

Rektors Erfarenhet: 

Fritidspedagog, Ekhammarskolan 2002 

Fritidspedagog, Finnstaskolan 2003 

Förskoleklass, Finnstaskolan 2011 

Samverkanschef, skola och fritidshem, Maria Elementarskola 2012 

Rektor, Urfjälls montessoriskola 2015  

 

 Utbildning Klar Erfarenhet Fortbildning Avdelning 

1 Lärarexamen från 
Stockholms universitet 
(Specialpedagogik och 
Barnböcker, media och 
drama i pedagogiskt arbete 
var mina inriktningar). Jag 
är en lärare mot de yngre 
åldrar och har förskole och 
lärarlegitimation (upp till 
årskurs tre).  

 

Montessoriutbildning 
pågående 30 hp, 
Stockholms universitet 

2010 11 år Ateljerista - pedagogik för 
förskola och skola, 30 hp 
 
Att handleda, 
förskoledidaktik 
professionsutveckling i 
verksamhetsförlagd 
utbildning i förskolan 7,5 hp 

 
Engelska för yngre åldrar: 
språkdidaktik, 7.5 hp(för min 
engelska tillägg) 

 
Kandidatdiplom från The 
Ohio State Universitet 
(Kommunikationer med 
Media som inriktning 

TAKK utbildning från 
folkuniversitetet 

 

Stora 

2 Förskollärarprogrammet 
Mittuniversitetet 
Härnösand/Sundsvall 
 
Montessoripedagog Namex 
3-6 6-9 Folkuniversitetet 

Therese 

2019 

 

2009 

24 år Empatisk kommunikation -07 
Tras; Tidig registrering av 
språkutveckling -07 
Montessorikurs 0-3 år Ingrid 
Moberg -06 
Montessoriassistent Kjell 
Axner -01 
Montessori under 3 år -99 

Mellan 

4 Barnskötare  2018 6 år Hitta Vilse -18 Stora 

5 Barnskötare 2003 20 år Egen kontroll kök/hygien -14 
flerspråkighet och 
Språkutveckling, 7,5 hp -18 
Montessorikurs med 
montessoriförbundet - 01 

Lilla 

6 Barnskötare  1991 20 år Före Bornholmsmodellen, 

Studiekurs Fröhuset 

2014  

Lilla 
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STIMS 
Montessoripedagogik 3-0. 
Stockholm 
  

TAKK kurs, Järfälla Barn 

och Elevhälsa 

2015  

Grundläggande 

Miljökunskap, Järfälla 

kommun 2016  

Flerspråkighet i förskolan, 

Lärarfortbildningar 

 

Barn med problemskapande 

beteende, Järfälla Barn och 

Elevhälsa 

   

Svåra föräldrasamtal, Järfälla 

Barn och Elevhälsa 

Våga Vara Vuxen, Enköping 

kommun 

 

  

7 Barnskötare 

Montessoriutbildning 

1991 

2018 

29 år Utbildning och digitalisering, 
en utbildningsdag med 
Montessori förbundet  -19 
Ny läroplan för de yngre 
åldrarna -21 
Hitta Vilse -18 
Giftfri förskola – 17 
Massage i skolan -11 
Naturskolan -10 

Mellan 

 

 

9. Personalens fortbildning  

 

Fortbildning erbjuds utifrån ett individuellt behov av kompetensutveckling, 

alternativt utifrån  arbetslagets och verksamhetens behov av 

kompetensutveckling. I samband med det årliga medarbetarsamtalet tas en 

utvecklingsplan fram för varje medarbetare där stort ansvar för den 

individuella kompetensutvecklingen ligger hos varje enskild medarbetare.  

Kompetensutveckling arbetslaget 20/21: 

Undervisningsmiljöer: 

Personalen på förskolan har arbetat med ett studiematerial av Ann Philgren 

som handlar om olika undervisningsmiljöer på förskolan. Vi har tillsammans 

tagit del av ett inläsningsmaterial med instuderingsfrågor som följts av 

kollegiala diskussioner. Vi har läst sex olika artiklar och sett sex korta filmer 

där Ann S Philgren berättar om vilka undervisningsmiljöer barnen möter på 

förskolan och hur vi pedagoger kan utveckla dessa miljöer i syfte att öka 

barnens förutsättningar för utveckling och lärande. Detta arbete har 

arbetslaget gjort i ledning av rektor och vi har i första hand arbetat med 

detta under våra planeringsdagar och på våra Apt. Arbetet påbörjades 

19/20 men har fortsatt under 20/21. 

Mötesstrukturer  

Malin Valsö, elevhälsokonsulterna har föreläst för personalen kring ”Goda möten, 

verktyg och strategier för att skapa konstruktiva möten”.  Under föreläsningen 

fick vi konkreta verktyg för goda möten. Förskolan har fått ta fram utvecklingsområden för 

sina möten som de kommer att arbeta vidare med under läsåret 21/22.   
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Lika/Olika 

Vi har under 20/21 startat ett samarbete med Lika/Olika för att få stöd i 

vårt arbete kring beteende, bemötande och gemenskap. Målet var att 

stärka skolans och förskolans befintliga värdegrunds- och likabehandlings-

arbete. Arbetet var ett projekt som finansierades av Leader Mälardalen. 

Arbetet började med att ledning, elevhälsa samt några ur personalen hade 

förstudiesamtal med ansvarig för Lika/Olika. Alla pedagoger, alla elever 

samt Björnarna (de äldsta barnen) på förskolan fick svara på en 

trygghetsenkät. Lika/Olika gjorde sedan en analys av sin förstudie som de 

presenterade i ett dokument ”bakom kulisserna” som då visade nuläget i 

skolan och förskolan avseende trivsel och tolerans. Analysen presenterades 

under workshopen som genomfördes i samband med 

personalutbildningen. Personalutbildningen bestod även av en gripande 

föreläsning samt förberedelse inför kommande temadag. 

Pedagogerna har genomfört åldersanpassade övningar med barn 

(Björnarna) och elever i respektive klass/grupp. Barnen och eleverna har 

haft en temadag som startade med att Mary, ansvarig för Lika/Olika 

föreläste, sedan fick våra barn och elever arbeta vidare med efterövningar 

tillsammans med sina mentorer. Marys föreläsning handlade om sociala 

förmågor, attityder, fördomar, jargonger och tolerans för olikheter.  

Planerad kompetensutveckling arbetslaget 21/22: 

Utifrån utvecklingsbehov finns förslag att förskolan ska påbörja Skolverkets 

webbutbildning ”Flera språk i barngruppen”. 

Individuell utbildning 20/21: 

En förskollärare som även är arbetslagsledare har tillsammans med rektor deltagit i 

föreläsningen ”Att leda kollegor i förskolan”  

Rektor, förskollärare samt en barnskötare har deltagit på Förskolans rikskonferens. 

 

Individuell utbildning 21/22 

En av våra förskollärare läser Montessoripedagogik på Stockholms universitet 30p 

Den andre förskolläraren läser ”Undervisning i förskolan” Uppsala universitet -21 

 

Öppettider  

Förskolan följer kommunens ramtider viket innebär att vi har öppet efter 

de omsorgsbehov vårdnadshavarna har. I dagsläget har vi barnomsorg 

mellan 6.30-17.30. Inför lovverksamhet och planeringsdagar får 

vårdnadshavarna anmäla sitt omsorgsbehov. Vårdnadshavarna ombeds att 

kontakta Rektor om de har behov av barnomsorg på planeringsdagar och 

de veckor som vi har sommarstängt. Från klockan 17.00 på dagarna tar 

fritidspersonal över ansvaret för barnen från förskolan. 

 

10. Avgifter i verksamheten  

Förskolan tillämpar maxtaxa. Inga andra avgifter finns i verksamheten. 
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11. Kost (Beskriv hur kostverksamheten organiseras)   

Vi har väldigt få barn vars vårdnadshavare i dagsläget efterfrågar frukost 

och vi har därför valt att de barn som behöver frukost får ta med sig en 

smörgås. De barnen som har med sig en smörgås erbjuds mjölk från 

förskolan. Alla barn på förskolan erbjuds frukt och knäckebröd från klockan 

9, detta finns tillgängligt för de äldre barnen på stora avdelningen att ta när 

de känner sig hungriga. Barnen som går i mellan och lilla gruppen serveras 

förmiddagsfrukt och äter tillsammans med pedagog klockan 9.30.  

Lunch äter vi mellan kl. 10.30-11.30. Vi får maten från Kungsängens golfklubb  

som transporterar maten till förskolan med bil och sätter in maten i våra uppvärmda 

värmeskåp. Vår köksanställde lägger upp mat till förskolan och tar  

hand om disken. Hon tar även hand om mellanmål till förskolan. Till alla mellanmål 

serveras det frukt. De barnen som stannar lite senare får frukt även lite senare på 

eftermiddagen. Förskolan kommer att införa ett matråd under hösten 21 då barnen har 

kommit med åsikter och önskemål kring maten. Vi kommer införa ett matråd för att kunna 

göra våra barn delaktiga, hjälpa barnen att förstå vikten av näringsintag för barnets hälsa 

och för att de ska få en möjlighet att kunna påverka sin kost. 

 

 

12. Barn i behov av särskilt stöd (Beskriv hur verksamheten säkrar att varje 

barn får det stöd som behövs)  

När pedagogerna upplever att ett barn har svårigheter i det sociala 

samspelet, ett utmanade beteende eller när de känner oro kring ett barns 

utveckling, diskuterar pedagogerna i arbetslaget hur de ska möta upp 

barnets behov på sina arbetslagsmöten. 

På arbetslagsmötena diskuterar pedagogerna barnens behov, utveckling och mående för 

att få stöd och tips av varandra men även för att få en gemensam bild av vilket stöd barnet 

behöver samt vilket arbetssätt som behöver tillämpas. Pedagogerna ser över sina rutiner 

och försäkrar sig om att de har gemensamma förhållningssätt som fungerar. Pedagogerna 

arbetar aktivt för att hjälpa barnet att tillämpa fungerande strategier. Vårdnadshavarna 

ska göras delaktiga i detta arbete och det är viktigt med en god kommunikation med 

vårdnadshavarna. I vissa fall behöver pedagogerna utse en kontaktperson som har ett 

extra ansvar för kontakt och kommunikation med vårdnadshavare till ett specifikt barn.   

Om pedagogerna inte ser en progression i sitt arbete med ett specifikt barn eller om de 

inte känner att deras kompetens är tillräcklig för att möta upp barnets behov, lyfter de 

detta med rektor. Vid behov görs en kartläggning så att det blir tydligt vilka anpassningar 

som behöver göras och en handlingsplan skrivs. På Urfjäll tar vi hjälp av specialpedagogen 

som arbetar på skolan men vi köper även in kompetens/handledning utifrån vid behov. I 

de fall då vi tar hjälp av skolans specialpedagog tar vi alltid in samtycke från 

vårdnadshavare 

Förskolepersonalen har kontinuerliga utvecklingssamtal med föräldrar. Inför dessa möten 

har personalen på respektive avdelning ett gemensamt möte där de diskuterar varje barns 

individuella utveckling och behov.  

 

Bilaga 1, Pedagogisk kartläggning 
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13. Lokaler (Redogör för verksamhetsyta och hur lokalerna används)  

Verksamhetsyta: 

Den totala verksamhetsytan för förskolan är ca 260 kvm 

Huset är i två våningar och på nedre plan ligger förskolan. Lilla Urfjäll som är en 

småbarnsavdelning med 9 barn har ett rum samt ett kapprum där de ofta har samlingar. 

Mellan och Stora Urfjäll har 24 barn i åldrarna 3-5år. Mellan Urfjäll och Stora Urfjäll har 

varsin hemvist samt två rum utöver där barnen bjuds in till både planerade och spontana 

aktiviteter. 

Ett mottagningskök med tillhörande varuintag finns också på nedre plan av huset. På övre 

plan har skola och fritidshemmet sin verksamhet, där finns 4 klassrum. 

 

Hur används förskolans lokaler: 

Under läsåret 19/20 gjorde vi en organisatorisk förändring som innebar att vi gick från två 

avdelningar till tre avdelningar på förskolan.  

Det som tidigare var Stora Urfjäll blev två avdelningar som vi kallar ”Mellan” och ”Stora”.  

Vi satte in en bred dörr mellan Lilla och Mellan för att få till ett mer naturligt samarbete.  

Våra barn var i denna organisation indelade utifrån ålder med tänket att vi skulle arbeta 

mellan avdelningarna i olika barnkonstellationer beroende på aktivitet och utifrån barnens 

behov.  

 

  Anledningar som låg till grund för förändringen: 

Arbetsmiljön för personalen  

Det har vid flera tillfällen kommit upp att pedagogerna på Lilla upplever sig ensamma. Det 

handlar framför allt om när deras närmaste kollega är sjuk eller frånvarande en längre tid. Den 

ordinarie personalen upplever att ett för stort ansvar hamnar på dem då det är svårt att dela 

vissa av ansvarsbitar med den pedagog som kommer in temporärt. Personalen på Lilla 

upplever också att det vid dessa tillfällen känts svårt att få till ett samarbete med sina kollegor 

på de andra avdelningarna. Pedagogerna upplevde att lokalerna försvårade ett naturligt 

samarbete.  

Använda lokalerna mer effektivt 

Barngruppen på Stora Urfjäll var större och det kunde ibland vara svårt att sprida ut barnen i 

lokalerna på ett bra sätt. Samtidigt som det var svårt att använda det som idag är ”Mellans” 

hemvistslokal då det var en matsal med många bord och inte möblerat för en inspirerande 

verksamhet. Vi ansåg att vi kunde använda lokalerna bättre då detta rum oftast stod tomt 

under stora delar av dagen. 

Lärmiljön för barnen (Bättre matro och möjlighet till en bättre lärmiljö i samband med måltid) 

Det hade kommit upp att det var hög ljudnivå vid samband med matsituationen. Vi har nu 

delat upp barnen på flera rum och deras matro har förbättrats avsevärt. 

Mindre grupper utifrån barnens behov 

Vi har också fått större möjlighet till att arbeta i mindre grupper vilket är väldigt betydelsefullt 

för flera av våra barn som har behov av att få vara i ett mindre sammanhang.  
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Samarbete 

Vi ville öka möjligheterna till samarbete mellan avdelningarna samt öka förutsättningarna att 

hjälpas åt vid eventuell personalbrist. 

Fortsatt utvecklingsarbete kring lokalernas användning: 

Förändringen från två avdelningar till tre avdelningar upplevdes väldigt positivt eftersom vi 

kunde arbeta i mindre grupper. Mellangruppens behov av kontinuitet och stöd gjorde dock 

det svårt att blanda grupper i den utsträckning som det var tänkt från början. Under slutet av 

läsåret 20/21 kunde vi se ett ökat behov och möjlighet att påbörja införandet av 

åldersblandade barngrupper. Detta är helt i linje med montessoripedagogikens grundtanke 

med integrerade grupper där tanken är både att yngre barn ska lära av äldre samt att de äldre 

barnen stärks i att kunna förmedla sin kunskap till de yngre och med det växer de i sin 

självkänsla och självförtroende.  

