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Pedagogiskt pris läsåret 21/22 med 
fokusområde Lustfyllt lärande. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret 

2021/2022 enligt juryns förslag. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2014 UN § 68 att införa ett 

pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats. Sista 

dag för nominering för läsåret 2021/2022 var den 31 mars 2022 och drygt 20 

nomineringar har inkommit. Valt fokusområde detta läsår är Lustfyllt lärande. 

Juryn sammanträder den 24 maj och informerar om sitt förslag till vinnare av 

årets pedagogiska pris vid Utbildningsnämndens sammanträde den 31 maj 

2022. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2022 

 Fem utvalda nomineringar som inkommit senast den 31 mars 2022 

 Juryns förslag till vinnare av årets pedagogiska pris informeras på 

Utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj 2021 

Ärendet 

Utbildningskontoret har i år fått in drygt 20 nomineringar inom fokusområdet 

Lustfyllt lärande. Dessa nomineringar har granskats av Utbildningskontorets 

utredare, samt Utbildningschef. Utbildningskontoret har valt ut 5 nomineringar 

som juryn bedömer utifrån fastställda kriterier. Juryn består av 

Utbildningsnämndens beredning, Utbildningschefen och representanter från 

Utbildningsstaben. Juryn sammanträder den 24 maj 2022 och vid 

sammanträdet får de nominerade presentera sin verksamhet och juryn får 

möjlighet att ställa frågor. Juryn informerar om sitt förslag till vinnare vid 

Utbildningsnämndens sammanträde den 31 maj 2022. 



26 Pedagogiskt pris läsåret 21/22 med fokusområde Lustfyllt lärande. - UN 21/0138-24 Pedagogiskt pris läsåret 21/22 med fokusområde Lustfyllt lärande. : Pedagogiskt pris läsåret 21/22 med fokusområde Lustfyllt lärande.

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   UN 21/0138 

 
 

Barnperspektiv 

Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets 

bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barn och elevers 

utveckling och lärande. Priset är en uppmuntran och en bekräftelse på vikten av 

god pedagogik.  

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef  

 

Bilagor 

1. Förteckning över utvalda nomineringar 2021/2022 

  Lillsjöskolan Kommungemensam grupp 

  Klockarängen, Västra Kungsängen 

 , Finnstaskolan Fritidshem 

  Förskolan Ringblomman, Östra Kungsängen 

 , Lillsjö förskola Norra Kungsängen 

 

Beslut sänds till 

 Akt 
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Nominering till pedagogiskt pris 2021/2022

Ärendenummer 220331-padagogisktpris-EQ32

Inskickat 2022-03-31 12:38

Nominering

Nominering

För att få nominera behöver du arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev vid kommunal eller
fristående förskola/skola i Upplands-Bro kommun.
Stämmer detta in på dig?

Ja

Namn/enhet/arbetslag/ämneslag som nomineras  Lillsjöskolan/Kommungemensam
resursgrupp/Fyren

Beskriv utförligt bakgrunden till nomineringen, utifrån
årets fokusområde

På Fyren här i Upplands-Bro som är en av det
kommungemensam resursgrupperna bedrivs en fantastisk
undervisning som genomsyras av kvalité, lustfullt lärande och
social samvaro. Eleverna på Fyren kommer från olika
kommunala skolor inom Upplands-Bro kommun. De har på
tidigare skola under en längre tid haft svårigheter att
tillgodogöra sig kunskaper och har dokumenterade svårigheter
i socialt sampel. Kommunens resursteam har gjort
bedömningen att eleverna kvalificerats plats i gruppen. Flera av
eleverna i gruppen har skolmisslyckande bakom sig. Eleverna
går i gruppen för att få en kravanpassad skolmiljö, där ett
strukturerat och aktivt stöd erbjuds dagligen av särskilt lämplig
personal. I resursgruppen arbeta  som under läsåret
planerat och genomfört undervingen tillsammans med sina
kollegor i gruppen. Detta har hon gjort på ett mycket engagerat,
lustfyllt och imponerade vis.

Motivera utifrån årets fokusområde varför du anser
att den/de nominerade ska tilldelas priset

 har genom sin skicklighet skapat en kravanpassad,
tydlig, lustfylld och även flexibel undervisning med hög kvalité,
som möter elevernas behov av extra ordinärt stöd. Detta bland
annat genom att arbeta temainriktat i skolans samtliga ämnen.
Eleverna möts av en variation av nya teman som tex, monster,
detektiv, bodgårdsdjur. Teman sträcker sig oftast över två
veckor, och avslutas alltid med en extra trevlig upplevelse
kopplad till centralt innehåll samt kunskapskrav. Då eleverna i
gruppen har varierande behov och tillhör olika årskurser,
genomförs moment på olika nivåer eleven erbjuds även olika
stödstrukturer som innebär att samtliga kan delta i samma
aktivitet/lektion vilket resulterar i ett lärande som genomsyras av
sampel mellan pedagog och även mellan eleverna. 

Undervisningen består av: 
1. Hög kavitet – eleverna har under år ej tillgodogjorts
undervisning på sina tidige skolor, vilket innebär att det är
mycket att ta igen, lära om etc. 
2. Teamövergripande – eleverna som börjar i gruppen är ovana
till att delta fullt ut i skolaktiveter som tex lektion, tematisk
undervisning upplevs som mindre kravfylld och mer lustfyllt av
eleverna. Fördelen att beröra flera ämnen samtidigt bidrar även
till att effektivisera tiden då eleverna deltar i undervisning. 
3. Stödstruktur i undervisningen, tex för att bibehålla elevernas
uppmärksamhet. Detta kan tex handla om begreppskort som
delas ut och arbetas med innan högläsning. Orden förekommer
sedan genomgående i högläsningsboken. Varje elev har i
uppdrag på olika vis (utefter individuellt anpassade krav) att
uppmärksamma gruppen när deras begrepp läses upp. 

Sida 1 av 2  
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4. Varierat arbetssätt, digitalt, skapande, upplevelser, teoretiskt
lärande, sampel.
5. Återkopplar till elever kunskaper/testar om undervisningen
nått sitt syfte. Tex genom att ha frågor sant falskt i slutet av ett
tema. 
6. Social träning, där eleverna tränas i att öva och pröva sig
fram med stöd av pedagog samt olika stödstrukturer. –
exempelvis genom att ha ”iställetförkort” dvs. om jag inte klarar
detta/behöver en paus, kan jag i stället välja att; rita, bygga
lego, lyssna på bok vid min plats.

Finns det några resultat som relaterar till årets
fokusområde som du särskilt vill lyfta fram?

Eleverna har endast gått i resursgruppen under knappt ett läsår,
där av är det lite tidigt att se resultat på måluppfyllelse. Det som
dock är tydligt är att eleverna som gått i gruppen under ett läsår,
har åtgärder som är av lättare karaktär än de hade när de
började. Hade anpassad studiegång, förkortade skoldag, läse
inte samtliga skolämnen. Idag läser eleverna samtliga ämnen
och går fulla skoldagar. 

Samtliga elever deltar nu aktivet och lustfullt i undervisningen
och i den sociala samvaron. Med bakgrund till att ett flertal inte
deltagit alls/deltagit i mycket låg grad tidigare skolår, så är
detta ett resultat i sig. 

Eleverna har under läsåret utvecklat självförtroende och
självtillit. 

Eleverna efterfrågar direkt kommande teman när ett är avslutat. 

Vet den/de nominerade om att den/de är
nominerade till årets pedagogiska pris?

Nej, det vet hon inte.

Kontaktuppgifter till dig som nominerar. Anonyma nomineringar kan tyvärr inte
behandlas.

Namn

E-post

Telefon

Sida 2 av 2  
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Nominering till pedagogiskt pris 2021/2022

Ärendenummer 220330-padagogisktpris-ER76

Inskickat 2022-03-30 22:03

Nominering

Nominering

För att få nominera behöver du arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev vid kommunal eller
fristående förskola/skola i Upplands-Bro kommun.
Stämmer detta in på dig?

Ja

Namn/enhet/arbetslag/ämneslag som nomineras

Beskriv utförligt bakgrunden till nomineringen, utifrån
årets fokusområde

”Jag önskar nominera min kollega  på
Klockarängens förskola till det pedagogiska priset 2022.
Motiveringen till nominering är hennes systematiska arbete
med forumlek och hur det utvecklar det pedagogiska arbetet
med barngruppen.

 arbetar i den kommungemensamma gruppen på
Klockarängen och hon har lång erfarenhet av att arbeta med
sagor och berättande i undervisningen och i det arbetet
använder hon olika slags konkreta material i form av figurer,
klossar, tyg, bilder mm. Hon har genom åren samlat en stor
mängd material, mycket av det återvunnet och som av någon
anledning skulle kasseras. Hon har även skapat en stor mängd
eget material.
Med hjälp av materialet och sin egen inlevelse skapar hon
fantastiska världar i fantasin för barnen. Hon fångar dem med
sin förmåga att använda olika röstläge, gester och
ansiktsuttryck för att förstärka det berättade. Exempelvis
använder hon sina egenskapade Färgisar för att fånga barnen i
deras göranden och i olika processer och med hjälp av dessa
synliggörs vad som sker här och nu. Hon dramatiserar
händelser och situationer som uppstår mellan barnen och
barnen kan själva delta i berättandet, i att upptäcka dilemman
och samarbeta för att hitta olika lösningar. 

Motivera utifrån årets fokusområde varför du anser
att den/de nominerade ska tilldelas priset

 använder också övriga pedagoger för att dramatisera ett
skeende för att synliggöra för barnen vad de verkar vara
upptagna med just nu. Det här arbetssättet används både
spontant utifrån situationer som uppstår och planerat utifrån vad
gruppen arbetar med i sitt projekt.
I forumleken övas barnens språk och kommunikationsförmåga,
fantasi och inlevelseförmåga och ger dem förståelse för hur en
berättelse är uppbyggd.  introducerar begrepp och ord för
barnen och ger dem möjlighet att få förståelse för begreppen
konkret och i ett sammanhang. Det konkreta materialet hjälper
alla barn att ta sig an ett ämne men det ger också de barn som
saknar eller har utmaningar i det verbala språket en möjlighet
att bli delaktiga i reflektion och analys.
Flera av läroplanens mål övas regelbundet med hjälp av 
forumlek t.ex; 
– 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.

Sida 1 av 2  
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– 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 rättigheter 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,
– 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,
– 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,

Finns det några resultat som relaterar till årets
fokusområde som du särskilt vill lyfta fram?

 sagor låter alla barn komma till tals, att barnen aktivt
kan vara med och forma berättelsen, att ge dem verktyg för att
hantera situationer som uppstår osv. Genom att berättelserna är
interaktiva förändras delar av innehållet utifrån vilka
lärprocesser de specifika barnen för tillfället är involverade i.
Materialet finns tillgängligt för barnen att önska att använda och
på så vis kan de själva fortsätta utveckla sina tankar och för att
reflektera och samtala kring olika dilemman. Barnen vet att
materialet är speciellt och till för allas gemensamma lärande
och de är därför aktsamma om det.

Vet den/de nominerade om att den/de är
nominerade till årets pedagogiska pris?

Nej

Kontaktuppgifter till dig som nominerar. Anonyma nomineringar kan tyvärr inte
behandlas.

Namn

E-post

Telefon

Sida 2 av 2  
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Nominering till pedagogiskt pris 2021/2022

Ärendenummer 220329-padagogisktpris-BH90

Inskickat 2022-03-29 16:45

Nominering

Nominering

För att få nominera behöver du arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev vid kommunal eller
fristående förskola/skola i Upplands-Bro kommun.
Stämmer detta in på dig?

Ja

Namn/enhet/arbetslag/ämneslag som nomineras  med Finnstaskolans fritidshem

Beskriv utförligt bakgrunden till nomineringen, utifrån
årets fokusområde

 är en eldsjäl som brinner för elevernas lustfyllda lärande
genom lek, utmaningar och klurigheter med hjälp av äventyr i
vardagen samt på loven som verktyg.

Motivera utifrån årets fokusområde varför du anser
att den/de nominerade ska tilldelas priset

När vi ställer oss frågor som, hur lär vi eleverna att läsa kartor?
Klurar Morgan och sätter ihop ett ”samarbetsäventyr” där våra
2-3: or i mindre grupper med oss pedagoger på avdelningarna
får uppleva ”Magiska kartan” under en del av terminen. Ett
äventyr där samarbete lönar sig och genom ”veckans utmaning”
får de lösa uppdrag som steg för steg lär dem hur de läser en
karta. De får också lära sig hur de själva ritar en karta åt någon
annan, hur de använder sig av väderstrecken och hur man kan
skapa hemliga meddelande genom att skriva med Schiffer.
Dessa kunskaper ligger sedan till grund till ”Påskäventyret”,
som  satt ihop. Ett skolgårdsäventyr som är tradition på
lovet att eleverna på fritids sår vara med om. Där eleverna
delas upp i grupper med blandade åldrar, där de äldre stöttar,
leder och tar ansvar för de yngre tillsammans får de använda
sig av en karta för att hitta ledtrådar som finns runt om på
skolgården, där får de möta pedagogerna som klär ut sig till
olika karaktärer och med sin inlevelse ger eleverna ett äventyr
att minnas för livet. Hur får man in IKT på fritidshemmens dag
och går det förena med elevernas intresse för att spela på
ipads? Jo,  klurar och sätter ihop ett eget analogt tv-spel
”Hiddenfind” där våra elever på fritidshemmets dag med IPAD
och QR-koder får uppdrag att lösa och utmaningar att klara av
på gården för att gå upp i level.

Finns det några resultat som relaterar till årets
fokusområde som du särskilt vill lyfta fram?