I uppstarten av läsåret 21/22 upplevde vi att gruppbenämningar som ”Stora” och ”Mellan” nu 

när vi har börjat blanda upp grupperna inte var bra. Vi behöver fundera över nya namn på 

avdelningarna.  

Vi behöver också fortsätta arbeta för att inkludera ”Lilla” bättre. Hösten 21 har vi bestämt att 

börja och avsluta dagen tillsammans på lilla gården för att öka samarbetet. En dag i veckan går 

även mindre grupper från alla tre barngrupper tillsammans till skogen.  

 

14. Barnsäkerhet  

Årliga inspektioner garanterar att lokalerna och utemiljön är väl anpassad för sin verksamhet. 

Vi går en skyddsrond två gånger per läsår där administratör, rektor och en representant från 

styrelsen ser över risker i utomhusmiljö och inomhusmiljö. Inför förändringar av inomhus och 

utomhusmiljön görs riskanalyser.  

Då vi är ett föräldrakooperativ har föräldrarna en vår- och en höst-fix där de fixar olika saker 

till vår inomhus- och utomhusmiljö. Det är personalen som önskar utifrån sina och barnens 

önskemål. Innan pedagogerna lämnar in sina önskemål måste de göra en riskanalys. Ansvarig 

från styrelsen och rektor tittar också på eventuella risker innan önskemålen beslutas att 

genomföras. 

Våra lekställningar har besiktigats 2020  av fackmän för att säkerställa att inga risker finns i vår 

utomhusmiljö.  

Vår administratör kontrollerar utomhus- och inomhusmiljö veckovis, samt kontrollerar hur vi 

förvarar diskmedel, handsprit och annat som finns i verksamheten som ska stå otillgängligt för 

barn. 

Varje anställd har skyldighet att så fort de ser en risk i verksamheten rapportera tillbudet till 

rektorn för åtgärd. Vi lyfter säkerhetsfrågor och gör riskanalyser på våra Apt. Vi har även en 

stående punk på våra arbetslagsmöten som handlar om vår och barnens arbetsmiljö där risker 

i verksamheten kan lyftas för att sen tas med till vår ledningsgrupp. Rutiner finns för 

tillbudsrapportering. 

Inför utflykt ska det alltid göras en riskanalys som lämnas in till rektor och expedition. 

Våra barn har alltid västar på sig även när de finns hos oss på vår gård.  

 
Bilaga 2, Utflyktsrutiner med riskanalysblankett 

Bilaga 3, Tillbudsrapport 
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15. Utemiljö  

Förskolan ligger naturskönt vid Lillsjön med en underbar naturtomt med skog i närheten. 

Barnen är ute flera timmar varje dag oavsett väder. På gården finns det fruktträd, buskage, 

sluttningar och lekställen som tex gungor, rutschkana och sandlåda. Vi har odlingar på gården 

där vi planterar grönsaker och bär tillsammans med barnen. Vi har en stor gräsmatta som är 

perfekt för rörelse där vi leker lekar som; under hökens vingar, kurragömma, vi spelar fotboll 

med mera. Ibland lånar vi skolans gård när skolbarnen är inne, där finns mycket byggmaterial 

av naturmaterial som barnen använder. En gång i veckan går vi till skogen. De yngsta barnen 

har en inhägnad gård där barnen leker och även där har barnen en egen odling. De yngsta 

barnen har ofta kontakt med skolbarnen över staketet. De yngsta barnen sover ute på 

skinnfällar på en skyddad sovplats. Vi har ett miljöråd där förskolans äldsta barn deltar 

tillsammans med elever från skolan. På vårdnadshavarnas höst- och vår-fix görs fina saker till 

vår skolgård. De har till exempel gjort en cykelbana med vägskyltar, en trollstig, trähästar och 

andra djur som barnen kan leka med. Detta gör att vår utomhusmiljö ständigt utvecklas och 

förändras och det är alltid spännande för barnen efter ett ”fix”. 

 

16. Pedagogisk grundsyn (Beskriv verksamhetens pedagogiska kärna)   

Vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken, vi tror på barnens inneboende förmågor. Barnen 

tränas i att själva kunna välja vad de vill sysselsätta sig med under ett Montessoripass, vi vet 

att barn lär sig bättre när de är motiverade och nyfikna. Pedagogerna är närvarande och 

observerande för att kunna utmana barnen vidare i sin individuella utveckling. Många gånger 

gör barnen övningar tillsammans, ofta vill de äldre barnen visa de yngre barnen och på så sätt 

lär de sig tillsammans och växer i sitt lärande. Varje barns individuella utveckling och sökande 

efter kunskap står i centrum. Barnen får lära sig att ta ansvar, de är tex; med och dukar, håller 

ordning på sin plats, plockar undan material efter sig, är med och sköter odlingar samt får klä 

på sig ytterkläder med hjälp av oss pedagoger. Maria Montessoris citat: ”Hjälp mig att hjälpa 

mig själv” är ett viktigt ledord för oss.  

Våra värdeord; kunskap, trygghet, engagemang och glädje omsätts i handlingar i samtliga 

mellanmänskliga relationer på förskolan. En strävan till en spännande och utmanande lärmiljö 

där barnets utforskande och sökande efter kunskap står i centrum 

Förskolans övergripande målsättning är att kunna arbeta utifrån Montessoripedagogikens 

hörnstenar och därigenom få barnen att: 

• Utvecklas i sin egen takt beroende på sina egna förutsättningar 

• Utveckla sin egen kreativitet, lära sig att tro på sig själv och sin egen förmåga 

• Känna arbetsglädje och tillfredsställelse med att göra saker som känns lärorika och 

meningsfulla 

• Uppmuntra till självständigt tänkande och att ta egna initiativ 

• Lära sig att ta hänsyn till sin omgivning och att samarbeta med andra 

• Välja sin egen aktivitet och arbeta i sin egen takt utan att bli störd så länge hen själv 

vill. 

• Utveckla sin förmåga till att värna om sin närmiljö  
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17. Styrdokument (Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån 

styrdokumenten)  

Läroplanen: 

Vårt arbete utgår hela tiden från förskolans läroplan. Vi startar varje läsår med att uppdatera 

vår arbetsplan där vi beskriver hur vi ska lägga upp vårt arbete utifrån läroplanens mål samt 

vilka mål vi ska fokusera extra på för att utveckla. 

När vi skattade vår verksamhet i samband med implementering av vår nya läroplan såg vi att 

språket var ett område där vi skattade oss lågt. Vi har därför haft språk som fokusområde de 

senaste två åren. Vi planerade att börja arbeta mer med TAKK under föregående läsår men 

detta arbete har inte kommit i gång i den utsträckning som vi önskat. Vi kommer därför 

fokusera mer på TAKK under kommande läsår.  

Vi har under föregående läsår arbetat en hel del kring dokumentation där läroplanens mål är 

centrala för arbetet. Vi har tillsammans tittat på varandras dokumentationer och reflekterat 

över hur vi kan utveckla vår pedagogiska dokumentation och på så sätt också vår verksamhet. 

Detta arbete är tänkt att fortgå såväl på vårt arbetslagsmöte (veckovis) som på våra 

verksamhetsmöten (månadsvis) samt på våra utvärderingsdagar och planeringsdagar som vi 

har under läsåret.  

Skollagen: 

Kontinuerligt ser vi över så att barnen har en god miljö och att barngruppernas 

sammansättning och storlek är lämpliga. Vi arbetar för att alla barn ska få det stöd de har rätt 

till och alla barn som har behov av särskilt stöd ska få det. Barnets vårdnadshavare är alltid 

delaktiga i detta arbete. Vi erbjuder fortlöpande samtal och utvecklingssamtal. Förskolan ska 

stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.  

Bilaga 4, Förskolans arbetsplan 

 

18. Systematiskt kvalitetsarbete (Bifoga mallar och senast gjord 

dokumentation på området)  

I vår arbetsplan står det hur vi planerar att arbeta med läroplanens mål. 

Arbetet som beskrivs i arbetsplanen ska följas upp i januari, utvärderas på 

utvärderingsdagarna i juni och uppdateras på planeringsdagarna i augusti. 

Utifrån utvärderingarna uppdaterar vi vår arbetsplan samt väljer nya 

fokusområden alternativt uppdaterar våra fokusområden. Vi skriver 

delmålsplaneringar till våra fokusområden. Våra delmål ska vara 

utvärderingsbara och utvärderingsmetod ska bestämmas innan 

genomförandet. Efter genomförandet utvärderar vi arbetet och eventuella 

utvecklingsmöjligheter diskuteras. Vi skriver pedagogiska planeringar (Lpp:er) 

när vi planerar aktiviteter utifrån övriga läroplansmål. 

 Pedagogiska dokumentationer ska genomföras kontinuerligt under läsåret. I 

detta arbeta ska vi göra barnen delaktiga och vi pedagoger ska tillsammans 

göra en analys för att få syn på utvecklingen och vilket lärande som har skett i 

samband med vår undervisning.  

Uppföljning och utvärdering ska ske löpande under läsårets gång. Detta arbete 

sker i första hand på arbetslagsmöten.  På våra arbetslagsmöten är det lätt att 

hamna i det åtgärdande arbetet i stället för det förebyggande främjande. Då 
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detta inte är gynnsamt för utvecklingsarbete har vi tagit stöd av Malin Valsö, 

elevhälsokonsulterna vad avser mötesstrukturer. Rektor har även samarbetet 

med Malin Valsö kring förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete 

under föregående läsår. Nytt för i år är att vi lagt in i kalendariet när det 

systematiska kvalitetsarbetet ska följas upp på våra ledningsgruppsmöten. 

Detta ska göras en gång i månaden för att säkerställa att vi systematiska 

utvärderar och utvecklar vårt arbete.  

Varje år gör kommunen en enkät. Denna enkät analyseras och styrkor och 

utvecklingsområden diskuteras och tas fram. Arbetet utifrån denna enkät följs 

upp i januari och utvärderas i juni. 

 

Bilaga 5, Effektkedja språket 

Bilaga 6, Effektkedja digitalisering 

Bilaga 7, Delmål fonologiskmedvetenhet 

Bilaga 8, Delmål fonologisk medvetenhet 

Bilaga 9, Lokal pedagogisk planering, kultur 

Bilaga 10, Planeringsmall 

Bilaga 11, Pedagogisk dokumentation, symmetri 

Bilaga 12 Utvärderingsdokument, förskolan 

Bilaga 13, Utvärderingsdokument, alla verksamheter, vårt främjande arbete 

Bilaga 14, Våga visa enkäterna 

Bilaga 15, minnesanteckningar arbetslag 

 

 

19. Klagomålshantering  

Rutiner för klagomålshantering och blankett finns på hemsidan.  

Vi lyfter klagomålshanteringsrutinerna när vi tar emot ny förskoleklass samt på 

höstterminens föräldramöte. Klagomål som inkommit till rektor rapporteras på 

nästkommande styrelsemöte. 

På Urfjälls Montessoriskola är rutinen: 

1.  I första hand ber vi våra vårdnadshavare att kontakta berörd personal på 

förskolan vid klagomål. 

2.  Om ni efter samtal med berörd personal känner att ni har fortsatta 

   klagomål kontaktas rektor. 

3.  Efter dessa kontakter så kan man skriftligen skicka klagomål till styrelsen 

antingen genom att lägga en skrivelse i styrelsens postfack som finns i 

rektorsflygeln eller genom att e-posta till styrelsen på adressen 

styrelsen@urfjall.se 
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20. Plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan  

Vi har ett trygghetsteam på förskolan som består av två pedagoger. 

Trygghetsteamets uppdrag är att arbeta främjande, förebyggande och 

åtgärdande. Trygghetsteamet ska fortlöpande uppdatera vår ”Plan mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Planen beskriver vårt 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. De ansvarar även för att 

kontinuerligt följa upp våra kränkningsärenden. När en kränkning har skett ska 

ansvarig pedagog direkt mejla rektor som informerar styrelsen. Samme 

pedagog ansvarar för att utreda ärendet och komma med förslag på åtgärd. 

Åtgärder som införs på gruppnivå skrivs in i planen under det åtgärdande 

arbetet. Dessa åtgärder skriv in i nästa årsplan under förebyggande insatser.  

Våra kränkningsärenden sammanställs och arbetslaget analyserar dessa för att 

få syn på samband som kan vara till hjälp i vårt fortsatta arbete. I planen 

beskrivs förskolans främjande arbete men även det främjande arbete där alla 

verksamheter samverkar. Dessa insatser utvärderas i tvärgrupper med samtliga 

arbetslag på skolan.  

Vi uppdaterar våra gemensamma främjande insatser som presenteras på 

uppstartsdagarna i början på varje läsår. Trygghetsteamet genomför 

trygghetsvandringar, barnintervjuer och nytt för detta läsår är kompiskollen.  

Bilaga 16, Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 

 

21. Samverkan med vårdnadshavare 

Eftersom det är ett föräldrakooperativ har vi mycket nära kontakt med 

vårdnadshavarna. De är indelade i olika grupper såsom ekonomi, fastighet, städ 

med mera.  Föräldrarna bakar till Lucia och skolavslutningar och de har 

fixardagar där personalen får komma med önskemål om vad som behövs göras 

i vår miljö både inne och ute.  

Vi erbjuder alltid ett hembesök innan inskolningen startar.  Vid terminsstart i 

augusti har vi ett föräldramöte på förskolan. Vi har inskolningssamtal med 

föräldrar när barnen har gått ca 2–4 veckor, för att höra hur de har uppfattat 

inskolningen och berätta om barnets dagar på förskolan. Vi erbjuder ett 

utvecklingssamtal och ett uppföljningssamtal per år. Alla föräldrar är välkomna 

att vara med under en förmiddag för att se hur barnen arbetar och för att ta 

del av ett Montessoripass och olika övningar som barnen gör där.  

Återkommande under läsåret bjuder vi in vårdnadshavare till föräldramöte, 

öppet hus, förskolans dag men även för att fira vissa traditioner tillsammans 

med oss. 

Vi har tidigare erbjudit föräldraråd samt informationskvällar kring 

Montessoripedagogik men då intresset varit väldigt lågt är det inte något vi 

erbjuder längre men skulle det efterfrågas så inför vi gärna det på nytt. 

Varje månad skickar förskolan ut ett månadsbrev där pedagogerna 

kontinuerligt informerar om verksamheten. Rektor skickar ut ett månadsbrev 

ca en gång i månaden. 
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Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrar i samband med 

lämning och hämtning. 

Ovan beskriver vi hur det brukar se ut när vi inte har en pandemi. Just nu tar vi 

inte emot någon vårdnadshavare i barngrupp. En vårdnadshavare får vara i 

hallen åt gången. Möte sker över teams eller utomhus. Vi har haft vårt 

föräldramöte utomhus under hösten. 

 

22. Utdrag från belastningsregistret (Kontroll att lagen följs) 

Kontroll görs i samband med anställning 

Bilaga 17, Checklista nyanställd 

 

23. Övriga upplysningar   

Urfjäll har lämnat in underlag inför tillsyn våren 2020 som ställdes in utifrån 

Covid-19. Nytt underlag med tillägg i form av verksamhetsfrågor lämnades in 

hösten 2020 och intervju gjordes med dåvarande förskollärare. 

 

Våren 2021 anställdes två nya förskollärare. En ny barnskötare anställdes 

hösten 2021.  

 

  



58 Tillsynsrapport Urfjälls Montessoriförskola 2021 - UN 21/0259-15 Tillsynsrapport Urfjälls Montessoriförskola 2021 : Bilaga 2, Utflyktsrutiner med riskanalysblankett.pdf

 

 

 

     Kungsängen 18/3 2020 

    

 

Rutiner vid utflykt samt riskanalysblankett 

• Vid utflykt ska det alltid göras en riskanalys kring säkerhet baserat på antal barn och elevgrupp, 

antal medföljande vuxna, färdsätt samt andra faktorer som kan påverka säkerheten. En tumregel 

är att det alltid behövs fler personal vid utflykter. 

• Barnen i förskolan har kontaktuppgifter på sina västar ock skolbarnen har kontaktuppgifter i 

nyckelland. Det ska alltid finnas två nummer att ringa till.  

Skola och fritidshem har fritidshemmets telefon och förskolan har en sina telefoner med sig samt 

att vi använder oss av expeditionstelefonen. 

• Ansvarsbarn ska alltid ha delats upp mellan pedagoger innan utflykt.  

• Skolbarnen har ”gå kompisar” 

• Telefonnummer till föräldrar ska alltid vara med. 

• Vi ska alltid räkna in barnen kontinuerligt under utflykten. 

• Det ska alltid gå en vuxen först och en vuxen sist i ledet. 

• Du ska alltid lämna in en utflyktsblankett till Rektor/TF där det bland annat står vilka barn och 

vuxna som är med på utflykten och när ni beräknas vara tillbaka på skolan. 

 

Tänk på: 

Det är alltid viktigt att förbereda barnen innan utflykten på vad som kommer att hända men även 

under utflykten steg för steg.  

 

När du är på utflykt med skolbarn kan du som pedagog med fördel prata ihop dig med barnen så 

även barnen hjälper till att hålla koll på dig som pedagog men även på varandra så att alla i din 

ansvarsgrupp är med. 
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Inledning 
 

Arbetsplanen utgår ifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö -2018). Läroplanen är 

utformad i enlighet med skollagen och FN:s barnkonvention samt utifrån den svenska 

förskolans tradition.  

 

I den här arbetsplanen beskriver vi som arbetar på Urfjälls Montessoriförskola vår 

vision och tolkning av förskolans uppdrag och läroplanens mål och intentioner. Detta 

ligger sedan till grund för planering och utvärdering av verksamheten. I arbetsplanen 

ska det framgå vilka fokusområden som förskolan tänker arbeta med. 

 

Urfjälls Montessoriskola: 

Urfjälls Montessoriskola ligger vackert belägen vid Lillsjön i Kungsängen. Skolans 

miljö är unik med sina vackra byggnader och den inspirerande trädgården. 

Verksamheten bedrivs som ett föräldrakooperativ med förskola för barn 1–5 år samt 

skola F-3 och fritidshem. 

 

Närmiljö: 

Här finns en mycket god tillgång till grönområden som inbjuder till lek och rörelse och 

ger stora möjligheter till utomhuspedagogik för barn i alla åldrar. Skolan präglas av en 

spännande och utmanande lärmiljö, där elevernas egna förutsättningar för utforskande 

och sökande efter kunskap står i centrum.  

 

Montessoripedagogiken: 

Montessoripedagogiken grundar sig på en filosofi om alltings samband på jorden och 

alla individers betydelse. Skolans samtliga verksamheter präglas av 

montessoripedagogiken som ligger till grund för utvecklingen av självständiga små 

individer som är engagerade i sina egna liv och utvecklar respekt, empati och förståelse 

för sina medmänniskor och miljö  
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1. Normer och värden 
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för 

vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. 

 

1.1 Mål (Lpfö 2018) 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 

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

hjälpa andra, 

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrå-

gor i vardagen, 

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, 

och 

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

 

1.1.1 Vårt arbetssätt: 

Vi arbetar aktivt med att utveckla barnens sociala förmåga. Öppenhet och människors lika 

värde genomsyrar förskolans arbete. Vi lyssnar och vi tar vara på barnens tankar och idéer 

och reflekterar tillsammans med barnen för att de därigenom ska utveckla en förståelse för det 

demokratiska samhället. Vi dokumenterar arbetet både med barnen och i arbetslag, för att 

göra pedagogisk dokumentation. 

Vi arbetar aktivt med normer och värden i förskolan, i samlingar och vardagliga situationer. 

Vi läser böcker som behandlar ämnet, som till exempel ”Nej eller okej” ”Lika värde” 

(kompisböcker baserade på barnkonventionen). Böckerna om ”Vem” har lilla Urfjäll läst för 

de yngre barnen.  

1.1.2 Målen uppnås genom: 

Genom att vara närvarande pedagoger som stöttar barnens utveckling i att bli självständig 

samt goda förebilder stärker vi barnens självkänsla, öppenheten och respekten gentemot 

varandra.  

Genom medvetet deltagande av oss pedagoger ger vi barnen verktyg som är till hjälp vid 

konflikter. Vi har ett fortlöpande kompistema som ligger till grund för vårt värdegrundsarbete. 

Barnen får rösta om en ny ”kompissymbol”, detta gör vi varje termin.  

Vi stärker ansvarskänslan hos barnen genom att vi till exempel arbetar med goda vanor där 

barnen tränas på ansvaret i att städa undan efter sig, att vi är varsamma om vårt material och 

vår miljö. Allt material har sin plats och när man är klar med det man arbetat med så lämnar 

man tillbaka materialet på rätt plats.  

Vi arbetar enligt Montessoripedagogiken där fokus läggs på grace och artighetsövningar samt 

ser det enskilda barnet där det befinner sig i sin utveckling. Ett exempel är när vi går in från 
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gården, barnen får stå i kö och en pedagog står inne i hallen och tar emot. Barnen tas emot i 

hallen, tränas i att ta av sig sina kläder och hänga upp på rätt plats.  

Vi värnar om vår närmiljö, och pratar om allemansrätten, naturkunskap samt naturens 

kretslopp. Som exempel på aktiviteter så har vi städdagar på gården och vi går till skogen 

varje onsdag. Vi har haft fokus på natur och miljö även inne och återvinner papper, plast med 

mera. Vi värnar om vår närmiljö och pratar om medveten konsumtion. Ett exempel på det kan 

vara att barnen ritar på hela pappret innan man ska hämta ett nytt.  Barnen blir även medvetna 

om att vi bara tar en pappersservett när man torkar händerna, trycker en gång på tvålknappen, 

tar lagom med mat på tallriken för att undvika att slänga så mycket och på så sätt värna om 

vår miljö.  

 

2. Omsorg, utveckling och lärande 
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. 

Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i 

förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de 

visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i 

lärandet Lpfö 2018.  

 

2.1 Mål (Lpfö 2018)  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga 

och personliga integritet, 

• självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättig-

heter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, 

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och 

ge uttryck för egna uppfattningar, 

• fantasi och föreställningsförmåga, 

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt 

det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 

2.1.1 Vårt arbetssätt för att uppnå målen: 
 

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå 

sin omvärld, 

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 

erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och 

dans, 

• 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, 
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• 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, 

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att för-

medla budskap 

 

• 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, 

• både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör 

en nationell minoritet, 

• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än 

svenska, 

• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har 

behov av teckenspråk, 

 

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lös-

ningar av egna och andras problemställningar, 

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, 

antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och sam-

band mellan begrepp 

 

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur männi-

skor, natur och samhälle påverkar varandra, 

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska pro-

cesser och fysikaliska 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 red-

skap. 

 
 

2.1.1 Vårt arbetssätt: 
Grunden för verksamheten på Urfjäll ska utgå från barnens utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens tankar 

och idéer tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.  

Vi arbetar med montessoripedagogiken där vi har praktiska vardagsövningar, sensoriskt 

material, matematik, svenska/språk samt kultur. Vi följer barnens mognad och allt material 

finns alltid framme och lättillgängligt i barnens höjd där barnens utforskande, nyfikenhet och 

lust tas tillvara. Pedagoger är närvarande och dokumenterar det arbete barnen väljer att göra 

för att kunna se barnets intresse och sedan locka barnet vidare till nästa övning/aktivitet.  
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Miljön är inbjudande och materialet är utformat efter barnens behov. Montessorimaterialet 

finns alltid tillgängligt. Vi pedagoger introducerar varje material och stöttar barnet i att 

behärska användandet av materialet samt att förstå syftet med det.  

2.1.2 Målen uppnås genom: 
Vi lyssnar och observerar barnens intresse och därefter utformar vi en stimulerande miljö för 

utveckling och lärande. Den förberedda miljön med det åldersanpassande materialet som står 

tillgängligt stärker barnens tillit till den egna förmågan. Dagligen har vi åldersanpassade 

samlingar där språket är i fokus. Det skapar tid för dialog och uppmärksamhet till det enskilda 

barnet. En samling kan innehålla rim/ramsor, sånger, språklådor och sagor. Vi har turtagning 

och dialog mellan barn/barn och barn/vuxen, detta ger stöd och stimulans i den sociala 

utvecklingen. När vi har samling delar vi upp oss i våra tre grupper, då får vi mer tid för varje 

barn. Nu när vi har språk som tema kommer det bli mycket arbete kring det i samlingen innan 

lunch samt mindre och mer individuellt anpassade samlingar.  

Vi tar vara på utbudet som kommunen erbjuder gällande kultur, natur och fritid. Nu i 

Coronatider kommer vi få titta via länk.  

Matematiken hittar vi genom att klassificera, gruppera, sortera och räkna i alla vardagliga 

situationer. Ett exempel var när barnen letade QR-koder och till slut fann en skatt vilket var 

valuta som de sedan kunde ”köpa” olika sorters fika för som hade olika priser. När barnen 

delar sin mat till exempel köttbullar, så pratar vi om halvor, procent osv. Vi är aktiva 

medforskare i planerade och spontana experiment, med vikt, mängd, läge och 

rumsuppfattning.  

Vi erbjuder daglig utevistelse och utflykter i närområdet. Där får barnen upplevelser och 

kunskaper om växter och djur. Vi kommer att arbeta med Friluftsfrämjandets material ”Hitta 

Vilse” med våra äldsta barn på förskolan. En dag i veckan kommer vi gå till skogen och 

arbeta med materialet.  

Barnen får ta ansvar för sitt eget lärande och ansvarar själv för att plocka fram sitt material, 

arbeta enskilt eller tillsammans med andra, avsluta och plocka undan sitt material på sin 

bestämda plats samt rulla ihop mattan efter sig vid avslutat arbetspass. 

 

3. Barns delaktighet och inflytande  
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina handlingar 

och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 

för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten. På Urfjäll får barnen själva duka borden, ta mat själva, bre smörgåsen, duka av 

och skrapa av tallriken, klä på sig ytterkläder med mera. När de arbetar med montessori får de 

själva med stöd av en pedagog göra övningarna och städa undan efter sig. Vi pedagoger ber 

ofta de äldre barnen hjälpa de yngre barnen med att visa hur man gör med sysslor som att 

skrapa tallriken, ta på sig ytterkläder osv. Under hösten kommer vi att införa två skogs dagar 

där barnen får välja vilken dag de vill gå till skogen.  



58 Tillsynsrapport Urfjälls Montessoriförskola 2021 - UN 21/0259-15 Tillsynsrapport Urfjälls Montessoriförskola 2021 : Arbetsplan förskolan 2021-2022 , reviderad v 45, JG

7 
 

 

3.1 Mål (Lpfö-2018) 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situat-

ion, 

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och 

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i en-

lighet med dem. 

 

3.1.1 Vårt arbetssätt 
På Urfjäll får alla barn påverka sin vardag genom att de får uttrycka sina tankar och åsikter. 

Därmed förbereds barnen för delaktighet och ansvar i ett demokratiskt samhälle. De lär sig 

samtidigt att förstå sina rättigheter och skyldigheter. Vi har montessoripass på förmiddagarna, 

då barnen gör övningar och vi pedagoger är stationerade i olika delar av lokalen och är 

behjälpliga. På onsdagar går vi till skogen, där lär vi oss om natur, djur, vår omgivning och 

mycket annat. De som vill har med sig en ryggsäck med en liten smörgås eller frukt. 

Pedagoger tar med smörgåsar, dricka och frukt till övriga barn. Barnen får själva ansvara för 

att plocka ihop sin ryggsäck när vi ska gå tillbaka. Varje dag innan lunch har vi samling, 

uppdelade i 3 grupper.  

3.1.2 Målen uppnås genom: 
Miljön och materialet är utformat efter barngruppen och dess behov oavsett kön. Pedagogerna 

arbetar medvetet för pojkar och flickors lika rättigheter. till exempel så ändrar vi innehållet i 

sagor, vi ger pojkar och flickor lika stort talutrymme, vi erbjuder pojkar och flickor samma 

material och aktiviteter och lockar alla att prova av allt. Vi bemöter självklart alla barn med 

respekt.  

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och ta lärdom av varandra samt att se sig själv som 

en tillgång i gruppen.  

Vi har barnintervjuer och ställer frågor till barnen om hur de trivs på förskolan. Frågorna är 

öppna och där får pedagogerna syn på vilka utvecklingsområden vi ska fokusera på, om det är 

något ställe som känns otryggt och hur vi ska arbeta för att barnen ska känna inflytande och 

kunna påverka sin vardag. 

Barnen är delaktiga i arbetet med montessorimaterialet, samlingar samt skogsdagar och får 

vara delaktiga i planeringen av verksamheten utifrån intresseområden och behov. Barnen får 

även möjlighet att utmana sig i sitt lärande. 
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4. Förskola och hem 
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. 

4.1 Förskollärare ska ansvara för att 

• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de 

nationella målen, och 

• vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen. 

 

4.2 Arbetslaget ska 

• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen, 

• 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, och 

• hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens in-

tegritet. 