Det lustfyllda lärandet är  ledord, om en elev kommer
med ideér och önskemål till verksamheten, avdelningen,
rastverksamheten (där även  har huvudansvaret) lyssnar

 med ett öppet sinne och försöker på alla vis få till elevernas
önskan in i vårt lärande genom leken på fritidshemmet, 
skapar lust och nyfikenhet hos eleven och en härlig gemenskap
i gruppen vilket även är en del av fritidshemmens ledord.

Vet den/de nominerade om att den/de är
nominerade till årets pedagogiska pris?

Nej

Kontaktuppgifter till dig som nominerar. Anonyma nomineringar kan tyvärr inte
behandlas.

Namn

Telefon

Sida 1 av 1  
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Nominering till pedagogiskt pris 2021/2022

Ärendenummer 220329-padagogisktpris-CH71

Inskickat 2022-03-29 21:16

Nominering

Nominering

För att få nominera behöver du arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev vid kommunal eller
fristående förskola/skola i Upplands-Bro kommun.
Stämmer detta in på dig?

Ja

Namn/enhet/arbetslag/ämneslag som nomineras Östra Kungsängens förskolor. Förskolan Ringblomman, team
Vind, förskollärare 

Beskriv utförligt bakgrunden till nomineringen, utifrån
årets fokusområde

Nominering av  – Förskollärare på Ringblommans
förskola 
Förskolan Ringblomman öppnade januari 2021. För att
välkomna och introducera nya barn i förskolan som den första
delen i utbildningskedjan, erbjuds barnen att erövra kunskap på
ett lustfyllt sätt, tillsammans med andra barn och kanske första
gången utan sina vårdnadshavare. 

Första mötet med det demokratiska samhället, den första
platsen där barnet får möjligheter att identifiera sig i sin omvärld
utanför den närmsta familjen, där barnet ska få möjlighet att
skapa sin egen identitet och sin egen plats i samhället.

Motivera utifrån årets fokusområde varför du anser
att den/de nominerade ska tilldelas priset

I projektet SKUA- språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
har  tillsammans med sitt team erbjudit varje enskilt barn
en väl planerad och systematisk undervisning. Genom att bidra
till att skapa en lustfylld, inspirerande och tillgänglig lärmiljö har

 möjliggjort för alla barn på Ringblommans Team Vind att
varje dag erbjudas en lustfylld undervisning utifrån ett
bokprojekt, ”Bockarna Bruse” 

 har tillsammans med sitt team skapat en undervisning
som erbjuder barnen att få möta sagan på många olika sätt och
genom många olika uttrycksformer som besök i närmiljö, lera,
färg och digitala verktyg. 

Genom att erbjuda lustfylld och språkstimulerande undervisning
som har sin grund i det demokratiska värdet att alla barnen har
rätten att få göra sin röst hörd har  skapat ett projekt
tillsammans med barnen som genomsyrat förskoledagen. 

Att undersöka broar som liknar den som bockarna Bruse
klampar blir berikat av att tex. besöka olika broar i Kungsängen
eller att skapa film där barnen sätter ljudfiler med sina ord till sin
upplevelse. 

Genom att skapa trygga relationer mellan pedagoger och barn
har  och teamet möjliggjort för ett förhållningssätt där
barnen haft frihet att äga berättelsen och där barnens egna
röster och frågeställningar har varit drivande.

 arbete i ett hundra-språkligt perspektiv, det vill säga
erbjuder språkstimulerande undervisning genom många olika
metoder, material och verktyg med hållbarhet i fokus. Sofie
skapar i teamet en nyfikenhet och tilltro till barnens egen
förmåga att ta sig an nya sätt att uttrycka sina språkkunskaper

Sida 1 av 2  
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Finns det några resultat som relaterar till årets
fokusområde som du särskilt vill lyfta fram?

och omvärldsförståelse, både individuellt och i grupp. 

 har genom hög kompetens och kunnande och lång
erfarenhet i Upplands-Bro kommun visat stort engagemang och
professionalitet. Med sin fantastiskt positiva barnsyn, nyfikenhet
och sitt förhållningssätt har  gett varje barn på ett lustfyllt
sätt tillgång till att utforska utifrån sin egen förmåga och fångat
lärandet samt styrkan och glädjen i att lära tillsammans. 

Vet den/de nominerade om att den/de är
nominerade till årets pedagogiska pris?

Ja

Kontaktuppgifter till dig som nominerar. Anonyma nomineringar kan tyvärr inte
behandlas.

Namn

E-post

Telefon

Sida 2 av 2  
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Nominering till pedagogiskt pris 2021/2022

Ärendenummer 220225-padagogisktpris-QA36

Inskickat 2022-02-25 20:00

Nominering

Nominering

För att få nominera behöver du arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev vid kommunal eller
fristående förskola/skola i Upplands-Bro kommun.
Stämmer detta in på dig?

Ja

Namn/enhet/arbetslag/ämneslag som nomineras

Beskriv utförligt bakgrunden till nomineringen, utifrån
årets fokusområde

 har, under de tre år vi haft vår son i  grupp, fått
uppleva hennes otroliga engagemang och pedagogik. Redan
från att barnen hade sitt första år på förskolan och de flesta inte
kunde prata ännu, hade  hög tilltro till barnens förmåga
och visade att hon var lyhörd för barnens intressen genom att
styra undervisningen i den riktning de visade intresse för. Vårt
barn har under de tre år i  undervisning utvecklats både
språkligt, socialt, naturvetenskapligt, matematiskt,
känslomässigt och i sin tro på sin egen förmåga. Vårt barn har
varje dag längtat till förskolan och har visat på en stor trygghet i

 och en enorm lärandeglädje - något vi är enormt
tacksamma för och anser borde lyftas. Vi är fler i samma
föräldragrupp som känner exakt samma starka positiva känslor
till   låter barnen vara barn och följer dem i deras
dagliga aktiviteter. Där finns bus, skoj och lek samtidigt som
man även tränar dem i att bli goda medmänniskor och
respektera, försöka förstå och acceptera varandra och deras
olikheter.

Motivera utifrån årets fokusområde varför du anser
att den/de nominerade ska tilldelas priset

Skapar lust att lära genom att involvera barnens liv i hemmet
med förskolan. Exempelvis genom att bygga projekt kring
aktiviteter hemifrån. Bygger lärmiljöer som är inbjudande för
barnen och väcker fantasi och leklust. Låter sig inte begränsas i
sina val av aktiviteter utan gör sitt yttersta för att locka fram
glädjen och väcka lärlusten hos barnen genom att möta dem i
de intressen de visar. Låter lärandet ske i många olika miljöer
och med olika metoder vilket når fler barn. Är lyhörd i samtal
med hemmet om vilka intressen och önskemål som finns från
både föräldrar och barn för att öka samarbetet ytterligare.
Dokumenterar och presenterar ofta de aktiviteter de gör i
förskolan, vilket möjliggör för hemmet att återkoppla och bygga
intresset vidare hemma. Förskola och hem har verkligen
möjlighet att verka i symbios i  pedagogik och
yrkesutövning.
Jag anser att  ska tilldelas priset först och
främst då  är en fantastisk pedagog och den varma och
trygga människa som behövs när man lämnar sitt barn i
pedagogikens första anhalt. Jag vet att  verksamhet
hade gynnats och  hade haft möjlighet att utveckla sin
undervisning ännu mer i den riktning hon hade velat.

Finns det några resultat som relaterar till årets
fokusområde som du särskilt vill lyfta fram?

Vårt barn har på grund av flytt till annan kommun börjat på
annan förskola. Där upplever de vårt barn ha ett stort ordförråd,
vara väl utvecklad i sin förmåga att språkligt uttrycka sina
känslor. De har talat om  stora engagemang i
"pedagogledda aktiviteter" där de drar nytta av 
engagemang för att bygga ett intresse hos övriga barn i
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gruppen.
Andra resultat finns tyvärr inte att tillgå i dessa åldrar.

Vet den/de nominerade om att den/de är
nominerade till årets pedagogiska pris?

Nej

Kontaktuppgifter till dig som nominerar. Anonyma nomineringar kan tyvärr inte
behandlas.

Namn

E-post

Telefon

Sida 2 av 2  
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Pedagogiskt pris Fokusområde 2022/2023 

Förslag till beslut 

1. Utbildningskontorets förslag på Fokusområde för pedagogiskt pris 

läsåret 2022/2023 godkänns. 

2. Utbildningskontorets förslag att Utbildningsnämnden från och med 

läsåret 2022/2023 ska lämna pedagogiskt pris i två olika 

verksamhetskategorier godkänns. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens pedagogiska pris är en uppmuntran till och en 

bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration 

och ökat fokus på pedagogens betydelse, samt bidra till en ökad måluppfyllelse 

för våra barn och elever. Varje läsår utgår det pedagogiska priset från ett 

förutbestämt fokusområde.  

Förslag på fokusområde för läsåret 2022/2023 är: 

Utmana och stödja i varje barns/elevs utveckling och lärande. 

I prop 2009/10:165 inför ny läroplansskrivning skriver utredarna följande: 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 

lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans 

för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” 

Vid beredningens möte den 24 maj 2022 föreslogs att Utbildningsnämnden 

från och med läsåret 2022/2023 ska lämna pedagogiskt pris i två olika 

verksamhetskategorier. Orsaken till förslaget är att kunna göra en mer rättvis 

bedömning vid tilldelning av priset då verksamheternas uppdrag skiljer sig åt. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 25 maj 2022. 

Ärendet 

1.Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2014 UN § 68 om att införa 

ett årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens 
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webbplats och uppdateras varje år efter det att priset delats ut. Under många år 

togs fokusområden fram från förskoleprogrammet och 

skolutvecklingsprogrammet för att lyfta fram de utvecklingsområden som 

Upplands-Bro velat fokusera på. Då dessa program avslutats valdes förra året 

att utgå från en av Upplands-Bros visioner och det övergripande målet Lustfyllt 

lärande. I år väljs fokusområdet Utmana och stödja i varje barns/elevs 

utveckling och lärande. 

I forskningssammanställningen ”Framgång i undervisningen” (2012) lyfts 

lärarens centrala roll för lärande fram. Bland annat pekar forskarna på att: 

Barn och elever som har lärare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla 

relationer, lär sig mer. Barn och elever som ges förutsättningar att vara med 

och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i 

undervisningen, lär sig mer. 

I prop 2009/10:165 inför ny läroplansskrivning skriver utredarna följande: 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 

lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans 

för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”  

2. Vid beredningens möte den 24 maj 2022 föreslogs att Utbildningsnämnden 

från och med läsåret 2022/2023 ska lämna pedagogiskt pris i två olika 

verksamhetskategorier. Orsaken till förslaget är att kunna göra en mer rättvis 

bedömning vid tilldelning av priset då verksamheternas uppdrag skiljer sig åt. 

De två kategorierna är  

 grundskola, språkspår, grundsärskola och kommungemensamma 

grupper, samt  

 förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Båda kategorierna tilldelas en prissumma på vardera 30 000 kr. 

Barnperspektiv 

Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets 

bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns och elevers 

utveckling och lärande. Pedagogiska priset är en uppmuntran till och 

bekräftelse på god pedagogik. 
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Utbildningskontoret 
 

 
 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef  

 

Beslut sänds till 

Akt 
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Tertialrapport 1 2022 - Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets tertialrapport för januari-

april 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per den 30 april 2022 med 

helårsprognos för 2022. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2022 

 Tertialrapport 1 2022 (UN) 

Ärendet 

Tertialrapporten innehåller en redogörelse av Utbildningsnämndens 

verksamhet och resultat under årets första fyra månader. Dessutom innehåller 

rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat. 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. En 

viktig förutsättning för detta är att tilldelade budgetmedel används effektivt och 

till relevanta insatser. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Följande områden är prioriterade områden för Utbildningsnämnden: 

1. Kunskapsresultaten 
2. Trygghet, ordning och studiero 
3. Attraktiva läroplatser 
4. Barn- och elevplatser i fristående verksamheter 

Verksamhetsplanen/nämndplanen med tillhörande budget för nämndens verksamheter 
2022, innehåller en ökning av elevpengen som inte bara täcker kostnadsökningarna. 
Utbildningsnämnden förväntar sig därför vissa satsningar på skolenheterna för att öka 
måluppfyllelsen. 

Under hösten 2020 startades två kommungemensamma resursgrupper (särskilda 
undervisningsgrupper). Under våren 2021 startades den tredje gruppen. 2022 startar 
ytterligare två grupper. Totalt kommer det att finnas fem särskilda undervisningsgrupper 
som täcker grundskolans alla skolår. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, 
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem 
samt kostenhet. 

Verksamheterna är till stora delar obligatoriska och omfattas av nationella styrdokument 
som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och 
allmänna råd. 

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns tre avdelningschefer på 
utbildningskontoret. En av avdelningscheferna ansvarar för de kommunala 
verksamheterna som ligger under utbildningsnämnden, i huvudsak kommunala 
förskolor och grundskolor. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje område leds 
av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 8 rektorer. Förskolans 
rektorsområden ses över inför höstterminen 2022. 

Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har även 
tillsynsansvar för dessa. Utbildningsnämnden är huvudman för den kommunala 
verksamheten. Nämnden har även ett ansvar som hemkommun för alla barn och 
ungdomar som bor i kommunen, som valt en fristående skola eller en skola i annan 
kommun. 

Utbildningskontoret har en central administration som ger stöd åt verksamheterna. Inom 
organisationen finns också kommunens kostenhet och resursenheten som ansvarar för 
modersmålsundervisning och central elevhälsa. 