 

Vi för daglig kommunikation med föräldrar. En pedagog tar emot barnen i hallen på 

morgonen. Likaså är det en pedagog som summerar dagen vid hämtning. Vi erbjuder ett 

utvecklingssamtal på hösten samt uppföljningssamtal på våren. Inför inskolning har vi 

hembesök där pedagoger möter upp familjen i hemmet och svarar på frågor samt berättar om 

verksamheten.  

Vårdnadshavaren har ansvar för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera 

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

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

samarbete med hemmen.  

Föräldrarna ska ha möjlighet inom ramen för de nationella målen att vara med och påverka 

verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydliga i fråga om mål och innehåll är därför en 

förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. 

 

4.2.1 Vårt arbetssätt 

Varje år bjuder vi in till olika tillställningar för att fira traditioner, vernissage/ öppet hus och 

föräldramöte, förskolans dag etcetera. Vi skickar ut månadsbrev, kalendarium samt informerar 

vårdnadshavare om aktuella händelser via V-klass. Vi lägger stor vikt vid den dagliga 
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kontakten med föräldrarna, vid hämtningen får föräldrarna en liten uppdatering om vad deras 

barn har gjort.    

Varje barn erbjuds möjligheter till inflytande och påverkan till exempel montessoripass, 

forumspel, samlingar, kompistemat och temaarbete.   

Barnen har en inbjudande montessorimiljö där de själva kan välja vad de vill arbeta med 

utifrån deras eget intresse. Allt material finns framme synligt och mycket i barnens nivå, så att 

de kan göra vad de själva vill. De får göra olika slags val om dagarna och får ta mycket eget 

ansvar. Vi lyssnar på vad barnen vill och ändrar planeringen om det går. Barnen har en 

möjlighet att påverka vem och vad de vill leka med. 

 

5. Övergång och samverkan 
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och 

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

övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter 

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

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

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

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Lpfö 2018.  

 

5.1 Riktlinjer  

Förskollärare 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. 

Arbetslaget ska 

• i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar. 

 

5.1.1 Vårt arbetssätt  

 

Vi kommer att arbeta mer över gränserna för att förskolebarnen ska kunna bygga relationer 

med varandra, skolbarnen och pedagoger på skolan. Det för att det ska bli en tryggare 

övergång mellan grupperna, förskola och skola. Det kan yttra sig till exempel med att vi 

öppnar dörrar mellan lokalerna och barnen kan då mer påverka vilket rum de vill vara i, vid 
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önskan och behov får barn vara i en annan grupp än sina ”hemvisten” och spontana möten på 

skolgården.  

Björnarna kommer att ha idrott tillsammans med förskoleklass under några veckor, på så sätt 

träffar de den blivande läraren och får se idrottshallen (ej i Corona-tider) 

På vårterminen bjuds blivande förskoleklassbarn in till ett besök för att träffa nya 

pedagogerna och kamrater. Barnen som ska börja förskoleklass kommer i maj att vara på 

fritids några stunder för att lära känna personalen och lokalerna.  

Sent på våren sker ett överlämningssamtal mellan förskolans personal och den som ska arbeta 

med barnen i förskoleklass. Då sekretess råder mellan förskolan och skolan så måste 

vårdnadshavarna godkänna att information får ges vidare från förskolans till skolans personal.  

 

6. Våra fokusområden 
 

6.1 Digitalisering  
 

Vart är vi? 

Lilla, 1-2 år 

På lilla Urfjäll använder vi QR-koder och ljusbord. Vi fotograferar regelbundet med våra 

Ipad, bilder som vi sedan använder i vår dokumentation och hänger upp på våra väggar så att 

barnen kan se och för att vi ska kunna samtala kring bilderna med barnen. Vi visar rörliga 

bilder på väggarna med hjälp av vår projektor och skapar på så sätt upplevelserum för barnen.  

Mellan och stora 3-5 år 
Vi låter barnen vara med när vi dokumenterar, de får ta kort med våra Ipads. När barnen 

pratar om saker som de vill veta mer om tar vi fram våra Ipads och söker fram information 

tillsammans med barnen. I dessa fall blir det en övning med språk, då de själva får försöka 

ljuda fram det som ska skrivas. Vi har fortsatt att implementera QR-koder i verksamheten. 

Förra läsåret gjorde vi skattjakter med hjälp av QR-koder vilket var väldigt uppskattat av 

barnen. När vi har arbetat med programmering så har vi använt oss av IT-klubbens material så 

som Blue-boten. För övrigt har vi inte använt oss så mycket av IT-klubbens material. Vi 

använder också våra Ipads när vi gör pärlplattor, barnen får själva leta upp mönster på nätet. 

Vi har också använt en app som heter ”plantsnap”, där vi skannar växter och så kommer 

namnet och information om växten upp. Barnen har dansat och haft rörelse till videos på vår 

tv. Barnen får själva söka och välja vad de vill dansa till. Vi har arbetat med ”Story Time”, 

vilket är kort som barnen vänder upp och tillsammans skapar de berättelser. 

 

Vart ska vi? 

Vår vision är att alla barnen ska få upptäcka och undersöka med hjälp av digitala verktyg i 

förskolan. Alla barn ska få möjlighet att använda de digitala verktygen som ett komplement 
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till det material som vi använder i förskolan, tex bygga en bana av de röda och blåa stavarna 

och programmera blue-bot. 

Vi fortsätter vårt arbete med ljusbord på lilla. Vi kommer också fortsätta göra upplevelserum 

med de allra minsta. Vi vill bli bättre på att använda vårt material från IT-klubben. Vi ska gå 

igenom materialet i arbetslaget igen då vi är flera nya i personalgruppen som inte har gått 

utbildningen. Vi ska se om det finns material i IT-klubben som även lilla skulle kunna 

använda. Vi vill fortsätta att använda digitala verktyg i vår utemiljö, titta på 

småkryp/mossa/kottar/stenar i digitala förstoringsglas, ta kort på odlingar och följa livscykeln.   

Vi kommer att använda oss av spel på Ipaden kopplat till våra aktiviteter inom språk. Vi vill 

införa olika digitala tekniker med hjälp av Microsoft word. Vi kommer till exempel göra detta 

när vi arbetar med vårt symmetriprojekt. Vi vill utöka vårt arbete med QR-koder. Barnen 

uppskattade skattjakten med QR-koder väldigt mycket och vi vill fortsätta utveckla detta 

arbete och oftare genomföra liknande aktiviteter i vår verksamhet. Vi vill bli bättre på att 

erbjuda vår kultur via webben och använda oss av digitala kartor när vi pratar om vår 

närmiljö. 

 

Hur gör vi? 

Barnen ska få tränas i sitt användande av Ipad. Detta görs både inomhus och utomhus. Barnen 

kommer själva få ta bilder och söka information på Ipads. Vi kommer fortsätta med vårt 

arbete med appen ”Plant Snapp” i samband med våra skogspromenader men även när vi är ute 

och upptäcker i vår egen trädgård. Vi kommer arbeta med källkritik där barnen kommer få 

diskutera rimlighet i bilder eller andra saker som vi kan ta del av på nätet. Barnen kommer få 

göra detta i samband med samlingar. Under höstterminen kommer vi avsätta tid för att gå 

igenom materialet från IT-klubben. Vi kommer diskutera hur vi ska använda materialet och 

om vi ska ha en IT-klubb för de äldsta barnen. Detta planeras i sådana fall införas under 

vårterminen. Vi vill låta barnen uppleva mer kultur via Webben. Vi kommer planera in olika 

kulturbesök såsom teater några gånger under läsåret. Vi kommer att utse en ansvarig för 

arbetet med ”Microsoft Word” och hur vi ska arbeta med detta i samband med olika projekt. 

Vi fortsätter med att barnen får söka sånger och videos som barnen vill dansa till och eller 

sjunga till på vår TV. Vi fortsätter även vårt arbete med programmering med Blue Both, i 

lekar och när vi gör mönster av olika slag så som pärlplattor, halsband med mera. 

Hur blev det? Uppföljning av våra delmål och vår pedagogiska dokumentation dokumenteras 

här löpande under läsåret. 

 

6.2 Språk 

 

Vart är vi? 

Vi fortsätter arbeta mycket med Montessoris språkmaterial, vi läser böcker, vi gör rim och 

ramsor, vi uppmuntrar barnen till samtal och sjunger sånger tillsammans. Vi har under förra 

läsåret arbetat mycket med återberättande som har varit ett av våra delmål i utvecklandet av 
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vårt språkliga arbete med barnen. Barnen har fått återberätta sagor eller böcker som vi läst. 

Barnen har också fått prova att återberätta saker som vi har gjort tillsammans så som utflykter 

med mera. Vi upplever att det är enklare att arbeta med återberättande i mindre grupper 

inomhus. Det är viktigt att vi sätter oss så att det inte finns något som avbryter eller 

distraherar. Vi har använt oss av bilder eller föremål som stöd för vissa av våra barn då det då 

har varit enklare att komma i gång med att återberätta. Vi har arbetat med återberättande i alla 

våra grupper. Vi har även börjat arbeta mer intensivt med den fonologiska medvetenheten 

under slutet av förra läsåret. Vi har haft bokstavsveckor, en bokstav i veckan där barnen fått 

arbeta medvetet med en bokstav i taget. Barnen har fått ta med sig saker hemifrån som börjar 

på veckans bokstav eller innehåller bokstaven. Vi har haft en happening varje vecka kring 

veckans bokstav och ofta fick barnen äta något som hade bokstaven i sig. Vi har bakat kakor 

som börjar på bokstaven och varje gång har barnen fått testa att ljuda. Vi har ljudat barnens 

namn när de lämnar samlingar. Barnen har fått skriva bokstäver i sand och självklart har vi 

använt oss av allt fint montessorimaterial som ett komplement i detta arbete. Vi har lekt kims 

lek där vi först har presenterat en bokstav sedan har barnen fått ljuda sig fram till vilket 

föremål eller bilder som börjar på den bokstaven. Då vi ofta har samlingarna i anslutning till 

maten fortsätter ofta ljudandet på barnets egna initiativ på saker som vi den dagen har på 

matbordet. Vi har även pratat om vokaler och konsonanter och hur länge bokstäverna låter i 

olika ord. Vi kan se att barnen ofta ljudar på eget initiativ. Vi kommer vilja arbeta med varje 

bokstav två veckor i taget i stället då det har varit för kort tid med en vecka. 

Vi har läst många böcker då barnen har fått berätta vad sagan handlade om. Vid högläsning 

ser vi vikten av att välja bok som är anpassad efter de barn vi läser för. Vi har arbetat med 

flanosagor, sånglekar och haft sångsamlingar på olika språk. 

Vi har även arbetat med att barnen ska kunna uttrycka sig med konst, musik och drama. Det 

för att hjälpa barnet att få fler sätt att kunna uttrycka sig på och med det berika förståelse för 

sin omgivning. 

Vi har börjat arbeta med TAKK Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 

då vi har sett ett behov av detta bland de yngsta barnen. TAKK är något vi kommer att fortsätt 

utveckla detta läsår då det är bra för alla barn.  

 

Vart ska vi? 

Vår vision är att alla barn som lämnar Urfjälls förskola ska ha fått möjlighet att utveckla sitt 

språk utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn ska ha fått tillgång till högläsning, rim, 

ramsor, sånger, Montessoris språkmaterial mm. Vårt mål är att alla 5-åringar kan känna igen 

sitt namn, alla ska ha fått arbeta med bokstäver och få kännedom om alfabetet. Vi vill 

utveckla deras kommunikativa förmåga; att kunna återberätta, argumentera, samtala, lyssna, 

turtagning i dialoger och prata inför grupp. Vi vill ha mer regelbundna lässtunder med barnen, 

där skolbarnen kan komma ner och läsa för förskolebarnen.  

Vi kommer fortsätta vårt arbete med fonologisk medvetenhet. Vi kommer att introducera en 

bokstav vart annan vecka. Vi kommer arbeta för att utveckla vårt arbete med TAKK.  
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Vi hade under förra läsåret året en tillsyn av kommunen där de gav oss modersmål som ett 

utvecklingsområde. Vi kommer under läsåret vilja höja vår kompetens inom området.  

 

Hur gör vi? 

För att uppnå detta behöver vi se till att barnen får tillgång till språkligt material. Vi behöver 

visa Montessoriövningar, uppmuntra till samtal i alla sammanhang; vid maten, vid 

påklädning, i samlingar mm. Det är viktigt att tänka på att ge utrymme för barns tankar och 

idéer, att vi som pedagoger uppmuntrar till samtal när barnen kommer till oss. Vi läser ofta 

för barnen och samtalar om det vi läser. Vi pedagoger ställer frågor som utmanar barnen i att 

tänka vidare kring det vi läser. Vi arbetar med språkfrämjande övningar i samlingar, både 

samling med helgrupp samt i mindre mer individuellt anpassade samlingar efter barnets 

behov. Vi ska lyfta in modersmål genom att lyssna på musik och böcker med olika språk som 

barnen kan relatera till. Vi ska räkna på olika språk. Vi ska även samverka med föräldrar och 

be om tips på uppskattade ord, sagor, ramsor med mera som vi kan ta del av på förskolan samt 

uppdatera våra böcker. Vi ska kartlägga alla olika språk som vi har. Detta är något vi 

framöver kommer att göra på våra inskolningssamtal alternativt utvecklingssamtal. Vi 

kommer att börja arbeta med ”Polyglutt”. Vi kommer arbeta för att höja vår kompetens 

genom att gå Skolverkets Modul ”Flera språk i barngruppen” Vi kommer efter att ha 

genomfört modulen skapa en språkpolicy. I vårt arbete med TAKK har vi bestämt att 

pedagogerna på lilla ska börja arbeta med ett tecken som sen går vidare till övriga barn på 

förskolan. 

 

Hur blev det? 

Uppföljning av våra delmål och vår pedagogiska dokumentation dokumenteras här löpande 

under läsåret. 
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Fokusområde: Språkutveckling 
Delmål:  
Fonologisk medvetenhet 
Att prata framför en grupp 

Veckor: 
50 

Ansvarig pedagog:  
 

Framgångsfaktorer enligt forskning: 
Läroplansmål: 

 “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• självständighet och tillit till sin egen förmåga 

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för 
att förmedla budskap 

• uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt 
stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,” 

 

Aktiviteter: (Hur gör vi?) 
1) Introducera en bokstav under samling varannan vecka 
genom böcker, spel, sång 
2) Skapa en koppling mellan olika aktiviteter under veckan 
(t.ex. för bokstav T; skapande - måla med te och tejp, världen 
- utforska Tyskland). 
3) Uppmuntra spontana lekar med den valda bokstaven 
utomhus (t.ex. att skriva bokstaven i sand, hitta saker som 
börjar med, innehålla bokstaven) 
 

Tidpunkt: 
1) En bokstav ska vara 
introducerad varannan vecka.  
2) Aktiviteter under veckan ska 
vara kopplat så mycket som 
möjligt till veckans bokstav eller 
minst belysa veckans bokstav. 
3) Varje fredag har vi en samling 
var vi uppmuntrar barn att ta in 
saker som börjar med veckans 
bokstav. Under samling två, saker 
som börjar eller innehåller veckans 
bokstav.
  
 
 

Var är vi?  
Vi upptäckte att det fanns flera barn i gruppen som har problem med deras “s” uttal i hänsyn till 
veckans bokstav. Därför började vi med bokstav s.  
 
Vi har börjat göra aktiviteter som är anknutna till veckans bokstav (för bokstaven “s”:  att baka en 
sockertårta med sylt, bokstavssamlingar, barnen tog in föremål som började med eller innehåller 
breven s, vi utmanade barnen att lyssna på olika ord för att se om de innehöll veckans bokstav, 
sjöng låter med “s”, lekte lek med bokstaven, läste om bokstaven, hittade böcker med bokstaven, 
skrev bokstaven utomhus och pratade om bokstaven tillsammans med barnen). 
 
Med veckans land har vi uppmuntrat barn att visa bilder från en resa (resan kan vara i Sverige eller 
utomlands). Först hittar vi landet på en karta.  Barnet “flyger” oss sedan till detta land och berättar 
om det genom att prata om de bilder han / hon har tagit med sig. Barnen intervjuar sedan barnet 
om landet (ex. Vad kan du äta där? Finns det pooler att bada i där inne?) Vi tittar på filmer om 
landet och lyssnar på musik från det. Senare kommer vi att utveckla detta för att inkludera fler 
aktiviteter beroende på barnens intresse. 
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och jag behöver tid så att vi kan planera fler gemensamma aktiviteter angående bokstaven 
tillsammans samt för att diskutera barngruppens och individuella barns språkutveckling.  
 
Höst 2021 – Vi har börjat med ett nytt läsår och introducerar en bokstav i taget. Vi börjar med 

att visa ett avsnitt från programmet “Bästa bokstaven” (UR) och uppmuntrar barn att tänk på 

ord eller hitta olika föremål som börjar med bokstaven. Vi uppmuntrar barn att hitta bokstaven i 

böcker eller andra textkällor (t.ex Internet). Vi kör aktiviteter som är kopplat till vårt arbete med 

fonologisk medvetenhet (t.ex att hitta eller skapa en bokstav i skogen). Vi uppmuntrar barn att 

ljuda bokstaven, lyssna för bokstaven i början/mitten/slutet av ett ord. För barn som visar 

intresse i att skriva, uppmuntra vi de att skriva bokstaven eller minder ord som innehallar 

bokstaven. Till slutet av dessa två veckor har vi en samling var vi uppmuntrar barn att ta in 

någonting som börjar med bokstaven (eller för äldre barn som innehåller bokstaven). 

 

Syftet: (Vart ska vi?) 
1) Barnen kommer att få bättre uttal och tänker självständigt på språket. 
2) Barnen kommer att kunna känna igen enskilda bokstäver när de lyssnar på ord och så småningom 
känner de igen dem när de ser dem och läser dem. 
3) Barnens intresse för att läsa och skriva kommer att öka (läsutvecklingen) 
 
 
 

Utvärderingsmetod: 
1) Att lyssna till barnens/barnets uttal i spontana situationer eller i samling. 
2) Jämföra barnens/barnets uttal i slutet av de tolv veckorna för att jämföra med när de började. 
3) Gå igenom alla bokstäver som vi har presenterat till dem för att se om deras kunskap om 

bokstävernas ljudmotsvarigheter har ökat. 

4) Att utvärdera deras intresse i veckans bokstav/länd innan sommaren. 
 

Utveckling: (Hur blev det?) 
1) Barn har börjat funderar över deras tal/språk. De repeterar ord och bryta upp ord i 
stavelser/fon för att lyssna till ordet (om det innehåller veckans bokstav eller börjar med den). 
2) De flesta i barngruppen är delaktig i veckans land aktiviteten.  
3) 20211012 – Vi har upptäckt att barngruppen erkänner de flesta bokstäver och uttalar på ett 
tydligare sätt. Barn har också börjat skriva spontant i verksamheten och visar mycket intresse i 
böcker/ nya bokstäver.  
 
 

Nya utvecklingsmöjligheter: 
 
Vi vill introducera andra ämne  (t.ex digitalisering) i hänsyn till fonetisk medvetenhet t.ex att skapa 
en digital alfabetsbok. Vi ska ha en QR kod jakt för att hitta bokstäver (digitalisering). 
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är nycken till att stödja 

barnet i sin utveckling av 

kommunikation  Vi ska 

fortsätta att vara aktiva i 

barngruppen och 

regelbundet läsa och 

förstå den senaste 

forskning angående 

språkutveckling för barn  

 

21/22 

kompetensutveckling 

inom språkutvecklande  

Arbetssätt kring elever 

med annat modersmål 

 

21/22 införskaffa 

Polyglutt utifrån 

språkutveckling och 

modersmål på förskolan  

 

 

Ansvaret ska inte ligga på lilla utan vi ska 

arbeta i alla grupper 

idéer, villkor, 

och behov till 

varandra  

Stödläsning och förståelse 

med hjälp av stöd som 

föremål  

 20/21 

Vi fokuserar på att ställa öppna frågor till 

barnen för att de ska få träna på att 

reflektera och resonera i olika typer av 

frågor  Det är viktigt att vi pedagoger tar 

oss tid att förlänga väntetiden så att barnen 

kan fina tid att formulera sig   

 

19/20 

Utveckla barnens 

kommunikativa förmåga. 

19/20 

Vi ser att barnen 

är bättre 

fokuserade när 

vi har arbetat 

inne istället för 

när vi är 

utomhus  Vi ser 

också att barnen 

har lättare att 

prata inför 

kompisar när de 

är i mindre 

grupper  Det har 

varit lättare att 

ge barnen några 

hjälpfrågor 

istället för att 

låta barnen tala 

fritt  

 

 

Ögonblicksforskning= 

kollegialt lärande 

Filmning av den 

vardagliga verksamheten 

där man gå in och tittar på 

pedagogens språk, 

talutrymme för barnen 

 19/20 Återberättande. 

Vi läser sagor som barnen sen får 

återberätta  Barnen får återberätta händelser 

de har varit med om med stöd av pedagog  

Vi arbetar med flanosagor 

 Återberättande 19/20   

   Högläsning/rim och ramsor 

Alla barn ska ha fått tillgång till 

högläsning, rim, ramsor, sånger 

och montessorispråkmaterial 

 

  

21/22 

Enligt Skolverket är 

lyssna en nyckeln till 

framgångsrik 

språkutveckling   

Detta är även viktigt 

utifrån språkutveckling 

  

Vi arbetar med rörliga alfabetet 

Dela upp ord i stavelser  

Vi spårar bokstäver i sand 

Vi arbetar med sandpappersbokstäver  

Leta bild till bokstav 

Bokstavskännedom 

Vårt mål är att alla 5-åringar ska 

känna igen sitt namn  Fått arbeta 

med bokstäver och fått kännedom 

om alfabetet  
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för barn med annars 

modersmål  Att lyssna in 

och upprepa det barnen 

har sagt - 

21/22 Vi ljudar alfabetet för att 

visa hur ett ord är uppbyggt eller 

att påpeka på ett bokstavs ljud  

 

21/22 Börja introducera mindre  

Ord 

 

 

 

  20/21 

Vi pratar om färger och siffror på olika 

språk, På födelsedagar sjunger vi sånger på 

olika språk  Vi arbetar med bildstöd som 

förstärkning med barn med annat 

modersmål  

Vi inventerar våra böcker och uppdaterar 

med böcker för att nå mer mångfald i våra 

böcker  

20/21 Modersmål   

      

 

 

Arbete kring språket 20/21: 
Förskolan har i år fokuserat på fonologisk medvetenhet och bokstäver. De har haft bokstavsveckor, en bokstav i veckan, där barnen har fått arbeta medvetet med en 
bokstav i taget. Barnen har fått ta med sig saker hemifrån, saker som börjar på veckans bokstav eller innehåller bokstaven. Varje vecka hade förskolan en happening kring 
veckans bokstav och ofta fick de äta något som hade bokstaven i sig. Barnen har bakat kakor som börjar på bokstaven och varje gång har barnen fått ljuda tillsammans. De 
har lekt Kims lek där pedagogen har presenterat en bokstav sen har barnen själv fått ljuda sig fram till vilka föremål eller bilder som börjar på den bokstaven. De har ljudat 
barnens namn när de lämnar samlingen. Då samlingarna ofta genomförts i anslutning till lunchen har ljudandet ofta fortsatt på barnens egna initiativ med det som funnits 
på bordet. De har även lekt bokstavslekar vid matbordet. Barnen har fått skriva bokstäverna i sand och självklart har vi använt allt fint montessorimaterial som ett 
komplement till detta arbete. De har även pratat om vokaler och konsonanter och hur länge bokstäverna låter i olika ord.  

De har haft högläsning och barnen har fått berätta vad sagan handlade om. Vid högläsning ser vi vikten av att välja bok som är anpassad efter de barn vi läser för. Vi har 
arbetat med flanosagor, sånglekar och haft sångsamlingar på olika språk. 

Vi har även arbetat med att barnen ska kunna uttrycka sig med konst, musik och drama. Det för att hjälpa barnet med fler sätt att kunna uttrycka sig på och med det berika 
förståelse för sin omgivning. 

Vi har börjat arbeta med TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, då vi har sett ett behov av detta bland de yngsta barnen. TAKK är något vi 

kommer att fortsätt utveckla nästa läsår då det är bra för alla barn. Vi har bestämt att pedagogerna på lilla ska börja arbeta med ett tecken i taget som sen går vidare till 

övriga barn på förskolan. Vi hade under året en tillsyn av kommunen där de gav oss modersmål som ett utvecklingsområde 
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Under samlingar pratar vi om hur man säger siffror och färger på olika språk. Vid födelsedagar sjunger vi sånger på olika språk om barnen önskar. Förra 

terminen hade vi en pojke som behövde stöd i både svenskan och finska. Då arbetade vi med bildstöd tillsammans med pojken, familjen hade samma bilder 

hemma för att förstärka med det finska språket. När pojken exempelvis bad om mjölk på finska så förstärkte vi det med svenskan för att han skulle få höra det 

svenska ordet och förstå att det betydde samma sak.  Vi har inventerat våra böcker och uppdaterat med böcker för att nå mer mångfald i våra böcker.   

Språk: Vi arbetar mycket med rim, ramsor, sagor, sånger, flanosagor för att stimulera barnens språkutveckling. Just nu har vi fokus på barnens fonologiska 

medvetenhet där vi riktar in oss på hur bokstäverna låter. Vi ljudar tillsammans, vi pratar om hur en vokal låter och hur en konsonant låter, klappar stavelser 

och rimmar. Vi har tillgång till mycket språkmaterial inom montessorimaterialet så som sandpappersbokstäver där man med hjälp av sin känsel får känna hur 

bokstäverna känns. Barnen spårar bokstäverna i ”sand”.  Vi arbetar mycket med det rörliga alfabetet genom att bygga ord.  
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Utvärderingsfrågor  

1. Beskriv aktivitet mål/syfte utifrån våra styrdokument 

2. Hur gick det utifrån våra mål? Vilken utveckling kan vi se? 

3. Utvecklingsmöjligheter till nästa läsår? 

 

Tre avdelningar:  
Verksamheten är uppdelad med tre grupper. Lilla, Mellan och Stora med ett genomsnitt på 

totalt 34 barn under läsåret och ett genomsnitt på sju pedagoger. Vi har varit ca 7 pedagoger 

samt kökspersonal som arbetat ca 20-30% på för och eftermiddagar. Då vi hade flera barn 

med behov av ett litet sammanhang valde vi att göra en mellan avdelning med färre barn där 

dessa barn fick ingå. Vi valde därför att göra Stora gruppen större för en jämnare belastning. 

Detta har pedagoger på Stora upplevt som en ojämn belastning då det blev fler barn per 

pedagog. Nu till hösten kommer vi att vilja gå tillbaka till att blanda åldrarna mer. Dels för att 

barnens behov i gruppen har förändrats, dels för att integrerade grupper är en grundtanke i 

montessoripedagogiken.  För den gruppen som hade barn med behov av mindre sammanhang 

fungerade det väldigt bra då det var en förutsättning för att kunna erbjuda en verksamhet 

utifrån deras intressen och individuella behov. Pedagogerna i Stora gruppen upplevde det vara 

svårt att utmana de barnen som var fyra till fem år i sin grupp. Vi kommer framöver att 

fördela mer jämnt över grupperna och ha mer blandade åldrar. Det för att barnen ska ha 

möjlighet att lära utav varandra och att bli inspirerade av varandra.  

 

Inskolningar: 

De yngsta barnen har en individanpassad inskolning på ca två veckor, de äldre barnen 

inskolas under tre dagar. Under barns inskolning har det varit rörigt då barn från andra 

grupper fått gå in på lilla. Vi ser att det inte blev bra för våra nya barn. Vi vill därför prioritera 

att barnen ska vara med sin egen barngrupp under inskolnings perioden. Det efter hur hjärnan 

hos det lilla barnet utvecklas och beprövad erfarenhet. 

 

Föräldramöte: 

Vi genomför ett gemensamt föräldramöte där allmän information som rör hela förskolan når 

ut till alla föräldrar. Vid behov delas sedan grupperna för att visa enskilda gruppens arbete.  

Vi har erfarenhet av att upplägget fungerar bra där man genomför ett gemensamt möte där 

informationen blir tydlig. Föräldrar får i förväg skicka frågor som vi kan besvara och de sista 

15 min så finns tid över för frågor som är utöver.  
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Utvecklingssamtal: 

Utvecklingssamtal är något vi har samtalat en hel del kring då vi har haft olika åsikter i hur 

ofta de ska genomföras. Vi valde även at lägga samtalen över fler dagar vilket vi upplevde 

blev sårbart. Vi kommer framöver ta flera samtal samma dag för att få större möjlighet att 

sätta in vikarier vid behov. Vi vill erbjuda ett utvecklingssamtal under höstterminen och ett 

uppföljningssamtal under vårterminen. Vid behov antingen från (förälder eller från 

pedagoger) bokas samtal alltid omgående. I Lilla gruppen erbjuds ett inskolningssamtal när 

inskolningen är klar och då går föräldrar och pedagoger igenom hur inskolningen har upplevts 

och hur arbetet ska fortlöpa.  

 

Goda Vanors veckor:  

Vi arbetar varje uppstart med goda vanors veckor. Vi arbetar då för att skapa trygghet, rutiner 

och sammanhållning i grupperna. Vi pratat om hur vi är mot varandra, vad är en bra kompis, 

ordningsregler, konsekvens kring barns handlande och överdrivet hur vi pratar med varandra. 