Nämndens verksamheter sysselsätter cirka 900 anställda, inklusive tidsbegränsade 
anställningar. 
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Volymer enligt budget respektive år: 

  2022 2021 2020 

    

Pedagogisk omsorg, 
nattomsorg 8 8 8 

Pedagogisk omsorg, 
dagbarnvårdare 43 44 37 

Familjer som besöker 
öppna förskolan 70 70 70 

Upplands-Brobarn i 
förskolor 2 133 2 014 2 014 

Upplands-Broelever i 
grundskolor 4 524 4 320 4 170 

U-bro elever i 
grundsärskola 64 60 56 

U-bro barn i fritidshem 1 644 1 634 1 569 

    

  

1.3 Viktiga händelser under året 
Utbildningskontoret har genomfört en översyn och effektiviserar organisationen 

När verksamhetschefen för förskolan valde att gå vidare till nytt uppdrag i annan 
kommun, påbörjades en översyn av utbildningskontorets verksamhet. Målet var att 
skapa en effektivare organisation som på ett bättre sätt kan möta dagens och 
morgondagens utmaningar. Det systematiska kvalitetsarbetet ska prioriteras så att alla 
barn och elever får den utbildning som de har rätt till. Nu är förskola och grundskola 
organiserade under en avdelningschef och gymnasie- och vuxenutbildningen 
organiserade under en annan avdelningschef. Avdelningscheferna ersätter 
verksamhetscheferna. 

Kommungemensam satsning för barn och elever med annat modersmål 

Den treåriga satsning som omfattar samtliga skolformer med fokus på nyanlända 
barn/elever och barn/elever med annat modersmål har fortsatt 2022. Skolverket har 
stöttat satsningen i två och ett halvt år och hösten 2022 är den sista terminen som 
Skolverket ger sitt stöd till satsningen. Syftet är att ge elever med annat modersmål än 
svenska, bättre förutsättningar. Det har gjorts en kartläggning som ligger till grund för 
en handlingsplan. Med stöd av Skolverket ska alla insatser i handlingsplanen 
förverkligas. Strukturella förändringar för mottagandet av nyanlända och utbildning är 
konkreta delar som har genomförts. 

Förskola 

Antalet barn i våra kommunala förskolor har minskat, framför allt i Bro. En ökad 
konkurrens och fler förskoleplatser är anledningen. För att anpassa de kommunala 
platserna till behovet så kommer förskolan Norrängen som drivs i gamla paviljonger att 
avvecklas till hösten 2022. En effektiv lokalanvändning ger mer resurser till 
verksamheten och undervisningen. 

Utbildningschefen har tillsammans förskolans rektorer gjort en genomlysning av 
förskolans organisation. Antalet barn i fristående förskolor ökar och rektorsområdena 
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behöver därmed justeras. Det finns ett stort stöd för att göra justeringar i 
rektorsområdena. Varje rektorsområde behöver ha en viss volym av barn för att få en 
hållbarhet som bidrar till en hög kvalitet och positiv utveckling. Antalet rektorsområden 
kommer därmed att minska från hösten 2022. 

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan har en tydlig struktur som kommunen 
använt under en längre tid. Det finns dock anledning att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet så att det i större utsträckning bidrar till en att utveckla verksamheten. 

Grundskola 

Kommunen växer och antalet elever i grundskoleålder ökar. Samtidigt ser vi att det 
finns skolenheter som har färre elever, läsåret 21/22 än tidigare år. Kommande läsår är 
det flera skolenheter i Bro som tappar ytterligare elever. På Råbyskolan minskade 
antalet elever från 340 elever till 289 elever inför detta läsår. Även Finnstaskolan 
minskade med cirka 50 elever. Generellt är det skolorna i Bro som tappar flest elever. 
Den största anledningen till att skolorna i Bro minskar sitt elevunderlag samtidigt som 
antalet elever i kommunen ökar, är att Jensen Education har etablerat en ny skolenhet i 
kommunen. Även andra fristående förskolor och skolor har fått tillstånd att driva 
verksamhet i kommunen. Utbildningsnämnden har bland annat tillstyrkt etablering av 
Internationella Engelska skolan (IES) i kommunen. Andelen elever i fristående 
verksamhet ökat och kommer att öka, vilket är ett prioriterat mål för 
utbildningsnämnden. 

Under höstterminen 2020 startade två kommungemensamma resursgrupper (särskilda 
undervisningsgrupper) för elever i behov av särskilt stöd. Under vårterminen 2021 
startade en tredje grupp. Syftet med grupperna är att kunna möta elever med behov 
extraordinärt stöd, exempelvis NPF/AST. 2022 kommer det att finnas fem särskilda 
undervisningsgrupper i kommunen, från skolår 1–9. 

Grundsärskola 

Antalet elever i grundsärskolan har ökat i en snabb takt under de senaste åren. Idag har 
vi två skolor som bedriver grundsärskola, Härneviskolan och Ekhammarskolan. 
Grundsärskolans lokaler är en utmaning på båda skolenheterna. Till hösten skulle inte 
alla elever rymmas i nuvarande lokaler. Utbildningsnämnden har därför fattat beslut om 
att grundsärskolan som idag finns på Härneviskolan ska flytta till Råbyskolan.  
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2 Mål och resu l tat

2.1 Lustf yllt lärande

2.1.1 Uppdrag: Förbättrade skolresultat

Be skrivning

Skolan i Upplands-Bro finanser ias med kommuna la skattemedel och drivs av både
kommuna la och fristående huvudmä n. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäk ras en trygg och stödjande
skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervis ninge n vara i fokus och
skolresulta te n ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsätt ningar för
gymnas iebe hö r ighe t och därefter för vidare studier.

Komme nta r

Utbildningsko ntore t har konstaterat att det systemat iska kvalitetsa rbete t behöver stärkas.
Systematisk uppfölj ning och analys av elevernas resultat är en grundlä gga nde del i det
systematiska kvalitetsarb ete t som leder till utveckling och förbättrad undervis ning.

I verksamhetsp la ne n/ nä mndp la ne n för 2022 görs ekonomiska satsningar för att öka
måluppfyl le lse n. I planen sätts också nya mål och indikatore r där centrala områden
pekas ut av huvudma nne n. Trygghet och studiero och digita liser i ng är två konkreta
exempel. Det görs också en viktning av grundskola ns största stadsbidrag, Lik v ärdig
sk ola. Viktninge n innebär att de skolenheter som har de mest socioekonomisk t utsatta
förhålla nde na får en större del av bidraget. Totalt omfattar statsbidraget 19 miljo ner
kronor.

I praktiken ser vi att många av våra kommuna la skolenheter satsar på främjande insatser
när det gäller läsning. Läxläsning är ett annat återkommande inslag på de kommuna la
grundskolee nhe ter na. Vi jobbar med tidiga upptäckter och tidiga insatser. Frågan varför
så stor andel inte klarar de natione lla proven i skolår tre har varit central under detta
läsår och insatser för att eleverna ska lyckas bättre har genomför ts. I den första tertialen
är det dock för tidigt för att vi ska ha sett några resultat. Resultate n presenteras i tertial
2.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndelen elever som kan
läsa (svenska) i årskurs
1. 80% 95%

A ndel elever med
godkända betyg i
samtliga ämnen åk 6 75% 90%

Genomsnittligt
meritvärde i årskurs 6 225 230

A ndel elever med
godkända betyg i
samtliga ämnen åk 9 77% 92%

Genomsnittligt
meritvärden i årskurs 9 233 250

A ndel elever som är
behöriga till nationellt
program på gymnasiet 92% 95%
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndelen elever som
gjort och klarat samtliga
delprov, nationella
proven svenska skolår 3 70%

A ndelen elever som
gjort och klarat samtliga
delprov, nationella
proven matematik skolår
3 70%

A ndelen elever som är
behöriga till ett
studief örberedande
program. 95%

2.1.2 Uppdrag: Trygghet, god lärmiljö och ökat elevinflytande

Komme nta r

Flera skolenheter har intens ifiera t arbetet med trygghet och studiero. Skolenheterna
lyfter fram vikten av långsik t igt arbete för att vända attityder och beteende. I det arbetet
är all skolans personal och alla delar viktiga. Goda relationer och det mänskliga mötet
lyfts som en framgå ngs fak tor. För att lyckas med arbetet är fritids he m me t och
rastverksamhe te n lika viktiga som lektioner na. I trygghetsa rbete t jobbar enheterna med
förebygga nde, främjande och åtgärdande insatser. Enheterna ska anmäla all form av
kränkande behandling till huvudma nne n, utreda och följa upp över tid och involve rar
vårdnadshavare från dag ett.

Elevrådet /elevdemokra t in är ett utvecklingso mråd e på flera av våra skolenheter.

Resultate n till tabellen nedan presenteras i T2.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel vårdnadshavare
som anser att deras
barn är trygga i
f örskolan 94% 97%

A ndel elever som
känner sig trygga i
skolan enligt NKI-
undersökning 85% 95%

A ndel elever som har
studiero i skolan enligt
NKI-undersökning 70% 95%

2.1.3 Uppdrag: Utvecklad undervisning genom digitala verktyg

Be skrivning

Digita lise r inge ns möjlighe ter tillsa m ma ns med Upplands-Bros förmåga att
utveckla nya metoder strävar efter att öka barn och elevers lärande. Det innebär att
digita la hjälpmede l förbättrar lärandet för elever med särskilda behov, förenklar
för läraren att göra anpassningar och ökar motivat io ne n hos eleverna. Digita la
hjälpmede l kan öka det lustfyl lda lärandet
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Komme nta r

Tidigare har det inte funnit s några uttalade beslut eller inriktni ng angående tillgå ng till
digita la verktyg i våra förskolor och skolor. Under 2022 görs en gemensa m satsning.
Alla elever i grundskola n ska ha tillgå ng till en egen lärplatta eller bärbar dator. I
förskolan ska vi ha en lärplatta per 5 barn. Alla pedagoger ska ha sitt eget digita la
verktyg. Alla klassrum ska ha projektorer för att kunna arbeta digita lt med elevgrupper.

Några skolor har införskaffat skolrobotar som möjliggör undervis ni ng och delaktighe t i
undervis ni ng på distans för elever som är hemma på grund av sjukdom, arbetar i
studiegr upp vilket ger ökad tillgä nglighet.

Vi har deltagit med tre skolor i ett pilotprojekt med Lexplore. Det är ett system som
använder AI (Artific ie l l Intelige ns) för att via elevernas ögonrörelser kunna mäta
elevernas läsförmå ga. Resultaten följs sedan upp med intensivunde r vis ni ng enligt en
beprövad modell. Sedan görs ytterligare test med Lexplore.

Det pågår ett förberedande arbete för att kunna ta emot de nationella proven digita lt.

Många skolenheter har tjänsteförde lat en person som ansvarig för IKT-satsninge n.
Området är under ständig utveckling och man kommer aldrig att bli klar. Däremot
behöver vi en kommunnor m så vi kan säkerställa likvärd ighe te n. Utbildningsko ntore t
ska ta fram en digita liser i ngsp la n för förskola och skola.

Indikatorerna följs upp i tertial 2.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A lla elever i grundskolan
ska ha en egen bärbar
dator/lärplatta. 100%

I f örskolan ska det
f innas 1 lärplatta per
f em barn. 100%

2.1.4 Nämndmål: Ökad attraktivitet som läroplats.

Komme nta r

I tertial 1 är det för tidigt att göra någon analys av läget då vi heller inte har tillgå ng till
några underlag. Däremot kan vi beskriva det arbete som har påbörjats för att stärka de
kommuna la skolornas varumärke.

I och med den ökade konkurrensen från fristående verksamhete r så behöver de
kommuna la skolorna bli tydligar e med vad de står för. Skolorna behöver även bli mer
synliga. Det pågår att arbete med detta inom ramen för Omdaning Bro, men det görs
också ett samordnat arbete på varje skolenhet.

Det är viktigt att de kommuna la förskolorna och skolorna håller en hög kvalitet på sina
utbildni ngar. Välutbildade och behöriga lärare är därför en nyckel.
Kompetensförsör j nings frå ga n är prioriterad. En del av det är att Upplands-Bro kommun
tar ett aktivt ansvar i lärarutbild ni ngar na. Vi är en av de kommuner som tar emot flest
lärarstudenter för den verksamhets för la gda utbildni nge n (VFU). Många av studenterna
får sedan anställning på våra förskolor och skolor. Resultate n presenteras i tertial 2.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

NKI-undersökning hos
elever 78% 82%

NKI-undersökning hos
vårdnadshavare 85% 87%

2.1.5 Nämndmål: Undervisningskvalite t

Be skrivning

Utbildade och skickliga lärare betyder mycket för undervis ni nge ns kvalitet och är en
förutsättni ng för att så många barn och elever som möjlig ska klara förskolan och
skolans mål.

Komme nta r

Lärarens yrkesskicklighe t är den mest avgörande faktorn för undervis ni nge ns kvalitet.
Det ser väldigt olika ut när det gäller andelen behöriga förskollära re och lärare på
kommune ns olika enheter. Det pågår ett aktivt arbete med att öka andelen behöriga
förskollära re och lärare på våra enheter. Utbildningsko ntor et har tills a mma ns med
fackförbunde n tagit fram en strategisk kompetensför sör j ningsp la n (en del av HÖK -21).
En del av det är att Upplands-Bro kommun tar ett aktivt ansvar i lärarutbild ni ngar na. Vi
är en av de kommuner som tar emot flest lärarstudenter för den verksamhets fö r la gda
utbildni nge n (VFU). Många av studenterna får sedan anställning på våra förskolor och
skolor. Tidigare har andelen behöriga förskollä rare och lärare varit lägre i Bro än övriga
kommune n. Vi ser dock en klar förbättring på flera förskolor i Bro under det senaste
året.