Vi gör en mind-map, ett träd där stammen är värdegrund och löven är barnen med 

födelsedagar, vi arbetar även med stopp min kropp. Det har varit ett bra arbete och vi ser 

vikten av att arbeta med det fortlöpande under läsåret. Vi ser att vi lade för kort tid under 

uppstart och kommer därför till nästa läsår intensifiera arbetet till en längre period än vi 

gjorde under detta år.  Vi ser att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med dessa frågor då vi 

upplever att vi behöver fokusera mindre på att lösa konflikter i gruppen och vi kan se en bättre 

samhörighet mellan barnen. 

 

Utbildningar/Kurser: 

Vi har genomförde Ann Pilgren ”Lärande undervisningsmiljöer” som blev klar under 

höstterminen. Utifrån denna utbildning hade vi många bra diskussioner i arbetslaget. Vi kunde 

alla se att vi kunde vara i alla typer av undervisningssituationer och vi fick en bättre insikt i 

vårt eget agerande och hur vi vill att det ska vara hos oss på Urfjäll.  

Vi har på hela skolan fått en föreläsning av Malin Valsö kring ”goda möten” under 

vårterminen där vi pratade om effektiva möten, allas delaktighet och strukturer för att mötena 

ska bli positiva och konstruktiva. Vi har utifrån dessa fått ta fram utvecklingsområden för vårt 

arbetslag som vi ska arbeta med under kommande möte som ska följas upp kontinuerlig. Detta 

upplevs väldigt positivt då det ger tydliga strukturer för mötena. 

Arbetslagsledare och en barnskötare deltog i förskolans rikskonferens, arbetslagsledare och 

rektor deltog i ”att leda förskolan. Det var en bra dag där vi kan se att det är viktigt att vi får 

presentera vad vi fått ta del av till våra övriga kollegor i arbetslaget. 

Samtliga pedagoger fick ta del av Digital teknik gällande v-klass. Vilket var väldigt positivt 

då flera av oss har upplevt det svårt. 
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Utflykter/Skogen/Hitta vilse: 

Utflykten har gått bra. Vi har gått i mindre grupper där barnen har blandads mer och själva 

kunnat påverka vilka / vilken dag de vill gå. Barnen har visat på stort intresse för de olika 

aktiviteter som erbjuds i skogen och vi vill utveckla arbetet och genomföra ”hitta vilse” med 

de äldre barnen på förskolan.   Vi kan se ett ökat intresse för skogen då vi gjorde barnen 

valmöjlighet när och om de ville gå till skogen. 

 

Säkerheten:  

Vi upplever att det har varit svårt att räkna in barn på gården då barnen ibland blandas med 

skolbarn. Vi tog beslut att alla barn i alla grupper ska bära väst då de är ute på förskolans 

gård. Vi har även tagit olika färger baserat på grupp för att snabbt kunna räkna in barnantal. 

Det har blivit betydligt lättare att se alla barn med västar. Vi ser behov av att sätta upp ett 

staket som gränsar mot parkeringen för att barnen inte ska kunna spinga ut på parkeringen 

vilket styrelsen arbetar för att införskaffa. Vi ser att vi behöver utveckla mer aktiviteter på 

gården för att fånga barnens intressen att stanna kvar på gården. Vi kommer överens i samråd 

med varandra vem som ansvarar för aktivitet och andra pedagoger som är ute är löpare och 

assisterar vid behov eller hjälper barn som exempelvis går på toa osv. Vi är även tydliga med 

vart gränsen går.  

 

Utflyktsrutiner:  

Riskbedömning eller utflyktsblankett. Hittills har endast blanketten fyllts i, det för att det varit 

utflykter nära. Fortsättningsvis kommer vi att fylla i för alla utflykter då det är ett 

organisatoriskt beslut.  Viktigt med förberedelser dagen innan som att förbereda frukt, börjat 

fylla i dokument, telefon som är laddad osv. 

 

Månadsbrev:  
Tidigare har pedagoger turats om att skriva månadsbrev. Vi upplever att föräldrar inte läst och 

därför ska vi både sätta upp ett ex på dörren lägga ut på v-klass 

 

Öppning och stängning:  

Öppningen kan upplevas olika på morgnarna. Det beror på hur många barn som kommer 

tidigt då det ibland kan vara väldigt lugnt medan andra gånger mer intensivt. Vi ser att det 

ibland kan vara svårt att fånga skolbarnens intresse med något att sitta med och förslag är då 

att ordna med En aktivitetslåda exempel: spel och kort från fritids som de kan göra vid 

öppning.  
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Montessoripassen: 
Vi strävar efter att få tre timmars montessoripass. Det föra att varje barn ska få förutsättningar 

att hinna hitta någon aktivitet som lockar och sitta koncentrerat med den aktiviteten och sedan 

städa undan efter sig.  Det har hittills varit kortare pass då vi äter lunch 10.30 och fler av 

barnen kommer vid 9.00. Vi tänker att vi ska börja äta senare med mellan och stora gruppen 

för att på så sätt kunna förlänga arbetspassen.  

 

Uteverksamheten: 

Vi ser behov av att barnen ska få in rutin att plocka undan det som barnet använt innan nästa 

aktivitet. Förrådet behöver organiseras upp då det inte vart tydligt vart sakerna ska placeras. 

Vi pedagoger har koll på vilka saker som hör till fritids och sorterar så rätt sak hamnar på rätt 

plats, förskolans saker ska märkas upp. Förslag är även ett incheckningssystem i förrådet med 

leksakerna så barnen kan sätta sitt kort över vilken sak barnet ska ha. Vi bestämmer att vi i 

uppstarten ska planera tillsammans med fritidshemmet så att vi har en röd tråd i detta arbete. 

 

Miljörådet: 

Det har varit uppskattat av våra barn att få vara med i miljörådet. Våra äldsta barn har fått 

samverka med skolbarnen i grupper där de vuxit med rollen. Det är ett arbete vi ser som 

gynnar barns utveckling i att få förståelse för vår närmiljö. 

 

Planen mot… Utvärdera åtgärdande och främjande insatser (se uppföljningsdokument från 

1 januari)  

 

Arbetsplanen: 

Normer och värden  

- Gemensamma dokumentationer är något vi behöver bli bättre på och alla pedagoger 

måste dokumentera och skriva delmålsplaneringar. Detta för att vi ska kunna utveckla 

vårt systematiska kvalitetsarbete och få till bra systematiskt i vårt 

dokumentationsarbete. Varje grupp ska lämna in minst två delmål per månad. Sista 

veckomötet varje månad ska arbetslaget gemensamt reflektera över det som är 

dokumenterat för att sedan utveckla våra effektkedjor och arbetsplan.  Vi har en gång i 

månaden där vi bara kommer diskutera vårt ska arbete för att säkra upp att vi avsätter 

tid för arbetet. 

- Vi har arbetat mycket på ett demokratiskt arbetssätt där vi ser vikten av att barnet ska 

känna att de är med och kan påverka sin verksamhet. Det genom att barnen får rösta  
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- fram aktiviteter vilket vi sett varit både lockande och skapat och barnen har fått 

förståelse för varandra.  

- Vi arbetar för att ha en gemensam barnsyn och likvärdig respekt i vårt bemötande med 

barnet och att hela tiden utveckla oss själva som bra förebilder för barnen. Det för att 

vi ser hur vårt bemötande påverkar barngruppen med deras agerande.  Vi önskar under 

nästa läsår att observera varandra för att få en bättre uppfattning om vårt 

förhållningssätt. 

- Vi arbetar med genusfrågor. Vi ser ett stort intresse hos barnen med böcker och att vi 

pedagoger kan nå fram med hjälp av böcker och väcka diskussioner och skapa 

förståelse för allas rättigheter oavsett kön. Vi ska iordningställa en hemvrå för att 

erbjuda lekar där barnen får ta den roll de vill i leken.  

- Det är viktigt att vi genomför barnkonferenser med jämna mellanrum där alla 

pedagogers syn på barnet kommer upp och kan reflekteras. Detta är viktigt för att vi 

ska kunna arbeta utifrån en samsyn kring barnet och ha ett gemensamt 

förhållningssätt. Detta för att vi ska kunna stötta barnet i deras utveckling på bästa sätt 

och ge barnet en trygg självbild och självkänsla.  

- Vi inför dukvärdar till hösten igen. Till en början under covid serverade pedagoger 

mat för att minska smittspridning men ser nu att barnet ska få börja duka sin egen 

plats. Barnet får hämta en tallrik, ett glas och bestick för att duka sin plats.  

- Vi fortsätter på samma sätt att värna om miljön och hållbar utveckling. Vi ser att 

barnen behöver tränas i att vårda vårt material för att det inte ska gå sönder. Vi 

kommer att presentera materialet noggrant för att visa hur det ska användas och 

vårdas. Vi kommer att vara konsekventa att upprepa introduktion vid behov. Vi ska 

arbeta för att barnen ska förstå olika kretslopp.  

- Vi har pratat om att vi behöver uppmärksamma hur till vida vi använder ett genus-

neutralt språk. Vi har därför bestämt att vi ska använda ord som ”kompis” eller 

kompisar och har försökt använda genus-neutralt språk med individuella 

barn/barngruppen så mycket som möjligt. Vi uppmuntrar barn att delta i aktiviteter 

oavsett av deras kön eller kroppen. Vi arbetar aktivt med kroppsuppfattning, känslo-

uppfattning (att krama andra), ”Stopp min kropp”. Vi pedagoger anser oss som 

förebilder för barngruppen och föregår med gott exempel av hur man ska bete sig mot 

varandra.  

 

 

 

 

 

 



58 Tillsynsrapport Urfjälls Montessoriförskola 2021 - UN 21/0259-15 Tillsynsrapport Urfjälls Montessoriförskola 2021 : Utvärderingsdokument förskolan 2020 - 2021, JG

 

 

 

 

Omsorg, utveckling och lärande 

- Vi har observerat att det är viktigt för barnen att känna att de är med och kan påverka 

sin dag. Vi har infört att barnen kan välja vilken dag de vill gå till skogen under 

veckan vilket genererat i betydelsefulla skogsdagar och ökat intresse för de aktiviteter 

som erbjuds i skogen där barnen även suger åt sig kunskap. Samma gäller de barnen 

som väljer att vara kvar på förskolan och arbeta med valfri aktivitet där.  

- Vi har genomgångar med barnen där de tränas i att vårda sin egen person. Det med att 

till exempel lära sig att snyta sig, tvätta händer och gå på toaletten. Vi ser att det är 

viktigt att fortsätta med upprepade genomgångar och kommer ställa i ordning övningar 

i verksamheten så det blir mer tillgängligt för barnet även under arbetspass utan att 

man behöver lämna rummet.  

- Vi har sett ett behov av en mer tillgänglig miljö för barnen och deras skapande. För att 

kunna erbjuda en tillgänglig miljö för barnen kommer vi att fokusera på att introducera 

varje material för att barnet ska kunna arbeta med materialet och att det ska kunna stå 

på barnets nivå. Det som exempel hur vi använder penslar och färg och att det ska 

rengöras och ställa tillbaka för att hålla och fungera till nästa som ska använda pensel 

och färg.  

- Vi har en iordningställd inomhusmiljö som vi ändrar vid behov. Det är uppdelat i olika 

områden med till exempel matematik, språk, kultur, sensoriskt, praktiska 

vardagsövningar, skapande. Vi ska arbeta varje månad med att gemensamt reflektera 

över varandras observationer för att ständigt kunna erbjuda en lockande miljö och 

skapa förutsättningar för varje barn att lära och utvecklas.  

 

 

Barns delaktighet och inflytande  

- Vi pedagoger arbetar för att ge barnen förutsättningar att själva kunna påverka sin dag 

genom deras val. Det både efter förskolans läroplan, Montessoris tankar samt våra 

erfarenheter. Vi ser att lärandet mer lustfyllt för barnet då de själva kan få välja 

aktivet.    

- Vi visar tillit till att barnet har förmåga att välja själv. Det då det finns barn som 

behöver stärkas i sin egen självkänsla och bli trygga med sina val. Vi kan se att våra 

barn är trygga när de ska göra val i verksamheten. 

- Vi utgår från barns intresse och iordningställer miljöer för att erbjuda aktiviteter som 

kan fånga barnen. Vi observerar och samtalar med barnen för att fånga in deras 

intressen 
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Förskola och hem  

Vi har uppmärksammat att viss information kring vårt arbetssätt eller barnens arbeten inte når 

fram till alla föräldrar. Vi tänker att det kan bero på att föräldramöten ställts in på grund av 

covid, likaså att föräldrar inte får vara med i verksamheten.  Framöver kommer vi att arbeta 

mer för samverkan mellan förskolan och hemmet genom att under hösten bjuda in föräldrar 

till ett föräldramöte utomhus, informera igen om v-klass och vikten av att vara aktiv där för att 

ta del av barnen och verksamhetens dokumentationer, och dagliga samtal vid hämtning och 

lämning. Det för att synliggöra att: 

- Barnen har en inbjudande montessorimiljö 

- Vi pedagoger kan hjälpa dem om de behöver att förstå hur tex v-klass fungerar.  

- Vi ska arbeta mer med att föräldrar kan bidra till verksamheten som tex att berätta om 

deras arbeten viket är ett planerat gemensamt arbete med skolan utifrån vår syv-plan., 

de som vill och kan får gärna bidra med material till skapande (återvinning av material 

i hemmet som inte används), föräldrar kan tex hjälpa att ta hand om våra insekter vid 

ledigheter.  

- Övergång och samverkan mellan förskola skola alternativt förskola/förskola om barnet 

byter till en annan förskola. Vi har överlämningar inom huset vilket fungerar bra. 

Däremot är det inte ofta som vi på förskolan behöver lämna över till en annan 

verksamhet. Detta beror troligtvis på att de flesta barnen fortsätter hos oss. 

 

Ansvarsområde:  
Alla ska individuellt utvärdera sina ansvarsområden och ta fram utvecklingsmöjligheter och lämna in. 

 

Utvärdering av fokusområden: 

Ta fram era delmål och utvärdera tillsammans det ni lämnat in. Vilken utveckling kan ni se 

och vilka utvecklingsmöjligheter av verksamheten kan ni se. Glöm inte att uppdatera era 

effektkedjor. 