Ökad behörighet och utökad tillgå ng till specialunder vis ni ng och tidiga insatser
prioriteras på många grundskolor inför ht 22. Flera av satsningar na sker inom ramen för
Lik v ärdig sk ola (stadsbidrag viktat från 22).

Andelen behöriga pedagoger mäts vid läsårets början och publiceras i T2.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndelen behöriga
f örskollärare. 40%

A ndelen behöriga lärare
i grundskolan. 100%

2.2 Valf rihet och konkurrensneutralitet

2.2.1 Nämndmål: Öka andelen barn- och elevplatser i fristående verksamheter

Be skrivning

I Upplands-Bro ska vårdnadshava re få välja plats till sina barn, det ska finnas ett brett
utbud av både fristående och kommuna la förskolor och skolor. Barn och elever ska få
utvecklas efter sina förutsättninga r. Alla är olika - det är därför viktigt att det finns en
mångfa ld av aktörer och ett bra urval av förskolor och skolor där barn och elever kan
utvecklas utifrå n olika preferenser och behov. Att fritt kunna välja skola och förskola
ska vara en självklar he t. Upplands-Bros skolor måste bli attraktivare som läroplats för
eleverna. Vi ska öka elevers engagema ng i arbetet genom att förbättra skolans läromiljö.
Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om det är
kommuna la eller fristående.
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Kommune ns befolkningsp ro gnoser visar på fler barn och elever under kommande år.
Det ställer krav på kapacitetsförstä rk ningar av förskole- och skolplatser i motsvarande
omfattning. Det krävs en bättre resursanvänd nin g, med bibehålle n eller ökad kvalitet,
som gynnar barn och elevers lärande. Etablering av fristående verksamheter är en viktig
del för att klara behovet av förskole- och skolplatser.

Komme nta r

Fler fristående förskolor och skolor har etablerat sig i kommune n och några av de
befint liga fristående verksamhete r na har utökat sin kapacitet. Andelen barn och elever
som går i fristående förskolor och skolor ökar därmed.

Officie l l statistik publiceras senare och publiceras i T2.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel barnplatser
f ristående f örskolor i
kommunen 20% 25%

A ndel elevplatser i
f ristående skolor i
kommunen 10% 18%

A ndel elever som f år sitt
f örstahandsval, skolval. 100%

A ndel vårdnadshavare
som f år sitt
f örstahandsval, f örskola. 80%
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 
Avvikelse 

202104 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Pedagogisk 
omsorg  
Nattomsorg 2 633 776 3 322 744 -689 -32 -721 -617 

Förskolor Öppna 
förskolor 164 701 76 493 168 908 85 097 -4 207 8 604 4 397 2 197 

Grundskola  
Fritidsverksamh. 325 087 

147 47
5 327 555 

157 21
8 -2 468 9 743 7 275 1 606 

Grundsärskola 20 942 7 480 19 704 9 509 1 238 2 029 3 267 3 527 

Gemensam 
verksamhet 4 635 2 709 3 935 2 709 700 0 700 -350 

Summa 517 998 
234 93

3 523 424 
255 27

7 -5 426 20 344 14 918 6 363 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Pedagogisk 
omsorg 
Nattomsorg 0 0 1 0 -1 0 -1 

Förskolor Öppna 
förskolor 847 55 916 72 -69 -17 -86 

Grundskola 
Fritidsverksamh. 1 953 147 1 937 129 16 18 34 

Grundsärskola 67 0 13 1 54 -1 53 

Gemensam 
verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 2 867 202 2 867 202 0 0 0 

3.2 Helårsprognos 
  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Pedagogisk omsorg 
Nattomsorg 7 782 2 327 9 382 2 327 -1 600 0 -1 600 

Förskolor Öppna förskolor 485 097 229 479 474 097 228 479 11 000 -1 000 10 000 

Grundskola 
Fritidsverksamh. 939 866 442 432 943 566 442 432 -3 700 0 -3 700 

Grundsärskola 60 964 22 439 58 964 22 439 2 000 0 2 000 

Gemensam verksamhet 13 891 8 123 13 191 8 123 700 0 700 

Summa 
1 507 60

0 704 800 
1 499 20

0 703 800 8 400 -1 000 7 400 



28 Tertialrapport 1 2022 - Utbildningsnämnden - UN 22/0005-1 Tertialrapport 1 2022 - Utbildningsnämnden : Tertialrapport 1 2022 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden, Tertialrapport 1 2022 12(15) 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Pedagogisk omsorg 
Nattomsorg 0 0 3 0 -3 0 -3 

Förskolor Öppna 
förskolor 2 545 165 2 748 216 -203 -51 -254 

Grundskola 
Fritidsverksamh. 6 633 658 6 533 655 100 3 103 

Grundsärskola 201 0 45 2 156 -2 154 

Gemensam 
verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 9 379 823 9 329 873 50 -50 0 

3.2.1 Resultat och prognos per förskola/grundskola 

Skolenheter Budget, tkr 
Avviklese  +/-  

2022-04-30 Avvikelse% 
Prognos 

helår 

Broskolan 30 555 1 594 1,7 % 0 

Tjustaskolan 11 452 313 2,7 % -400 

Finnsaskolan 39 799 363 0,9 % 0 

Råbyskolan 33 689 337 1,0 % 0 

Härneviskolan 47 701 945 2,0 % 0 

Ekhammarskolan 74 778 1 106 1,5 % 0 

Lillsjöskolan 39 780 812 2,0 % 0 

Bergaskolan 31 052 591 1,9 % 0 

Hagnässkolan 43 043 864 2,0 % 0 

Brunnaskolan 27 333 243 0,9 % 0 

Totalt  Grundskolor 379 183 7 168 1,9 % -400 

     

Förskoleenheter Budget 
Avviklese +/- 

2022-04-30 Avvikelse% 
Prognos 

helår 

Västra Bro 33 829 -157 -0,5 % 0 

Östra Kungsängen 36 827 493 1,3 % 0 

Norra Kungsängen, inkl öppna fks 39 768 1 067 2,7 % 0 

Brunna 28 646 291 1,0 % 0 

Östra Bro 41 846 -626 -1,5 % 0 

Västra Kungsängen 16 064 1 0,0 % 0 

Totalt  Förskolor 196 980 1 069 0,5 % 0 

     

Totalt kommunala enheter 576 163 8 237 1,4 % -400 
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3.3 Ekonomisk analys 
Kommentarer 

Helårsprognos  

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 14 918 tkr per 2022-04-30.  
Kommunala förskolor- och grundskolors delårsresultat utgör 8 237 av överskottet. 
Resterande delar är volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar. 

Utbildningsnämnden prognostiserar överskott med +7 400 tkr för helåret 

Pedagogisk verksamhet  
Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för 
barn inom pedagogisk omsorg. Resultatet beräknas till -1 600 tkr pga. högre kostnader 
än budgeterat för nattomsorgen. En översyn har gjorts och en flytt av verksamheten till 
annan verksamhet som bedrivs på obekväm kommer att genomföras under hösten. Det 
gör att kostnaderna då kommer att motsvara de medel som är budgeterade för 
verksamheten. 

Förskola och Öppen förskola 
Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli ca 100 färre till antalet än vad som 
budgeterats. Färre utbetalda förskolersättningar innebar ett överskott på 10 000 tkr. 

Fyra av sex förskolområden har ett positivt resultat i förhållande till budget och två har 
ett negativt resultat. Totalt för samtliga förskolområden har vi ett positiv resultat på 
drygt 1 000 tkr (0,5%) i förhållande till budget. 

Flera förskolområden uppger att de ökade livsmedelskostnaderna påverkar ekonomin 
markant. 

I Östra Bros förskolor påverkas ekonomin av ökade lönekostnader då man dels behövt 
ökat andelen utbildade förskollärare och dels behöver erbjuda marknadsmässiga löner 
för att attrahera förskollärare. Östra Bros förskolor är också det område där det saknas 
barn för att nå upp till kapaciteten. I nuläget saknas 50 barn inför HT 2022, vilket får till 
konsekvens att det är övertalighet på barnskötare. Åtgärdsplan upprättas. 

Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola 

Upplands-Brobarn i grundskola/fritidshem beräknas bli ca 70 färre till antalet än vad 
som budgeterats. Färre utbetalda skolpengar innebar ett överskott med ca +4 000 tkr. 

Resursteamet beslutar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd och 
placeringar i grundsärskolan. Enheten beräknas redovisa -3 300 tkr i underskott vid 
årets slut pga. fler elever med beslut om tilläggsbelopp än budgeterat. 

Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning, uppstarten för 
nyanlända och modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas redovisa -2 000 tkr i 
underskott vid årets slut. Enheten arbetar för att effektivisera verksamheten. 

Extra Covid-statsbidrag med 5 800 tkr har bidragit till det relativt stora positiva 
resultatet för grundskolorna den första delen av budgetåret men det kommer inte nya 
tillskott. 

Ökade lönekostnader från april, utifrån löneöversynen, gör att grundskolorna noga 
behöver följa den ekonomiska utvecklingen för att anpassa organisationen till de 
ekonomiska ramarna. 

I skolor där elevantalet minskar pågår omställningsarbete. Rektorer ser över vilka 
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kostnader/tjänster som kan minskas, ex ersätts inte alla tjänster när någon slutar utan 
man löser det inom organisationen. 

Gemensam verksamhet 

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 
och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett 
överskott med 700 tkr p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader. 

3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovisat 
tom 

202204 

Prognos 
för 

projektet 

Prognosa
vvikelse 

hela 
projektet 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Skola för mig 2020 2022 3 195 2 217 3 195 0 

Flickors psykiska mående 20220101 20221231 900 0 900 0 

Upplands-Bro modellen 2020 2022 4 700 3 820 4 700 0 

Summa   8 795 6 037 8 795 0 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Projektet Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och 
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan. Genom att kompensera 
ojämlika levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt 
ska projektet bidrar till positiva förändringar för barnen. 

Flickors psykiska mående  är en fördjupad lokal studie om flickors psykiska mående 
som ska genomföras i Upplands-Bro kommun. En kvalitativ undersökning genomförs 
under höstterminen 2022. 

Projekt Upplands-Bromodellen ska bidra till ökad trygghet, ordning och studiero med 
målet att alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Projektets totala kostnader 
är 8 700 tkr varav 4 000 tkr finansieras med statsbidrag. 

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2021 Prognos 2022 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inventarier och 
utrustning förskolor och 
skolor 2 500 0 2 500 2 500 0 

Larm och säkerhet 2 065 0 2 065 2 065 0 

Modernisering av kök, 
utrustning 1 000 0 1 000 1 000 0 

Utomhusmiljö förskolor 
och skolor 500 0 500 500 0 

Summa 6 065 0 6 065 6 065 0 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 
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Inventarier och utrustning  

Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar hos 
förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor. 

Larm och säkerhet 

Förskolor och skolor investerar i nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder så 
som belysning på förskolgårdar. 

Inventarier och utrustning  

Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar hos 
förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor. 

Modernisering av kök  

Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till 
tillagningskök. Avser inventarier och utrustning. 

Upprustning av utemiljö 

Lekutrustning gårdar mm 
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Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner tillsynsrapport förstagångstillsyn på förskolan 

Utforskaren enligt Utbildningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Förskolan Utforskaren bedrivs av Wåga & Wilja förskolor AB och 

verksamheten fick sitt godkännande att starta verksamhet från den 20 januari 

2022. Utbildningskontorets utredare Josefin Almberg och Ann-Louise 

Rantanen har under april 2022 genomfört en förstagångstillsyn för att följa upp 

Utbildningsnämndens godkännande.   

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2022 

 Tillsynsrapport förstagångstillsyn, förskolan Utforskaren 

Ärendet 

Utbildningsnämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt samt pedagogisk omsorg som 

kommunen ger bidrag till. En s. k förstagångstillsyn genomförs för alla 

nystartade verksamheter och bör enligt Utbildningskontorets riktlinjer ske inom 

ca 4 månader från det att verksamheten fick sitt godkännande. Förskolan 

Utforskaren bedrivs av Wåga & Wilja förskolor AB och verksamheten fick 

godkännande att starta verksamhet från den 20 januari 2022.  

Tillsynen genomfördes genom ett fysiskt besök i verksamheten den 20 april 

2022. Inför besöket 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 förskolan Utforskaren är en 

välfungerande verksamhet som arbetar i enlighet med de planer som 

godkännandet bygger på. Utbildningskontorets utredare identifierade två 

utvecklingsområden, huvudmannens systematiska kvalitetsarbete samt 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-05-09 UN 22/0119 

 
 

lärmiljöer. Utvecklingsområdena kommer att följas upp vid nästa tillfälle för 

tillsyn. 

Barnperspektiv 

En tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda resultat och mer likvärdig 

förskola/pedagogisk omsorg för fler barn i Upplands-Bro kommun.   