 

Språk: 

Vi har fortsatt vårt arbete med återberättande och vi kan se att det är viktigt vart vi är och 

genomför aktiviteten. Det är lättare att arbeta med återberättande inomhus och det är 

viktigt att vi gör det i en lugn miljö där det inte finns så mycket som distraherar. Det är även 

viktigt för vissa barn att få ha stöd av bilder eller föremål när de återberättar. Barnen har 

tränats i att återberätta genom att vi till exempel läser sagor i samlingen som vi sedan startar 

diskussioner kring. Vi har arbetat mycket med att använda stort utbyte av ord och vi ser att 

barnen har bra ordförståelse och använder sig av dessa.  Vi började arbeta mer medvetet  
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och planerat med den fonologiska medvetenheten under våren. Vi tycker att arbetet har 

gått väldigt bra och vi kan se att vårt sett att arbeta har lett till språklig utveckling hos våra 

barn. Vi ser att flera av våra äldre barn kan bokstäverna och hur de låter och flera har lätt för 

att sätta ihop ord.  Vi tycker dock att det är för intensivt med en bokstav i veckan och vill 

därför till hösten arbeta med samma bokstav i två veckor. Vårt arbete med TAKK kom inte 

riktigt i gång som planerat och vi kommer göra ett omtag där pedagogerna från Lilla kommer 

ansvara för att introducera ett tecken i taget och skicka vidare till övriga avdelningar.  

 

Vi kan se att barnen vill ljuda på eget initiativ under dagen och framför allt under 

matsituationen som är direkt efter samlingen då vi ofta ljudar tillsammans.  Vi kommer att 

arbeta mer med vokaler och konsonanter då vi har barn som har visat intresse för det. Vi 

kommer också vilja introducera kortare ord. Vi behöver arbeta mer medvetet med barn med 

annat modersmål. Vi kommer börja arbeta med Polyglutt. 

 

Digitalisering 

Barnen har fått arbeta med ” blue bot” och programmering.  Det är en av de saker vi har 

använt som finns med i IT-klubbens material.  Annars har vi inte använt oss av IT-klubbens 

material så som vi har önskat. Vi kommer vilja starta detta arbete mer medvetet nästa läsår 

men ser att vi först måste repetera och gå igenom materialet då vi har flera nya på förskolan 

som inte har gått utbildning. Barnen har fått arbeta med mönster och lekt lekar utifrån 

programmering. Vi har använt Ipads och barnen har fått tagit bilder som vi har använt i vår 

dokumentation. På lilla har vi använt oss av ljusbordet vilket har varit väldigt uppskattat. Vi 

har även arbetat med upplevelserum som vi har skapat med vår projektor. På stora har 

barnen tagit fram videos som de har dansat till där barnen har fått vara med och välja. Vi har 

under våren börjat arbeta mer med QR-koder. Vi har bland annat haft skattjakter som har 

varit ett spännande inslag i verksamheten. Detta är något vi vill arbeta vidare med. Barnen 

har fått göra små filmer och med hjälp av Power Point har barnen fått resa till olika länder 

och tagit in kunskap om landet, vilket språk som talas i landet. Barnen har själva fått välja 

olika länder. Vi vill utveckla detta genom att erbjuda vår kultur via webben och använda oss 

av digitala kartor när vi pratar om vår närmiljö. Barnen har själva fått söka svar på sina frågor 

på nätet. Vi har introducerat snapp plant där barnen har fått skanna växter och på så sätt få 

information om växterna. Vi kommer att använda oss av spel på Ipaden kopplat till våra 

aktiviteter inom språk. Vi vill införa olika digitala tekniker med hjälp av Microsoft Word. Vi 

kommer till exempel göra detta när vi arbetar med vårt symmetriprojekt.  
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Förslag på fokusområden inför nästa läsår alternativt fortsatt utveckling av årets 

fokusområde/fokusområden. Uppdatera effektkedja vid behov om samma fokus! Vilka 

delmål ser ni att ni behöver arbeta  vidare med nästa läsår. 

Fokusområde: 

1. Språk  Delmål: läsutveckling Delmål: ordförståelse   

Delmål: modersmål 

2.Digitalisering     Delmål: fläta ihop digitala med montessori   

Delmål: digitalisering kopplat till vetenskap ex med mikroskop  
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From: Upplands-Bro kommun <noreply@upplands-bro.se> 

Sent: den 15 november 2021 21:41 

To: Utbildningsnämnden 
Subject: Ägar- och ledningsprövning, förändring eller avslut av 

förskoleverksamhet - 211115-AndringAvslutForskola-HT39 
Attachments: 211115-AndringAvslutForskola-HT39.pdf 
 

Hej! 

 
Det har inkommit ett nytt ärende i e-tjänsten: Ägar- och ledningsprövning, förändring eller 

avslut av förskoleverksamhet 

Se bilaga.  

  

Obs! Detta e-postmeddelande går inte att svara på.  
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Sammanställning av insikter inför ägar- och ledningsprövning Urfjäll 211129  

 
Redogörelse för Styrelsemedlemmarnas insikter i  

 skollag och andra föreskrifter 
 arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning 
 ekonomiskt regelverk kopplat till associationsform 

 
Skollag och andra föreskrifter: 
 
 Jag har läst igenom skollagen och står nu i begrepp att mer i detalj säkerställa läst och förstått för de 
delar som vi omfattas av. När det gäller andra föreskrifter så har jag insikt och förstått att ytterligare 
myndigheter så som tex ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolinspektionen och specialpedagogiska 
skolmyndigheten även ger bestämmelser att förhålla sig till.  
 
Två års samarbete med tidigare styrelse, rektor och personal. Läst och studerat skollag med samtliga 
kapitel. Information från och kommunikation med Friskolornas Riksförbund. Ett år som sekreterare 
och inne på andra året som Kassaförvaltare/ekonomiansvarig. 
 
jag har läst igenom skollagen och skolförordningen på Skolverkets hemsida (länkad till regeringens 
sida) 
 
Har ingen formell utbildning eller liknande men har läst igenom delar av skollagen.  
 
Som aktiv politiker i Skolstyrelsen i Upplands-Bro kommun 8 år, KSO i Upplands-Bro kommun. 5 år, 
Ordförande i Urfjälls/UBIM styrelse samt genomgången utbildning i ”Huvudmannens ansvar i 
kooperativa verksamheter ideella föreningar och stiftelser” arrangerad av Sveriges Kooperativa 
Förskolor har jag under satt mig in i skollagen och andra föreskrifter och dess förändringar under lång 
tid.  
 
Arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning: 
 
Jag har läst LAS, jag är själv anställd och har bra koll på den lagen. Jag har läst 
arbetsmiljölagstiftningen (av.se) och har även på tidigare arbetsplats varit skyddsombud. 
 
Tillträdande inom kort positionen som Förvaltningsdirektör på Verket för Innovationssystem 
(Vinnova), något som rimligen borde vara ett kvitto på viss kompetens inom området då du annars 
inte får denna typ av jobb. Har arbetet över 10 år på myndigheten och har genom detta på olika sätt 
förskansat mig kunskap inom området. Först mer informellt under nästan 7 år som programledare 
där jag hade teamansvar och kontinuerligt diskuterade vad som behövde göras med avseende på 
t.ex. arbetsmiljö. Under de senaste 4 åren har jag som chef haft formellt ansvar och då tillförskaffat 
mig kunskap genom inläsning av dokumentation och lagar samt genom utbildningar såsom Chef i 
staten och Feelgoods digitala arbetsmiljöutbildning. Den senare genomgicks så sent som i oktober 
2021 och innehöll såväl teoretiska som praktiska test kopplat till SAM (Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (2001:1)) samt OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö - mer konkret OSA AFS 
2015:4).   
 
- Jag har inom min yrkeskarriär gått flertalet dokumenterade kurser inom fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön som medarbetare men framförallt också som chef med delegerat och delegerande 
arbetsmiljöansvar. Tex BAM utbildning. Jag sitter i dag i skyddskommitten på mitt nuvarande arbete 
och är delaktig i kvartalsvisa skyddsronderna.  
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Lång och gedigen erfarenhet som arbetsgivare i det privata näringslivet med olika företag med allt 
från 1 – 20 anställda. Medverkat vid skyddsronder, förhandlingar mm. som hör en arbetsgivare till 
när det gäller arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning.  
 
 
Ekonomiskt regelverk kopplat till associationsform:  
 
Jag har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i AB och har tidigare drivit enskild firma och för vår 
associationsform som är en ideell förening har jag även läst igenom LEF (Lagen om ekonomiska 
föreningar) 
 
 Jag har relativt god förståelse i vilka de vanligaste associationsformerna som föreligger så som AB, 
HB, KB och ekonomisk förening och vilken av dessa vi omfattas. Dvs vi har associationsformen 
ekonomisk förening och behöver följa regler i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. 
 
Lång erfarenhet (40år) av styrelsearbete i olika associationsformer samt Civilekonom-examen från 
Handelshögskolan i Stockholm med bland annat Företagsekonomi och Redovisning som ett av 
huvudämnena.  
 
Har genom utbildningar på såväl kandidat/master- som forskarnivå genomgått en rad ekonomikurser 
(t.ex. företagsekonomi och ekonomisk styrning). I mitt nuvarande arbete ingår budget- och 
uppföljningsansvar.  Har dock ingen specifik utbildning kopplat till vår associationsform.  
 
 
 
Redovisningen är avpersonaliserad så got det går eftersom ni skall bedöma den sammanlagda 
kunskapen inom styrelsen men mer information om erfarenhet mm finns på respektive Linkedin 
konton om behov finns.  
 
 
För Urfjälls/ UBIM  
Styrelse  
 
 

  
 
Ordförande  
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Urfjälls kvalitetsarbete 2021 – 2022  

 

Uppdraget  
Var är vi? 

Vart ska vi? 
Hur gör vi?  

Hur blev det? 
 

Vårt uppdrag  
 

Gick vi igenom i styrelsen under hösten 2020  
Enligt våra styrdokument: stadgar  

Föreningens ändamål att bedriva skola, förskola och skolbarnomsorg utifrån 
Montessoripedagogikens grunder, ideellt som ett föräldrakooperativ. Föreningen är politiskt 

och religiöst obunden och drivs utan vinstintresse annat än till gagn för den pedagogiska  
verksamheten samt föreningens fastighet.  

Vi har också andra styrdokument som tydliggör vårt uppdrag: styrelsehandboken, 
uppdragsbeskrivning och verksamhetsbeskrivning. Alla dessa gick vi igenom hösten 20- 

våren 21.   

 
 

Var är vi  
 

Gick vi igenom vid två s.k. SWOT analyser med medarbetarna och föräldrarna under våren 
2021 som resulterade i följande:  

Styrkor är: små klasser med närvarande medarbetar med hög kompetens som ser varje barn. 
Svagheter: Något får få barn gör oss sårbara och vi är okända.  
Möjligheter: att våra engagerade föräldrar även blir aktiva ambassadörer.  
Hot: ökad konkurrens och att inte kunna erbjuda upp till 6 an.  

Vi har också årshjul för alla ansvarsområden såsom ekonomi, fastighet, kvalitetsarbete och 
information, intern och externt samt Ordförandeskap och ledning. Vi arbetar med dessa 

ansvarsområden i kort och långt perspektiv.  
 

Vart ska vi?  

 
Fick vi också som resultat av SWOT analysen enligt följande: 

 
Vi vill öka antal barn försiktigt  

Satsa på att öka vår marknadsföring  
Vi vill på sikt etablera en skola upp till 6 an  

Öka medarbetarna kompetens genom egenutveckling och utbildning inom framförallt 
Montessoripedagogiken men även ledarskap.  

 
Hur gör vi? 

 
Det pågår under 2021 - 2022 inom styrelsen.  
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Hur blev det? 

 
Vi får göra en analys under 2022 och 2023  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Josefin Almberg 

   

Utbildningskontoret 

   

Josefin.Almberg@upplands-bro.se 

2021-11-23 UN 20/0085  

Utbildningsnämnden 

 
 

 

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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Yttrande - Motion om rätt till 30 timmar på 
förskolan 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen är besvarad.  

Sammanfattning 

I februari 2020 inkom en motion från Miljöpartiet till kommunen som 

överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen handlar om ett 

förslag att ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en 

tillsynstid om 30 timmar per vecka i förskolan. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2021 

 Begäran om yttrande – Motion om rätt till 30 timmar på förskolan 

Ärendet 

I februari 2020 inkom en motion från Sara Ridderstedt (MP) om att ge barn till 

arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till en tillsynstid om 30 timmar 

per vecka i förskolan. Motionären beskriver vikten av förskolans verksamhet 

för barnet, då förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och är en 

förberedelse inför förskoleklass samt vidare skolgång. Motionären menar att 

det är en likvärdighetsfråga och hänvisar till Barnkonventionen som blivit lag 

sedan 1 januari 2020 för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla 

barn. 

Utbildningskontorets yttrande 

Enligt skollagen 8 kap. 6 § har barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller 

föräldralediga med ett annat barn rätt till totalt 15 timmar tillsynstid i veckan. 

Upplands Bro kommun har tidigare valt att införa den lagstadgade tillsynstiden 

om maximalt 15 timmar per vecka i förskolan. 

Den 9 november 2021 beslutade nämnden om alliansens budget för 

verksamhetsåret 2022.  Däri låg ett förslag om att erbjuda alla barn i förskolan 

30 timmars tillsynstid i veckan. Detta inbegriper barn till vårdnadshavare som 
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är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. Detta då det bidrar till att de barn 

som behöver förskolans utbildning mest, får mer tid i förskolan. 

Barnperspektiv 

Att ge alla barn en likvärdig start och gemensam grund som stärker barnens 

självförtroende och självkänsla inför grundskolan är en prioriterad fråga som 

stärks i och med regeländringen. 

 

 

 

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Begäran om yttrande – Motion om rätt till 30 timmar på förskolan 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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Från: Sara Ridderstedt 
Skickat: den 14 februari 2020 10:17 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Motion 30 h 
 

 
Ge barn till arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga rätt till 30 timmar på förskolan  
Förskolan spelat en avgörande roll för att alla barn får tillgång till språket, till gemensamma 
upplevelser och till möten som ökar förståelsen för varandras olikheter. Förskolan lägger 
grunden för det livslånga lärandet och är en förberedelse inför förskoleklass samt vidare 
skolgång. I förskolan får barnen möjlighet att under roliga och trygga former lära sig saker 
genom att: leka, skapa och utforska — på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.  
I Upplands-Bro har Minoritetsalliansen (M, L, C, KD) valt att införa max 15 timmar per vecka för 
barn till föräldrar som saknar arbete, är sjukskrivna eller som är föräldralediga med yngre 
syskon. 
Att begränsa barns möjlighet att ta del av förskolans pedagogik och gemenskap är i grunden 
oförenlig med en modern syn på förskolan. Förskolan är en pedagogisk verksamhet med egen 
läroplan och utbildade pedagoger. Det har förtydligats ytterligare i och med den nya skollagen. 
Förskolan erbjuder en genomtänkt mix av lek, kompisar, pyssel och pedagogik som den 
arbetslösa föräldern med krav på arbetssökande på heltid eller den föräldralediga med ett eller 
flera syskon att ta hand om ofta har svårt att erbjuda.  
Forskning visar att barn som får sin vistelsetid på förskolan beskuren ofta upplever en brist på 
kontinuitet och känner sig utanför. Språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska 
är ett exempel. Om barn med annat modersmål än svenska får leka med andra barn lär de sig 
snabbare att uttrycka sig på det svenska språket. Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag 
i Sverige för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla barn. 
Miljöpartiet anser att förskolan ska vara till för barnens behov. Föräldrarnas situation får inte leda 
till att barnen skickas hem efter tre timmar och därmed ges sämre rättigheter och möjligheter än 
andra barn. Enligt likvärdighetsprincipen ska barnen ges samma chans att ta del av förskolans 
verksamhet.  
Sara Ridderstedt ledamot Kommunfullmäktige 
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Yttrande - Motion om stadsodling och odling i 
förskolor och skolor  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Den 15 september 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna som 

överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen gäller ett förslag 

om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och 

skolträdgårdar. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2021. 