 

 

 

 

 

Utbildningskontoret  

 

 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall   

Utbildningschef  

  

 

 

 

  

  

Bilagor 

1. Tillsynsrapport förstagångstillsyn, förskolan Utforskaren 

2. Barngruppens sammansättning  

3. Personal Utforskaren 

4. Rektors lärarleg och rektorsprogram 

5. Kompetensutveckling 

6. Särskilt stöd 

7. Arbetsplan för Wåga och Wilja förskolor AB 

8. Systematiskt kvalitetsarbete 



29 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren - UN 22/0119-7 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren : Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren

 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-05-09 UN 22/0119 

 
 

9. Verksamhetsplan Wåga och Wilja förskolor AB 2021-2022 

10. SKA 1 grupp kartläggning 

11. SKA 1 individ kartläggning  

12. SKA 2 genomförande, planering, refletion och analys - exempel från 

avdelning Trollsländan 2021-2022 

13. Utforksarens verksamhetsplan 2021-2022 

14. Barnskyddsrond Utforskaren 2021-2022 

15. Besiktning gården  

Beslut sänds till 

 Förskolan Utforskaren 

 Wåga & Wilja förskolor AB 
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Wilja förskolor AB  
 



29 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren - UN 22/0119-7 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren : Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren

Förstagångstillsyn 

 
 

Sid 2 av 13 
 

Innehållsförteckning 
1 Tillsyn .................................................................................................... 3 

2 Beslut ..................................................................................................... 4 
2.1 Utvecklingsområden ..................................................................................5 

2.1.1 Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete .............................5 
2.1.2 Lärmiljöer ...................................................................................5 

2.2 Skäl för beslutet .........................................................................................6 
 

 

 



29 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren - UN 22/0119-7 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren : Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren

Förstagångstillsyn 

 
 

Sid 3 av 13 
 

1 Tillsyn  
Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera 
om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter.  

Utbildningsnämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och fristående 
fritidshem som kommunen har godkänt samt pedagogisk omsorg som 
kommunen ger bidrag till.1 I tillsynen 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. 2 Vid tillsynen 
kontrolleras även att verksamheten uppfyller de villkor som gäller för 
godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag.  
Tillsynen tar utgångspunkt i de bestämmelser som anges i skollagen och övriga 
styrdokument som reglerar verksamheten.  

I beslutet används formuleringarna Tillfredställande, Tillfredställande men kan 
utvecklas, Anmärkning och Föreläggande. Du kan läsa mer ingående nedan 
vad orden betyder. 

Tillfredsställande3 Verksamheten uppfyller kraven 

Tillfredsställande men kan 
utvecklas4 

Verksamheten uppfyller kraven tillräckligt för 
att inte en anmärkning ska ges men behöver 

 

1 26 kap. 4 § skollagen 
2 26 kap. 9 § skollagen 
3 26 kap 10-12 §§ skollagen  
4 26 kap 12 § punkt 1 skollagen 
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utveckla verksamheten och/eller 
dokumentationen inom området. 

Huvudmannen kan kontakta Utbildningskontoret för att få råd och 
vägledning om hur verksamheten kan utvecklas.  

 

Anmärkning5 Verksamheten har mindre brister som behöver 
åtgärdas över tid 

Föreläggande6 Verksamheten har allvarliga brister som behöver 
åtgärdas omedelbart 

Åtgärder för hur en verksamhet ska avhjälpa bristerna finns beskrivet under 
råd och vägledning.  

 

2 Beslut  
Det har vid tillsynen framkommit att verksamheten är  

- tillfredsställande och uppfyller författningarnas krav inom nedan 
angivna områden som granskats.  

- tillfredsställande men kan utvecklas för att uppfylla författningarnas 
krav inom nedan angivna områden som granskats.  

 

5 26 kap 11 § skollagen 
6 26 kap 10 § skollagen 
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2.1 Utvecklingsområden  

2.1.1 Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete  
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.7 

Bedömning: I den inskickade dokumentationen saknas en 
utvärdering/uppföljning på huvudmannanivå från tidigare läsår. På förfrågan 
uppger huvudmannen att detta inte hunnits med i år. Utbildningskontorets 
utredare ser i övrigt ett gott arbete kring det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå och gör därför bedömningen att området är tillfredsställande 
men kan utvecklas.  

Råd och vägledning för att utveckla området: Utbildningskontorets utredare 
kommer att efterfråga huvudmannens utvärdering/uppföljning vid nästa tillfälle 
för tillsyn.  

2.1.2 Lärmiljöer 
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.8 

Bedömning: I den nya läroplanen ges lärmiljöerna i förskolan stor vikt. De 
pedagogiska miljöerna ska vara spännande och locka barnen till 

 

7 4 kap 3, 5 och 6 §§ skollagen 
8 Lpfö 18  
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utveckling och lärande. Utbildningskontorets utredare ser flera exempel 
på goda lärmiljöer på förskolan men ser utvecklingspotential framför allt 
på mellanavdelningen.  
Råd och vägledning för att utveckla området: De pedagogiska lärmiljöerna 
inomhus skulle kunna utvecklas gällande mångfald av material, 
tydliggörande av aktivitet och ämne samt estetik. 

2.2 Skäl för beslutet 
 
Område: Inledande bestämmelser (1 kap. 
skollagen)   

Bedömning Datum 
för åtgärd 

5 § Att utbildningen utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar och 
de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. 

 

Tillfredsställande 

 

 

 

5 § Att utbildningen vilar på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. 

 

Tillfredsställande  

6 § Att utbildningen vid en förskoleenhet med 
offentlig huvudman är icke-konfessionell. 

7 § Att undervisningen vid fristående skolor, 
fristående förskolor och fristående fritidshem är 
ickekonfessionell. 

Inte aktuellt för 
förskolan  
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Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, 
fristående förskolor och fristående fritidshem får ha 
en konfessionell inriktning. Deltagandet i 
konfessionella inslag ska vara frivilligt. 

 

10 § Att förskolans verksamhet har barnets bästa 
som utgångspunkt. Barnets inställning ska så långt 
det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att 
fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 
honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad. 

 

Tillfredsställande  

11 § Att förskolans verksamhet genomsyras av 
läroplanen och de allmänna råd som finns för 
förskola. 

 

Tillfredsställande  

Område: Huvudmän och ansvar (2 kap. 
skollagen) 

Bedömning Datum 
för åtgärd 

5 § Att huvudmannen har insikt i och följer de 
föreskrifter som gäller för verksamheten och 
utbildningen9 

Tillfredsställande  

 

9 Huvudmannen ska 
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5b § Att hudvudmannen anmäler förändringar i den 
krets av personer som avses i 5a §10 till 
utbildningsenheten senast en månad efter 
förändringen. 

Tillfredsställande  

8 § Att huvudmannen ansvarar för att utbildningen 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd 
av lagen och de bestämmelser för utbildningen som 
kan finnas i andra författningar. 
 

Tillfredsställande  

8 a § Att huvudmannen har utsett en skolchef som 
ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 

Tillfredsställande  

 

* genom erfarenhet eller på annat sätt ha förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, 
* ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och 
* i övrigt ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 
* Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att 
samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 
omständigheter av betydelse beaktas. 
 
10 I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och tredje stycket 
sammantaget avse 
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande över verksamheten,  
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,  
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och  
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 
verksamheten. Lag (2018:1158). 
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verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. 

9-11 §§ Att det pedagogiska arbetet vid förskolan 
leds och samordnas av en rektor. Denne ska särskilt 
verka för att utbildningen utvecklas. 

 

Tillfredsställande  

12 § Att huvudmannen ser till att rektor går en 
särskild befattningsutbildning eller en utbildning 
som kan jämställas med denna.  

 

Tillfredsställande  

13 § Endast den som har legitimation som lärare 
eller förskollärare och är behörig för viss 
undervisning får bedriva undervisningen. 

14 § Utöver lärare eller förskollärare som avses i 13 
§ får det i undervisningen i fritidshemmet och 
förskolan finnas annan personal med sådan 
utbildning eller erfarenhet att elevernas eller 
barnens utveckling och lärande främjas. 

15 § En legitimerad lärare eller förskollärare har 
ansvar för den undervisning som han eller hon 
bedriver. 

20 § Endast den som har legitimation får anställas 
som förskollärare får anställas utan 
tidsbegränsning. 

 

Tillfredsställande  
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31-33 § Att förskolan har rutiner för att ta emot 
registerutdrag för personal. 

 

Tillfredsställande 

 

 

34 § Att huvudmannen har rutiner för att se till att 
personalen vid förskole- och skolenheterna ges 
möjligheter till kompetensutveckling. 

Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare 
och annan personal vid förskole- och skolenheterna 
har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller 
för skolväsendet. 

 

Tillfredsställande 

 

 

Område: Barns utveckling mot målen (3 kap. 
skollagen) 

Bedömning Datum 
för åtgärd 

2 § Att förskolan ger alla barn den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. 
 

Tillfredställande men 
kan utvecklas  

 

3 § Att förskolan ger vårdnadshavare för ett barn i 
förskolan fortlöpande information om barnets 
utveckling. 

 

Tillfredsställande  
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Område: Kvalitet och inflytande (4 kap. 
skollagen) 

Bedömning Datum 
för åtgärd 

3 § Att huvudmannen systematiskt och 
kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar 
utbildningen. 

 

Tillfredsställande  

4-6 §§ Att det systematiska kvalitetsarbetet är 
dokumenterat och att målen uppfylls. Både på 
huvudmannanivå och enhetsnivå. 

 

Tillfredsställande men 
kan utvecklas 

 

7 § Att huvudmannen har rutiner för att åtgärda 
brister som kommer fram genom klagomål eller på 
annat sätt. 

 

Tillfredsställande  

8 § Att huvudmannen har skriftliga rutiner för att ta 
emot och utreda klagomål mot utbildningen. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 
sätt. 

 

Tillfredsställande 

 

 

9 § Att förskolan ger barn inflytande över 
utbildningen och att de alltefter förmåga får ta 
ansvar för sina egna handlingar och miljön i 
förskolan, samt att de behov och intressen barnen 
själva ger uttryck för ligger till grund för 

Tillfredsställande  
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utformningen av miljön och planeringen av den 
pedagogiska verksamheten. 

 

12 § Att förskolan erbjuder vårdnadshavare 
inflytande inom ramen för de nationella målen. En 
förutsättning för inflytande är att förskolan är tydlig 
om mål och innehåll. 

 

Tillfredsställande  

  

 

13-14 §§ Att förskolan har ett eller flera forum för 
samråd med vårdnadshavare och barn. Barn och 
vårdnadshavare ska informeras om vad som gäller i 
fråga om inflytande och samråd. 

 

Tillfredsställande  

 

 

Område: Förskolan (8 kap. skollagen) Bedömning Datum 
för åtgärd 

2 § Att förskolan stimulerar barns utveckling och 
lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet 
och barnets behov utifrån att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. 
 

Tillfredsställande  

8 § Att förskolan har en lämplig sammansättning på 
barngrupperna samt erbjuder en god miljö. 

 

Tillfredsställande  
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9 § Att förskolan ger särskilt stöd till barn som 
behöver detta samt att vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 
stödinsatserna.  

 

Tillfredsställande 

 

 

10 § Att förskolan medverkar till att barn med 
annat modersmål än svenska ges möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt 
modersmål.  

 

Tillfredsställande 

 

 

 

11 § Att förskolan fortlöpande för samtal med 
vårdnadshavare om barnets utveckling, samt minst 
en gång per år genomför ett utvecklingssamtal om 
barnets utveckling och lärande 

 

Tillfredsställande  
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Barngruppens sammansättning  

Barnen delas in i så åldershomogena grupper som möjligt, Förskolan har tre avdelningar, 

men delas in i mindre grupper för olika undervisningssituationer. Personalbemanningen i de 
olika grupperna anpassas efter antal barn och deras eventuella specifika behov av stöd. 

Rektor ansvarar för förskolans inre organisation och ser regelbundet över att hen fördelat 
förskolans personalresurser så att de främjar samtliga barns rätt till utbildning och 

undervisning. Kvalitetschef och VD stödjer rektor i detta viktiga arbete.  
 

Barngrupperna (2022-03-22) 
 

- Humlan födda 2021, 2020, 2019  13 barn, 4,3 barn/pedagog 
             Personal: fsk 100%, bsk 100%, bsk 80% (studerar, vikarie på studiedagarna ca 20%)  

 

- Myran födda 2018   11 barn, 5,5 barn/pedagog 

            Personal: bsk 100%, bsk 100%, förskolläraransvaret har Humlans fsk och kvalitetschef  
 

- Trollsländan födda 2017, 2016  10 barn (inkl. bibas), 5 barn/pedagog 

              Personal: fsk 100%, bsk 100% 
 

               Köksbiträde 100%, hjälper till i barngrupperna när köksuppgifterna är gjorda. 
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Wåga & Wilja förskolor    2022-04-08 

Förskolan Utforskaren 

Personal 

Följande personer är anställda som förskollärare: 

-  
  

Följande personer är anställda som barnskötare: 

-   

  

  

  

 ) 

Följande person är anställd på extratjänst som måltidsbiträde: 

-  
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Kompetensutveckling  

Vår personal är vår främsta framgångsfaktor och då vi tror på det livslånga lärandet är det 

viktigt för oss att våra pedagoger kontinuerligt erbjuds kompetensutveckling. Detta sker på 
många olika sätt. Vi har pedagogiska samtals- och diskussionsforum både gemensamma för 

hela företaget men också på varje förskola. Vi har ett flertal nätverk mellan personal och vi 
har ett antal interna utbildningar i tex pedagogisk dokumentation, projekterande arbetssätt, 

Systematiskt kvalitetsarbete, ateljékultur. Två av våra fyra studiedagar som vi har för samtlig 
personal består alltid av kompetensutveckling. Utbildningsinsatserna leds av vår 

kvalitetschef, rektorer eller av pedagoger som har specifika pedagogiska kunskaper inom ett 
område. Vi anser att om man som oss vill ha vetgiriga, nyfikna barn som känner lust till sitt 

eget lärande krävs det att även pedagoger får möjlighet till att kontinuerligt utmana sin egen 
kompetens. Det är viktigt att alla våra pedagoger får möjlighet att hålla sig ajour med aktuell 

forskning, vetenskap samt får möjlighet att odla sin egen lust till sitt livslånga lärande.   
 

Under läsåret 2021/2022 har kvalitetschef varit på förskolan en dag i veckan mellan 8.00 och 
14.00 för att handleda arbetslagen både i praktiken, vid planering och enskild handledning. 
 

Rektor och kvalitetschef har även använt förskolans studiedagar och kvällsmötestid för att 

arbeta med att implementera Wåga & Wiljas barn och kunskapssyn samt arbets - och 
förhållningssätt samt gå igenom alla de dokument som utgår Wåga & Wiljas systematiska 
kvalitetsarbete. 
 

Nedan finns planeringen för introduktion och kompetensutveckling läsåret 2021/2022 
18 augusti Tystnadsplikt och anmälningspliktdokument  

6 september – studiedag 7.30 – 16.30 

Förmiddag: Gå igenom och diskutera SKA 1 individ samt rutiner för dokumentation barn med 

särskilda rättigheter. Titta på Rutin dokumentation för barn med särskilda rättigheter Gå 

igenom SKA 1 kartläggning grupp samt arbeta med dokumentet arbetslagsvis  

Eftermiddag Läs och diskutera Arbetsplanen sid 30-33: Arbete för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling  - vad tänker ni utifrån dokumentet OCH vad har ni 

identifierat i era SKA 1 att ni behöver jobba med? Delge varandra OCH skapa plan mot 

diskriminering. 

Verksamhetsplan för förskolan med plan mot diskriminering. 

9 september Prion – hur fungerar portfolion 

Gå igenom metoden för medarbetarsamtal – grupp. Resultatsamtal, lönesamtal. Gå igenom 

lönekriterier 

11 oktober - Läs och diskutera - projekterande arbetssätt sid 24-26 i arbetsplanen 

Be arbetslagen berätta om sina projekt och vilka mål de prioriterat, vad de vill att barnen ska 

ha möjlighet att utveckla. 

När ni läst i arbetsplanen – vad har ni tagit fasta på, undrar över hur man får till? 

 18 oktober – studiedag Sadelmakaren  

Fm Barnsyn - värdegrund förhållningssätt Läs och diskutera: barns rättigheter ta med i 

presentationen Wåga och Wiljas ställningstaganden och värdeord 
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Em Workshop Ateljeristor - ateljékultur: färg, lera, konstruktion? Uppgift/utmaning samt 

materialvård – diskutera hur man dukar fram och erbjuder barnen/sätter igång uppgiften.  

16 november Läs och diskutera: pedagogisk dokumentation sid 20 – 24 

Säkerställa att vi börjar fylla på barnens egna mappar med exempel på deras utveckling och 

lärande – underlag för utvecklingssamtal!! 

Be båda avdelningarna att välja ut något dokumenterat material i prion de vill visa och 

berätta om. 

 15 december SKA 2 summera terminen med  som reflektionspartner  

Gå igenom och förankra arbetet med SKA 1 kartläggning individ och handlingsplan. 

Våren 2022 

26 januari Gå igenom SKA 4 samt ge arbetslagen tid att börja arbeta i dokumentet 

16 februari Läs och diskutera: Stärka barnet i sitt modersmål – språkindikatorer 

implementera VP-mål- Arbete i arbetslagen utifrån språkindikatorerna 

21 februari – Studiedag Skogsbacken 

Wåga & Wilja förskolor i förändring - stärka Reggio Emiliainspiration utifrån 

kvalitetsindikatorerna   

9 mars – Krisplan och personalhandboken -  

Även tid att arbeta i SKA 2 och 4 

6 april Föreläsning, drama i förskolan - fantasiförmedlingen  

11 maj HLR barnolycksfall 

23 maj Studiedag – SKA 3 utvärdering – gå igenom och ge tid att arbeta med 

8 juni studiebesök för inspiration lärmiljöer på Plommonets förskola  
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Särskilt stöd  

Vi bemöter alla barn med respekt och likvärdighet med ett aktivt förhållningssätt och 

anpassar oss utifrån deras behov. Vi för en ständigt en aktiv dialog om vår gemensamma 
värdegrund, barnsyn och förhållningssätt gällande hur man bemöter, arbetar med, stödjer 

och främjar samtliga barns utveckling och lärande.  
Om pedagogerna upplever att något barn är i behov av särskilt stöd görs en individuell 

kartläggning (Se bilaga SKA 1 individ). I kartläggningen lyfts det individuella barnets 
förmågor, de olika dagliga situationerna och pedagogernas arbetssätt.   

Vid behov efter att SKA 1 individ gjorts kan handlingsplan upprättas (Se bilaga SKA 1 
Handlingsplan). 
 

Vi genomför kontinuerligt kompetensutvecklandeinsatser för att säkerställa att berörda 
pedagoger kan stödja barn de barn vi har inskrivna i verksamheten. Vi har ett väl fungerat 

samarbete med tex autismcentrum. Vår kvalitetschef erbjuder pedagogisk handledning och 
vi erbjuder vid behov pedagoger utbildning i hur man kan arbeta med bildstöd, bildschema 

och TAKK.  
 

I det fall vi har handlingsplan för något barn är alla i arbetslaget väl insatta i hur vi ska arbeta 
för att leva upp till de mål vi arbetar mot för att stödja och utmana barnet.  
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       Arbetsplan 
                                    För Wåga & Wilja förskolor  
 

Hur kunde 

snigeln gå 

dit? 

Ta vara på barnens frågor och  

gör dem undersökningsbara. 
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INLEDNING  

Presentation  

Wåga & Wilja förskolor AB hämtar sin inspiration från de kommunala förskolorna i den 

Italienska staden Reggio Emilia. Våra förskolor har en gemensam organisation som bygger på 

en stark tro på människans möjligheter. Vi har en djup respekt för barnet samt en 

övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att 

utforska världen.  

 

Förtydligande av begrepp  

• I arbetsplanen använder vi ofta begreppet barnet även när vi menar 

barnet/barnen/barngruppen.  

• Vi använder ”hon” istället för hon/han – då vi syftar på människan oavsett kön. 

• Pedagoger står för alla yrkeskategorier i kollegiet oavsett utbildning.  

• Begreppet miljön som den tredje pedagogen syftar till en miljö som stödjer barnens 

utforskande och undersökande av material, begrepp och fenomen, enskilt och 

tillsammans med andra.  

• 100 språk är ett begrepp som kan sammanfatta olika intryck, medium och 

uttrycksformer, att få en känsla för, en relation till och upplevelse för det som 

utforskas. Vi menar att det finns 100 sätt att bilda sig och få en relation till sina 

intryck, likväl som det finns en mängd uttrycksätt att gestalta och kommunicera sina 

tankar och upplevelser på.  

• Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Enligt 

diskrimineringslagen och skollagen ska varje förskola upprätta en plan varje år som 

beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling. Våra förskolor upprättar denna plan som 

en del av förskolans verksamhetsplan, VPn för läsåret. 

• SKA – systematiskt kvalitetsarbete Dokumenten som utgör SKA skall användas av alla 

pedagoger inom Wåga & Wilja. De är olika dokument för reflektion och analys av 

utbildningen och undervisningen, som utgår från avdelningarnas kartläggning, 

pedagogisk dokumentation, projekterande och observationer. Våra styrdokument, 

såväl de interna som de nationella, utgör alltid grunden för vår utbildning och 

undervisning. 

• VP – verksamhetsplan Är det dokument som upprättas inför varje nytt läsår utifrån 

förskolornas utvärdering i SKA 3. VPn innehåller de mål och utvecklingsområden som 

Wåga & Wilja samt förskolorna sätter upp för läsåret. 

 

Syfte 

Detta dokument, vår Arbetsplan, vänder sig till pedagogerna på våra förskolor men också till 

föräldrar, politiker och andra som är intresserade av att ta del av hur vi bedriver vår 

verksamhet. Arbetsplanen ska vara ett tydligt arbetsmaterial och ett stöd i 

verksamhetsutövningen det vill säga underlag för planering, genomförande och utvärdering 

av utbildning och undervisning. Det är verksamheten och pedagogernas förhållningssätt som 

utvärderas – aldrig barnet!  
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Arbetsplanen bygger på de lagar och förordningar som svensk förskoleverksamhet vilar på 

vilket är;  

• FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen  

• Skollagen  

• Läroplan för förskolan 

 

Vår arbetsplan beskriver det som ska vara lika på alla våra förskolor inom Wåga & Wilja. 

Vår vision, pedagogisk inriktning, arbets- och förhållningssätt samt den barn- och 

kunskapssyn som ska prägla våra verksamheter. Enligt skollagen § 5 ska utbildningen vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetsplanen är ett led i att beskriva hur vi 

lever upp till det. Vi är medvetna om att alla våra förskolor har olika förutsättningar men 

trots det är vår avsikt att alltid sträva mot det vi skriver i Arbetsplanen.  

 

Arbetsplanen är ett levande dokument i verksamheten och revideras kontinuerligt. 

 

 

 

VISIONER OCH VERKSAMHETSINRIKTNING  
Vårt företag heter Wåga & Wilja och det är innebörden i dessa två ord som talar om vad som 

krävs för att påverka framtiden. Vi måste våga och vilja och varje pedagogs insats är av stor 

betydelse för att vi ska nå våra mål. Genom att arbeta här och nu ”bygger vi också 

framtiden”. Vår vision med våra förskolor är att vi, med vår arbetsinsats, ska vara med om 

att förändra världen genom barnen.  

 

Wåga & Wilja förskolor AB är sedan 2011 anslutna till Atvexa AB, ett svenskt bolag som drivs 

av entreprenörer som brinner för att utveckla en väl fungerande verksamhet med hög 

kvalitet. Atvexas värdegrund bygger på olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet.  

 

Wåga & Wiljas ställningstaganden  

Wåga & Wilja ska verka för ett samhälle där alla människor har samma rättigheter. Wåga & 

Wilja ska vara en demokratisk organisation där alla barn, föräldrar och pedagoger har 

rättighet att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter och därmed också skyldighet att 

vara lyhörd för olikheter och mötas i respekt.  

 

Wåga & Wilja ska verka för;  

• En förskola där barnen får mötas i olikhet för att fostras in i ett demokratiskt 

förhållningssätt  

• En välkomnandets förskola genom att bjuda in till delaktighet och vara en mötesplats 

mellan barn, familjer och pedagoger 
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Wåga & Wiljas värdeord  

Vårt föränderliga samhälle ställer krav på att vi som förskola har en föränderlig pedagogik.  

Som grund för arbetet har vi våra värdeord – det vi strävar efter som förskola:  

• Subjekt – varje människa är en unik person som är i relation med sin omgivning. De 

förmågor och erfarenheter varje barn har ska få utvecklas och delas med andra under 

förskoletiden. Subjektivitet är därför nära förbundet med värdet skillnad.  

• Skillnad – olikhet berikar, att få möta andras tankar och teorier är nödvändigt för att 

vidga sina egna perspektiv. Pedagogerna ska skapa förutsättningar för möten mellan 

barnen, där olika tankar, erfarenheter och strategier får möjligheter att berika 

varandra. Barnen får möjlighet att omvärdera sitt eget sätt att tänka och handla och 

utveckla ett nyanserat sätt att se på omvärlden. När vi även tillför en skillnad av 

metod, teknik och material blir också utforskandet mer intressant och meningsfullt, 

där förändring kan uppstå i barnens undersökande.  

• Ömsesidigt beroende – delaktighet, där alla deltar utifrån sina förmågor och 

erfarenheter. Pedagogerna ska skapa förutsättningar till möten där ömsesidighet kan 

ske. Ömsesidigt beroende är därför nära förbundet med värdet lärande som 

förändring.  

• Lärande som förändring – lärande är föränderligt och situationsbundet, det är 

beroende av sammanhanget. Lärande sker i processer och i upprepande, där 

erfarenheter blir till fler möjligheter och nya perspektiv. Lärandet föds både i relation 

med andra individer och i mötet med material. Lärande sker enskilt och i grupp. 

Lärande som förändring är därför nära förbundet med värdena subjekt, skillnad och 

ömsesidigt beroende.  

 

Utbildning och undervisning 

Läroplanen för förskolan har i den senaste revideringen förtydligats vad gäller begreppen 

utbildning och undervisning. Därför har Wåga & Wilja valt att försöka beskriva vad vi avser 

och menar med de två begreppen. 

 

Utbildning 

Wåga & Wilja bedriver förskoleutbildning. Som grund och utgångspunkt för den har vi en 

barn- och kunskapssyn som vilar på socialkonstruktionistisk teori. Att människan lär och 

utvecklas utifrån de sammanhang och material hon möter. Wåga & Wilja har en gemensam 

värdegrund och gemensamma riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas. Dessa beskrivs i 

detta dokument som är Wåga & Wiljas arbetsplan. 

 

Undervisning 

Undervisningen av varje barngrupp ska ledas av förskollärare och utföras av hela arbetslaget. 

Undervisningen tar sin utgångspunkt i den pedagogiska dokumentationen och processas på 

ett övergripande plan fram av arbetslaget i dokumentet SKA 2. Utifrån den kunskap och de 

erfarenheter arbetslaget har av barngruppen sätter de upp målstyrda processer där barnet 

har möjlighet att utvecklas och erövra nya kunskaper. Undervisningen ska utgå från barnens 

tankar och frågor. Ge barnet möjlighet och tid att erövra färdigheter för att bli självständigt 
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samt tekniker och strategier för att lära och uttrycka sina idéer och hypoteser genom olika 

uttryckssätt/100 språk. 

 

Samarbete med omvärlden 

• Föra ut förskolan i samhället och ta in samhället i förskolan. Låta barns tankar och 

uttryck visas ute i samhället för att synliggöra dessa för medborgarna och skapa 

dialog kring modern barndom.  

• Lära av andra pedagoger genom litteratur, föreläsningar, media och studiebesök.  

• Ta vara på och använda det kulturella utbud som finns i våra förskolors närområde. 