 Begäran om yttrande – Motion om stadsodling och odling i förskolor 

och skolor den 30 september 2020. 

Ärendet 

Den 15 september 2020 inkom en motion från Socialdemokraterna som 

överlämnades till Utbildningsnämnden för yttrande. Motionen gäller ett förslag 

om att arbeta fram en kommunövergripande plan för stadsodling och 

skolträdgårdar. Motionärerna framför att syftet med planen är att möjliggöra 

odling i olika former och flera kommundelar samt att fler ska skolträdgårdar 

ska växa fram tillsammans med barn, elever, skolpersonal och andra 

intresserade. Skolträdgårdar, menar motionärerna, är ett sätt för barn att öka 

förståelsen för naturens kretslopp och biologisk mångfald. Vidare framhålls att 

man i skolträdgårdar kan arbeta ämnesövergripande och att barn och 

skolpersonal tillsammans kan ta hand om planering, anläggning, skörd och 

tillagning. 

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret ser positivt på förslaget om odling på förskolor och skolor. 

Förutom en ökad delaktighet och ett ökat engagemang för hållbarhet och gröna 

frågor hos kommunens unga invånare kan kunskap om närodlad mat och andra 

lokalproducerade produkter främja kommunfullmäktiges mål om att vara en 
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klimatneutral kommun år 2030 (*1) och bidra till en god folkhälsa bland 

medborgarna. 

Utbildningskontoret vill dock framföra att förslaget om en 

kommunövergripande plan för skolträdgårdar inte är en högt prioriterad fråga i 

dagsläget. Erfarenhet från t. ex Göteborgs stad visar att skolorna behöver 

mycket stöd och handledning för att pedagogiska odlingsträdgårdar ska kunna 

etableras och bli långsiktiga (*2). 

Förskolor och skolor kan på eget initiativ införa odling som ett inslag i 

undervisningen, något som Utbildningskontoret sett flera goda exempel på i 

kommunen. Detta ger frihet att själva bestämma odlingens utformning och 

omfattning, vilket kan vara positivt då pedagoger och lärare själva kan välja att 

lägga en del av sin undervisning utomhus. 

Fotnoter 

*1 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023–2024, KS 21/0008-14. 

*2 Pedagogiska odlingsträdgårdar Slutrapport – R 2014:11 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att ta hänsyn till barnens intresse vid tema 

och upplägg av undervisningen vilket möjliggörs genom att förskolor och 

skolor på ett eget initiativ inför odling som ett inslag i densamma.  

Utbildningskontoret 

Fredrik Nordvall 

 

Utbildningschef  

  

Bilagor 

1. Begäran om yttrande – Motion om stadsodling och odling i förskolor 

och skolor den 30 september 2020. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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MOTION 

Kommunfullmäktige 30 september 2020 

Upplands-Bro kommun 

 

STADSODLING OCH ODLING I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR 

  

Socialdemokraterna i Upplands-Bro föreslår att kommunen arbetar fram en 

kommunövergripande plan för stadsodling och skolträdgårdar 

  

Syftet med en sådan plan är att möjliggöra odling i olika former och i flera 

kommundelar, samt att fler skolträdgårdar ska kunna växa fram tillsammans 

med barn i förskola, elever, skolpersonal och andra intresserade. Genom 

skolträdgårdar och odlings parker kan gröna och kreativa utomhusmiljöer 

skapas, med ökad delaktighet och större ansvarstagande för förskole/skolmiljön 

och våra gemensamma grönområden. 

  

Skolträdgårdar och odling på förskolor och skolor är ett sätt för barn att 

upptäcka matens väg från jord till bord och öka förståelse för vikten av biologisk 

mångfald. I en skolträdgård kan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal 

arbeta ämnesövergripande och tillsammans och ta hand om planering, 

anläggning, skörd och tillagning. 

 

Socialdemokraterna föreslår därför att 

kommundirektören får i uppdrag att arbeta fram en kommunövergripande plan 

för stadsodling och skolträdgårdar. 

 

Camilla Janson (S) 

Catharina Andersson (S) 

Rolf Nersing (S) 

För Socialdemokraterna i Upplands-Bro 
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Yttrande - Motion om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje skola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande som sitt eget och 

föreslår Kommunfullmäktige besluta om att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen 

tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan 

få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett 

huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas 

med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i 

förhållande till elevunderlag.  

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 2 kap. 

36 § Skollagen (2010:800) 

Det är rektors ansvar att skolbibliotekets verksamhet används som en del i 

undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 

kompetens. (Lgr 11 kap 2.8) 

Utbildningsnämnden ser behovet av att stötta rektorerna i detta ansvar och i 

nämndens budget för 2022 fördelas 1,9 miljoner kronor extra till 

skolbiblioteken. 

I dagsläget finns det skolbibliotek på alla våra kommunala grundskolor och 

dessa bemannas av skolpersonal under vissa tider av skoldagen. 

Utbildningskontoret ser ej ett behov av att utreda hur skolbibliotek kan komma 

till stånd på våra skolor, men en uppföljning/utredning där omfattningen av 

litteratur, samt bemanning, skulle före och efter att den nya budgeten trätt i 

kraft, kunna följas upp för att se att resurserna gör skillnad för eleverna.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021 

 Begäran om yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i 

varje skola den 31 januari 2021 
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Ärendet 

Erik Karlsson, gruppledare i Vänsterpartiet, föreslår i en motion att kommunen 

tillsätter en utredning för att komma med ett komplett förslag på hur man kan 

få till stånd skolbibliotek i de av kommunens skolor som saknar dessa, oavsett 

huvudman, samt att till utredningen tillföra att skolbiblioteken skall bemannas 

med utbildade bibliotekarier med en tjänstgöringstid som motsvarar behov i 

förhållande till elevunderlag.  

Utbildningskontorets yttrande  

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 2 kap. 

36 § Skollagen (2010:800) Detta innebär att för att följa skollagen ska det 

finnas ett skolbibliotek på alla skolor. Definitionen av vad ett skolbibliotek är 

otydlig. I Skollagen finns ingen precisering av vad som kännetecknar ett 

skolbibliotek. Regeringen har i propositionen 2009/10:165 hänvisat till att med 

skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av 

medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och 

som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas 

lärande.” 

Rektorn har ansvar för skolans resultat och har inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för 

en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg. (Lgr 11 

kap 2.8) 

Rektors uppgift är att se till att verksamheten i skolbiblioteket organiseras så att 

 den möter alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling 

 den är en del av skolans verksamhet 

 bibliotekets personal och övrig pedagogisk personal har möjlighet att 

samarbeta 

 det finns en lokal som gör det möjligt att använda skolbiblioteket i 

skolans alla ämnen. Om skolan inte kan ha ett bibliotek i de egna 

lokalerna eller anställa en bibliotekarie, är samarbete med näraliggande 

skolor eller kommunens folkbibliotek en tänkbar lösning. 

Utbildningsnämnden ser behovet av att stötta rektorerna i detta ansvar och i 

nämndens budget för 2022 fördelas 1,9 miljoner kronor extra till 

skolbiblioteken. 

I dagsläget finns det skolbibliotek på alla våra kommunala grundskolor och 

dessa bemannas av skolpersonal under vissa tider av skoldagen. 

Utbildningskontoret ser ej ett behov av att utreda hur skolbibliotek kan komma 

till stånd på våra skolor, men en uppföljning/utredning där omfattningen av 
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litteratur, samt bemanning, skulle före och efter att den nya budgeten trätt i 

kraft, kunna följas upp för att se att resurserna gör skillnad för eleverna. 

Utbildningsnämnden öppnar upp för ett än mer utvecklat och strukturerat 

samarbete mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket, för att stärka elevernas 

lärande. 

Barnperspektiv 

Skolbibliotek är en verksamhet för hela skolan och inte enbart knuten till 

lokalen. Däremot är lokalen viktig som plats på flera sätt. Den kan vara hjärtat i 

skolan, en trygg och lugn plats för studiero och skolarbete och en plats för 

trivsel och möten mellan elever. 

 

 

Fredrik Nordvall 

Utbildningschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Begäran om yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i 

varje skola inkommen den 31 januari 2021 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 

 Kommunfullmäktige 
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From: kommunstyrelsen 
Sent: den 1 februari 2021 09:45 
To: Utbildningsnämnden; Kultur- och fritidsnämnden 
Subject: Begäran om yttrande - Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje 

skola 
Attachments: Motion om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola.pdf 
 
Hej!  
 
Bifogat finner ni en motion från Vänsterpartiet om skolbibliotek och bibliotekarie i varje skola. 
Utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden får detta för yttrande.  
 
Ärendenummer: KS 21/0107. 
 
 

Med vänliga hälsningar 

Lindamari Nilsson 
Registrator och sekreterare 

 

Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret 

Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 

Besöksadress:  Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 

08-518 377 86 

linda-mari.nilsson@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se  
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Svar på medborgarförslag om att införa 
syskonförtur i skolorna 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets svar som sitt eget. 

Sammanfattning 

Den 5 juni 2020 inkom ett medborgarförslag till kommunen som överlämnades 

till Utbildningsnämnden för beslut. Medborgarförslaget gäller införandet av 

syskonförtur i grundskolan. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2021 

 Medborgarförslag om att införa syskonförtur i skolorna 

Ärendet 
Den 5 juni 2020 inkom ett medborgarförslag till kommunen som överlämnades 

till Utbildningsnämnden för beslut. Medborgarförslaget gäller införandet av 
syskonförtur i grundskolan. 

Förslagsställaren anger att hon är en mamma till fyra barn och arbetar inom 

vården. I dagsläget behöver förslagsställaren lämna på tre olika skolor, vilket 
skapar problem i dennes vardag. Att införa syskonförtur, menar 

förslagsställaren, skulle underlätta hämtning och lämning samt minska barnens 
tider i verksamheterna. 

Utbildningskontorets svar  

Syskonförtur regleras inte i skolförfattningarna. Bestämmelserna kring 
skolplacering som är beslutade på nationell nivå rör vårdnadshavarens 

önskemål samt rätten till en skola nära hemmet. Kommunen ska i första hand 
utgå från vårdnadshavarens önskemål när ett barn får en skolplacering. 
Vårdnadshavarens önskemål får dock inte gå ut över ett annat barns rätt till en 

skolplacering nära hemmet (10 kap 30 § skollagen). 

I Upplands Bro kommun har man valt att införa principen om relativ närhet för 

att säkerställa att alla elever får plats på en skola nära hemmet. Detta innebär 
att när antalet önskemål överstiger antalet tillgängliga platser på den aktuella 
skolan, tillämpas relativa närhetsprincipen som första urvalsgrund. 
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Kammarrätten har vid två tillfällen (mål 6008-17 och mål 6009-17) fastställt att 

syskonförtur som urvalsgrund inte får premieras framför principen om rätten 
till en skola nära hemmet. 

Att införa syskonförtur som en andra urvalsgrund är möjligt men skulle 
troligtvis inte leda till några större förändringar vad gäller skolvalets utfall. I 
kommunens senaste skolval inför läsåret 2021/2022 blev alla elever tilldelade 

plats utifrån sitt förstahandsval. Året dessförinnan blev 338 av 348 elever 
tilldelade plats utifrån sitt förstahandsval. För resterande elever avgjordes 

utfallet av relativt avstånd.  Behovet av att införa syskonförtur under dessa 
förutsättningar är därmed inte så stort. I de fall som vårdnadshavare tycker 
placering där äldre syskon finns är viktigt avspeglas detta utifrån 

vårdnadshavarens önskemål som alltså i hög grad redan tillgodoses. 

Slutligen går det att ansöka om byte ifall man inte är nöjd med sin 

skolplacering. Ansökan om byte hanteras efter samma grunder som vid 
ordinarie skolval. 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att värna om likvärdigheten när det gäller 

frågan om skolplacering. Principerna om vårdnadshavarens önskemål samt 

rätten till en skola nära hemmet bidrar till att säkerställa detta. 

 

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall 

 

Utbildningschef 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om att införa syskonförtur i skolorna 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren  





       mma planeringsdagar för skola och förskola - UN 21/0119-2 Svar på medborgarförslag om att införa gemensamma planeringsdagar för skola och förskola : Svar på medborgarförslag om att införa gemensamma planeringsdagar för skola och förskola

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Josefin Almberg 

   

Utbildningskontoret 

   

Josefin.Almberg@upplands-bro.se 

2021-11-22 UN 21/0119  

Utbildningsnämnden 

 
 

 

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 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Svar på medborgarförslag om att införa 
gemensamma planeringsdagar för skola och 
förskola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets svar som sitt eget. 

Sammanfattning 

Den 12 februari 2021 inkom ett medborgarförslag till kommunen som 

överlämnades till Utbildningsnämnden för beslut. Medborgarförslaget gäller 

införandet av gemensamma planeringsdagar i skola och förskola. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 

 Medborgarförslag om att införa gemensamma planeringsdagar i skola 

och förskola 

Ärendet 

Den 12 februari 2021 inkom ett medborgarförslag till kommunen som 

överlämnades till Utbildningsnämnden för beslut. Medborgarförslaget gäller 

införandet av gemensamma planeringsdagar i skola och förskola. 

Ur ett vårdnadshavarperspektiv vill förslagsställaren att kommunen ser över 

möjligheten om att införa gemensamma planeringsdagar i skola och förskola. 

För vårdnadshavare som har barn i båda verksamheterna blir det annars många 

dagar varje termin utan ordinarie omsorg. 

Utbildningskontorets svar 

Utbildningskontoret vill tacka för förslaget, som är rimligt och skäligt både ur 

ett vårdnadshavar- och verksamhetsperspektiv. Utbildningskontoret vill 

framföra att detta har varit en brist tidigare och att man i framtiden kommer att 

planera för gemensamma planerings- och stängningsdagar. 

Barnperspektiv 

Gemensamma planeringsdagar skulle underlätta vardagen för många familjer 

och indirekt barnens välbefinnande. 
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