• Dela med oss av våra kunskaper genom Wåga & Wilja Wisdom som är vårt 

utbildningsföretag. Vi erbjuder fortbildning till pedagoger på andra förskolor och 

skolor genom att ta emot studiebesök, erbjuda kurser och handledning samt hålla 

föreläsningar.  

• Ta emot lärarstudenter som gör sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning i vår 

verksamhet. 

• Välkomna internationella kontakter 
 

 

 

ORGANISATION  
Rektor har det övergripande ansvaret för verksamheten vad gäller pedagogik, ekonomi och 

personal i en eller två förskolor. Rektor leder och fördelar arbetet inom sin enhet.  

 

Förskollärare leder arbetet inom sitt arbetslag och har ett särskilt ansvar för undervisningen. 

Utbildningen och undervisningen genomförs av hela arbetslaget.  

 

På våra förskolor har vi organiserat våra barngrupper så att barnet erbjuds en miljö och 

pedagogisk verksamhet anpassad efter den ungefärliga åldern. Vi arbetar projekterande med 

utgångspunkt i pedagogisk dokumentation där varje barns lärande följs upp kontinuerligt. 

Förskolegården är en självklar träffpunkt mellan de olika barngrupperna och vi uppmuntrar 

barn som vill träffa kamrater i andra grupper att besöka varandras avdelningar.  

 

Vi har en gemensam grundtanke om hur miljön inne och ute ska vara utformad på Wåga & 

Wiljas förskolor. Miljön skall ge barnet stimulans, utmaningar och möjligheter. Miljön skall 

vara sinnligt och vackert/estetiskt utformad så den tilltalar och utmanar alla sinnen. 

Ansvaret för lärmiljöer och material på förskolan ska vara gemensamt. Materialet ska växa 

med barnet, ge det nya utmaningar och vara föränderligt i relation till pågående 

projekterande. Miljön ska också fungera som en tredje pedagog, vara ordnad i 

aktivitetshörnor som främjar att barnen delar upp sig i mindre grupper.  

 

Struktur 

För att möjliggöra arbetet med pedagogisk dokumentation och projektarbeten är det viktigt 

att vi har en fast struktur för barngruppen. En struktur som bygger på återkommande rutiner 
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som handtvätt och på/avklädning och aktiviteter som samlingar, sånglek, naturen, rörelselek 

och drama. Genom att strukturera verksamheten får barn och pedagoger de rutiner som 

skapar trygghet och organisation för vardagen. Projektarbetet barngruppen arbetar med kan 

och får gärna genomsyra skogsutflykterna, samlingen och rörelseleken mm. Allt det som 

barngruppen upplever tillsammans skapar med tiden den kultur/anda som råder i gruppen. 

Här är det viktigt att vi pedagoger funderar på hur vi formar och möjliggör denna 

grupprocess. Hur vi gör för att skapa demokratiska samlingar, göra barnet delaktigt och hur 

möjliggör vi att det skall kunna påverka vardagens aktiviteter.  

 

En viktig förutsättning för att vi ska nå våra mål är hur vi skapar vår organisation. Vår 

organisation ska hela tiden utgå från hur vi på bästa sätt ska kunna förverkliga våra mål. 

Organisationen ska bygga på att vi ska ta tillvara allas kompetens optimalt och det innebär 

också att vi så långt det går ska tydliggöra våra roller. Vi ska precis som med barnen se våra 

olikheter som tillgångar, olikheter i form av såväl teoretiska som praktiska kunskaper och 

självklart också våra personligheters olikheter. På våra avdelningar arbetar pedagoger med 

olika ansvar i den pedagogiska verksamheten. Vår kvalitet blir den som vi tillsammans bidrar 

med.  

 

Barnets dokumentation 

Varje barn ska ha tillgång till dokumenterat material som synliggör barnets utveckling och 

lärande. Dokumentationerna ska synliggöra barnets utforskande och meningsskapande i 

relation till sina kamrater, miljö och material och hur de förhandlar, samarbetar och tänker 

tillsammans. Barnets lärande ska dokumenteras kontinuerligt i barnets portfolio. Genom den 

synliggör vi barnets tankar, strategier och barnets väg till kunskap - den lärande processen.  

 

Syfte med barnets dokumentationer är att synlig- och tydliggöra barnets läroprocesser för: 

• Barnet själv 

• Vårdnadshavarna 

• Pedagogerna 
 

Vid övergång till förskoleklass är barnets dokumentation samt barngruppens samlade 

projekterande underlag för hur pedagogerna och vårdnadshavarna kan lämna över sin 

kunskap om barnets utveckling, erfarenheter och strategier för lärande.   

 

Tillagningskök och måltiden 

På Wåga & Wiljas förskolor vill vi att maten ska ha hög kvalité och lagas från grunden i 

förskolans tillagningskök. Att kockarna i största möjliga mån väljer ekologiska och 

närproducerade råvaror och att måltiderna som serveras är anpassade efter säsong. Vi ser 

det som grunden för att barnet ska utveckla en god relation till mat, hälsa och hållbarhet.  

Maten ska serveras så att barnen själva kan se vad som serveras och ta av maten. Maten ska 

vara tilltalande upplagd och huvudrätten ska kompletteras med varierande grönsaker. 

Måltiderna ska över tid inspirera barnet till att prova nya livsmedel och maträtter. Vi strävar 

efter att måltiderna som serveras ska representera olika internationella kök såväl som 
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traditionell svensk husmanskost. Vi uppmärksammar svenska traditioner med jul- påsk- och 

midsommarlunch men vill också att andra nationaliteter som finns representerade på 

förskolan uppmärksammas genom måltiden. Vi vill att barnen ska veta vem som arbetar i 

köket för att möjliggöra dialog kring maten.  

 

Måltiderna som serveras ska vara trivsamma med ro för att kunna äta men de är också en 

stund som rymmer möjlighet för utforskande och lärande. Pedagogernas förhållningssätt till 

barnet och måltiden ska vara densamma som vid all annan undervisning. Maten som 

serveras ger möjlighet till att uppleva och samtala om dofter, smaker och konsistenser. När 

barnen tar för sig av maten eller sitter och äter är samtal om antal, hel och delar, mängd och 

vikt spännande och utmanande. Det är pedagogens ansvar att ta vara på dessa möjligheter 

till att prata om begreppen likaväl som det är viktigt att se till att varje barn får i sig 

tillräckligt mycket mat. Maten som serveras rymmer även samtal om olika länder och 

kulturer, varifrån råvarorna kommer och varför det är viktigt att tänka på vad och varför man 

äter. Vi vill att barnen ska få med sig ett medvetet tänkande och en god relation till mat. Att 

barnet ska veta vilka livsmedel det äter och hur de ser ut, varifrån det kommer innan det är 

tillagat. 

 

Traditioner och familjemedskapande 

Högtider och traditioner har alltid varit viktiga i vår svenska kultur liksom i andra länders 

kulturer. Därför är det viktigt att vi firar och uppmärksammar dem. Firande, glädje och 

festlighet är alltid det som är i fokus när vi uppmärksammar våra kulturella högtider. I vår 

svenska kultur fyller barnet en viktig uppgift i traditioner och seder. De går t ex. luciatåg, är 

påskkärringar, sjunger och dansar runt julgran och midsommarstång. Förståelse och 

förmedling av varför vi firar lägger vi inte lika stort fokus på. Vi tänker att nyfikenheten hos 

barnet kring traditionernas ursprung får växa fram med barnets stigande ålder. 

 

Vi ska ta ett särskilt ansvar för att bygga broar mellan vår svenska och andra länders kulturer. 

Barn, familjer och pedagoger med annan kulturell bakgrund ska välkomnas in till våra 

svenska traditioner likväl som vi ska vara öppna, nyfikna och uppmärksamma nationella 

traditioner och högtider. Vi ska uppmuntra familjerna att medskapa i förskolan genom att 

berätta och visa på sitt ursprung och sina högtider och traditioner.  

 

Varje förskola har sina egna högtider och traditioner. Detta för att det är roligt, festligt och 

spännande men också för att det är kreativt skapande och planerande för barn och 

pedagoger. Vi har också några traditioner som är gemensamma då vi anser att de är viktiga 

för barngruppens summerande av vad de är med om genom förskoleåren:  

• Barn visar och berättarmöten där familjerna bjuds in för att ta del av barnens 

projekterande. De ska se olika ut genom förskoletiden men knyta an till att barnen 

ska ges möjlighet att visa, berätta och reflektera över vad de gör. Mötena kan variera 

från att vara uppvisningar, sagor, filmsekvenser till att barnen själva får visa och 

skapa utifrån olika tekniker eller frågeställningar tillsammans med sina familjer. 
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• Förskolans Dag, i maj varje år, är ett tillfälle för summering, vernissage och avslut av 

det gångna läsåret. Vi bjuder in familjerna till att dela festligheten med oss på våra 

förskolegårdar. Barnens alster ställs ut i utställningar och deras installationer finns att 

åskåda på förskolegården. Barngruppens projekterande summeras och sammanställs 

av pedagogerna och dokumentationer av det finns uppsatta på avdelningarnas 

väggar.   

• Avslutning för 5-åringarna som lämnar förskolan som ett festligt och tydligt avslut 

och avtackning för deras tid på förskolan. 

 

 

 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE  
Enligt Skollagen och Läroplan för förskolan är vi skyldiga att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete för att säkerställa att utbildning och undervisning dokumenteras, följs upp, 

utvärderas och utvecklas. Kvalitetsarbetet genomförs på tre nivåer. 

 

Huvudmannanivå 

VD är den juridiska och faktiska huvudmannen i Wåga & Wilja Förskolor AB. Huvudmannen 

är ytterst ansvarig för verksamheten och ska se till att det finns förutsättningar att bedriva 

ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån 

förskolans Läroplan, Skollagen, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, Barnkonventionen, Wåga & 

Wiljas Arbetsplan, Verksamhetsplan och Plan för att motverka diskriminering och kränkande 

behandling. För att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det 

enskilda barnet eller för en grupp av barn genomför huvudmannen en 

barnkonsekvensanalys innan denne fattar beslut som berör företagets verksamhet. 

Synpunkter och klagomål som framförs på utbildningen registreras och följs upp varje månad 

för respektive enhet. 

 
Utifrån de analyser som gjorts enhetsvis och sammanställts av rektor, gör VD årligen en 

sammanfattad analys och bedömning i ett kvalitetsbokslut. Kvalitetsbokslutet, som skrivs i 

slutet av läsåret, synliggör behov som finns i verksamheten och vad som behöver prioriteras 

under nästkommande läsår. Resultatet av Kvalitetsbokslutets analys ligger till grund för VD 

och chefsgrupps bedömning över kommande läsårs utvecklingsbehov.  

 
Enhetsnivå 

På förskolan är rektor ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns 

förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten utifrån de nationella målen och 

riktlinjerna. Medarbetarna ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar 

förutsättningar för att varje barn utvecklas på bästa sätt. Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån 

förskolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen, Wåga & Wiljas Arbetsplan, 

Verksamhetsplan, Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt 

Årshjul.  
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Lokalt anpassat kvalitetsarbete bedrivs systematiskt och kontinuerligt, vilket innebär att 

arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. 

Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad 

måluppfyllelse i förhållande till förskolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen, Wåga & 

Wiljas Arbetsplan, Verksamhetsplan samt Plan för att motverka diskriminering och 

kränkande behandling. Varje enhet gör en skriftlig dokumentation av kvalitetsarbetet. Den 

skriftliga dokumentationen behövs för att regelbundet kunna stämma av att kvalitetsarbetet 

leder till en utveckling mot målen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för 

alla medarbetare vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska 

genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i 

kvalitetsarbetet. Ledningen, medarbetarna, barn samt vårdnadshavare behöver alla bidra 

med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten. Kvalitetsarbetet ska ständigt vara 

närvarande på alla nivåer: individuellt, i arbetslaget, på enheten som helhet och hos 

huvudmannen för verksamheten. Målet är ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt 

som leder till en ständig utveckling av verksamheten. 

 
För att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det enskilda barnet 

eller för en grupp av barn genomför förskolechef en barnkonsekvensanalys innan beslut 

fattas som berör förskolans verksamhet.  

 

Avdelningsnivå 
Enligt förskolans läroplan ska kvalitén på verksamheten kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Varje barns lärande och utveckling ska 

följas, dokumenteras och analyseras för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar att 

utvecklas och lära. Det är förskolläraren och arbetslaget som ansvarar för att det 

systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen genomförs. Som arbetsverktyg för detta 

använder de följande dokument: 

• Pedagogiska dokumentationer - För att kunna synlig- och tydliggöra varje barns 

individuella utveckling och lärande ska dokumentationerna belysa barnets och 

barngruppens lärande i processer. De är i sin tur underlag för reflektion över hur 

barnet och barngruppen utmanas till vidare undersökande och lärande. 

• Avdelningens rutiner – beskriver arbetslagets valda arbets- och förhållningssätt för 

lärande omsorg även i vardagens rutinsituationer. Dokumentet revideras 

kontinuerligt och följer barngruppen under förskoletiden. 

• Pedagogisk kartläggning, dokument SKA.1– Kartläggning av barngruppen alternativt 

individens nuläge som utgångspunkt för att välja prioriterade mål för läsåret. 

• Utveckling och utvärdering av den pedagogiska verksamheten, dokument SKA.2 – 

planering och genomförande där vad, hur och varför formuleras kring hur vi ska 

arbeta kommande månad. Mål och fokusområden sätts upp för utbildning och 

undervisning av barngruppen utifrån kartläggning, läroplan och Wåga & Wiljas 
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arbetsplan. Dessa ligger till grund för undervisningen, vad barnen ska ha möjlighet att 

utveckla förståelse för och lära sig under terminen.  

• Utvärdering av hela läsåret, dokument SKA.3 – sammanställning och utvärdering av 

läsåret som gått. Reflektera och formulera vad pedagogerna sett att barnen utvecklat 

och fått större förståelse för. Vad kan vi se att barnen lärt sig av undervisningen både 

vad gäller kunskaper, erfarenheter, slutsatser, kreativitet, tekniker o s v.  

 

 

 

Avdelningarnas prioriterade 

mål och pedagogiska 

dokumentationer utgör 

underlag för utvecklingssamtal 

och föräldramöte. Det ger 

möjlighet att tillsammans med 

vårdnadshavarna utvärdera och 

utveckla verksamheten. 

Samtalen pedagogerna och 

vårdnadshavarna har kan 

komma att påverka utbildning 

och undervisning för att 

verksamheten på bästa sätt ska 

bidra till barnets lärande och 

utveckling. 

 

 
 
 
BARNETS RÄTTIGHETER TILLIKA PEDAGOGERS ANSVAR 

Wåga & Wilja ser det som barnets rättighet att utveckla förståelse för sin omvärld för att 

vara förberedd för den framtid de ska leva och verka i. Varje barn skall ges samma 

förutsättningar oavsett kultur, etnisk- religions- eller könstillhörighet för att få utveckla sin 

fulla potential som människa. Det är barnets rättighet att omfattas av en barn- och 

kunskapssyn som står på barnets sida. Därför hämtar vi inom Wåga & Wilja inspiration från 

filosofin och förhållningssättet pedagogerna har i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. 

En barn- och kunskapssyn där vi ser på lärande som något som ständigt är i rörelse och 

förändring och som skapas i relation mellan barnet/barnen, materialet, tingen och miljön. 

Med denna syn ses barnet som medkonstruktörer av kultur, kunskap och identitet. 
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DET RIKA BARNET, med kraft och resurser i sig självt. 

Barnet som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Det är 

ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk, det vill säga ett rikt barn. Detta 

barn behöver också en vuxen, men inte en vuxen som bara vill beskydda eller vara 

ordningsvakt, utan en vuxen som man kan konstruera världen tillsammans med. Eftersom 

barnet inte klarar av att bygga upp allting själv behöver den en vuxen som kan lyssna och se. 

En vuxen som kan utmana tankarna och som man kan överskrida gränserna med.
  

    Loris Malaguzzi, Reggio Emilia     

                

 

 

Det är barnets rättighet att få utveckla viktiga kompetenser som:  

• Samarbetsförmåga                • Flexibilitet 

• Kommunikativ förmåga  • Kreativitet  

• Reflekterande attityd • Fantasi 

• Aktivt förhållningssätt • Nyfikenhet 

• Initiativförmåga  • Koncentration 

• Ansvarstagande  • Strategier för lärande 

• Empatisk förmåga  • Föreställningsförmåga  

   

Vi tror att barnet med dessa kompetenser kommer att ha gynnsamma förutsättningar och 

vara väl förberedda att möta och leva i en föränderlig omvärld. 

 

Barnet vill skaffa sig egen kunskap tillsammans med andra barn och med vuxna. Vi tror att 

det som driver barnet till kunskap är nyfikenheten och viljan att prova på och försöka själv 

eller i samspel med andra. Får barnet utlopp för sin nyfikenhet och möjlighet att skapa efter 

sin egen förmåga, antar de allt större utmaningar. Barnet märker tidigt i livet vilka människor 

som lyssnar och tar dess tankar på allvar. Gör vi det vågar barnet ha sina egna åsikter och 

tankar, det vågar vara olik och lita på sina egna erfarenheter. Barnets nyfikenhet driver det 

att handla själv. Genom det egna undersökandet och upptäckandet skaffar det sig egna 

kunskaper och erfarenheter som ger en allt större förståelse för hur saker och ting hänger 

samman. Barnet får förståelse för att det finns olika lösningar och att människor tänker olika. 

Vi pedagoger behöver skapa förutsättningar för barnen att bli aktivt lyssnande till varandra. 

Att både bli lyssnad till och berättad för. Därför ska vi på förskolan ha en tillåtande, lustfylld 

och undersökande miljö och en atmosfär som får barnet att våga och vilja. Vi pedagoger ska 

skapa de förutsättningar barnen behöver för att kunna mötas i samarbete. Det vill säga vara 

regissörer i verksamheten genom att planera, erbjuda, utmana, medforska, ge tillbaka, 

fördjupa och följa upp.  
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Spännvidden mellan barns kunskaper i barngruppen är ofta stor. För att utmana och 

använda barnets kunskaper och egenskaper ska pedagogerna ordna aktiviteter och ta vara 

på tillfällen där barnen kan lära av varandra. Vi ska medvetet använda oss av den proximala 

utvecklingszonen, som är det utrymme som ger möjlighet att se, ta in, göra och lära nytt av 

varandra. Barnens samtal med varandra, de frågeställningar och förslag som något barn har 

ger de utmaningar som behövs för att utveckla tankeprocesserna hos andra barn.  

 

Pedagogens ansvar är att ge barnet redskap att möta och förstå den värld de lever i nu och 

den framtid de ska leva och verka i, därför ska vi ge barnet möjlighet:  

• Att utveckla sin inneboende nyfikenhet, fantasi och kreativitet och 

föreställningsförmåga genom att: 

- se barnet som individ som ska få ta tillvara alla sina förmågor 

- se barnen som resurser för varandra 

- inspirera och utmana till att fantisera, drömma och vara kreativ 

 

• Att vara i en verksamhet som ger förutsättningar för att upptäcka, undersöka och 

förundras genom att:  

- låta barnet få möjlighet att reflektera över sitt eget och andras lärande, använda 

pedagogisk dokumentation som metod 

- erbjuda en föränderlig miljö som lockar till upptäckter och utmaningar 

- utmana barnets tankar genom att låta barnet möta sig själv och andra i 

frågeställningar och dilemman 

- se barnet som medkonstruktör av sitt eget lärande 

 

• Att tillsammans med kamrater få utveckla sin självkänsla och 

kommunikationsförmåga i ett demokratiskt förhållningssätt genom att: 

- samtala, lyssna och stödja barnet i sin socialisering/samarbetsförmåga 

- skapa tillfällen för förhandling genom samtal mellan barnen 

- barnet kan välja eller välja bort i olika situationer 

- respektera barnets tankar, känslouttryck och åsikter 

- barnet får påverka så långt det är möjligt 

- barnet får ta eget ansvar  

- barnen är med och tröstar, tar hand om och hjälper varandra 

 

• Att utveckla kunskaper och färdigheter genom lek och lustfyllt lärande genom att:  

- iordningställa miljön efter barnens intressen och behov för att leken ska utvecklas 

- låta barnet få tid och många erfarenheter av att ta ansvar för sig själv genom att 

öva på att klä på sig, ta för sig av maten eller tvätta händerna  

- skapa många olika språksituationer i form av samtal, rim och ramsor, sagor, 

sånger, drama, rytm och skapande i olika former för att kunna kommunicera, 

utveckla och omsätta sina erfarenheter i användbara kunskaper 
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- ta vara på och samtala kring matematik i vardagssituationer som när vi delar 

frukt, tar för oss av köttbullar eller häller upp mjölk i glaset och så vidare. 

- stimulera barnet till att undersöka och få förståelse för naturvetenskapliga och 

tekniska fenomen 

 

Denna syn på barnet kräver pedagoger som: 

• Är nyfikna genom att: 

- vara nyfiken på barnet och dess frågor 

- vilja utvecklas och lära mera 

- förundras och ser möjligheter 

- vågar och vill förändras med samtiden 

 

• Är medvetna och arbetar utifrån: 

- Skollagen 

-  Barnkonventionen 

-  Läroplanen för förskolan 

- Wåga & Wiljas arbetsplan 

- Wåga & Wiljas värden: Subjekt, Skillnad, Ömsesidigt beroende, Lärande som 

förändring 

 

• Är medforskande genom att: 

- se ur barnets perspektiv 

- tolka och fundera på hur barnet tänker, utan att tro att tolkningen man gör är 

den enda sanningen 

- stödja barnet i dess lärande och erövrande av omvärlden genom att erbjuda nya 

utmaningar och frågeställningar 

-  ställa öppna frågor till barnen, frågor utan givna svar 

- arbeta projekterande 

 

• Har en medveten människosyn genom att: 

- regelbundet fundera kring sina värderingar  

- göra egna ställningstaganden och motivera dem 

- vara öppen för andras ställningstaganden  

- våga ändra sig likväl som att våga bjuda motstånd 

- ha mod att stå på barnets sida 

- ha insikt om att hon är med och bygger framtiden 

- visa intresse för och följa samhällsdebatten med ifrågasättande hållning 

 

• Har ett förhållningssätt som präglas av att: 

- vara lyhörd, ärligt nyfiken och engagerad 

- ge barnet värme och generositet utan att ställa villkor 
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- möta barnet med respekt, empati och omsorg 

- möta barnet i förhandling och dialog 

 

• Har självkännedom genom att: 

- våga lära av och använda sina arbetskamrater som "speglar och bollplank" 

- ha insikt om sin egen roll som pedagog och hur den påverkar barnet 

 

• Har gedigen kunskap om barn genom att: 

- läsa facklitteratur, ta del av andras teorier 

- ta emot handledning 

-  lära sig mer genom regelbunden dokumentation och reflektion 

- ta ansvar för eget behov av fortbildning 

 

 

 

PEDAGOGERS ANSVAR OCH DELAKTIGHET 

Det är pedagogernas rättighet att få arbeta på en förskola där vår grundinställning är att vi 

hela tiden strävar efter att vara en lärande organisation som stimulerar pedagoger till 

lärande och kompetensutveckling. Det är var och ens ansvar och möjlighet att ta aktiv del i 

det gemensamma, att vara med och skapa kollektiva erfarenheter, som blir en resurs för 

hela organisationen.  

 

En organisation där: 

• du som pedagog ska ges möjlighet att växa, där det är du själv som sätter gränser för 

hur långt du vill gå i din egen utveckling 

• delaktighet är en rättighet men också ett eget ansvar som förutsättning för ett aktivt 

deltagande i förändringsprocesser och utvecklingsarbete 

• medinflytande är en naturlig del i arbetet och kommunikationen/dialogen präglas av 

tydlighet, öppenhet och ömsesidig respekt 

• varje medarbetare är viktig för att vi tillsammans ska nå våra mål och det är när vi 

kan ta tillvara på varandras olikheter som vi har möjlighet att nå längst 

• vi eftersträvar tydlighet och struktur vad gäller uppdrag, roller och stöd 

 

En rättighet för pedagoger är också att få möjlighet att utvecklas i nära dialog med sina 

kollegor. För att nå öppenhet och kunskapsutbyte skall vi sträva mot ökad generositet oss 

emellan där vi lyfter fram varandra och varandras goda exempel.  

 

Därför har vi: 

• pedagogiska samtalsforum på våra förskolor 

• mötesforum mellan förskolorna 

• mentorskap pedagoger emellan 
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• introduktion och utbildning för nyanställda pedagoger  

• utvecklingstid för dokumentation- och reflektion 

• möjlighet att arbeta med och utveckla sina egna förmågor 

• handledning 

• kurser i pedagogisk dokumentation, projekterande och ateljekultur 

 

För att alla pedagoger och vikarier skall bli insatta i vår praktik och metodik bär alla ett 

enskilt och gemensamt ansvar att beskriva och tydliggöra förskolans verksamhet och kultur. 

Alla pedagoger ska ha kännedom och tillgång till viktiga dokument som t ex läroplan för 

förskolan, verksamhetsplan, arbetsplan, rutin- och policydokument med flera.  

 

 

 

FÖRÄLDRARS DELAKTIGHET TILLIKA PEDAGOGERS ANSVAR 

Grunden för en bra relation mellan familjerna och förskolan läggs under inskolningen. 

Ansvaret för relationen vilar på pedagogerna. Under inskolningen ska vi introducera 

föräldrarna till vår verksamhet och tydligt beskriva förskolans roll och våra mål. Det är en 

förutsättning för att vårdnadshavarna ska kunna vara med och utvärdera verksamheten. 

Wåga & Wilja ska verka för att familjerna ska se förskolan som en mötesplats. Hos oss ska 

familjen få möta andra familjer och oss pedagoger, för att dela erfarenheter och berika 

varandra med olika tankar och frågor. 

 

Ansvaret vilar på varje arbetslag att i öppenhet och ömsesidighet skapa en god kultur och 

atmosfär på avdelningen. Vi uppmuntrar föräldrar att vara en del av sitt barns sammanhang. 

Vi har förväntan på att vårdnadshavarna deltar aktivt i utvecklingssamtal och på 

föräldramöten för att på så vis få en god förståelse för barnet och barngruppens utveckling 

och lärande. 

 

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalen ska syfta framåt, fokus ska vara på barnets lärande i relation till 

kamrater, miljö och material utifrån de förutsättningar barnet fått. Underlag och 

utgångspunkt i utvecklingssamtalet ska vara dokumenterat material utifrån barnet. Det är 

barnets lärande som ska följas upp och verksamheten som ska utvecklas och utvärderas. 

Samtalet är ett ömsesidigt utbyte mellan 2-3 parter, vårdnadshavare, pedagogen och 

eventuellt barnet. Det är den avdelningsansvariga pedagogen som i dialog med 

förskolechefen avgör vilka i arbetslaget som håller i utvecklingssamtalen. Från tre års ålder 

är barnet med under en del av samtalet. Femåringars vårdnadshavare inbjuds även till ett 

avslutningssamtal i maj/juni. De kan också ske i liten grupp där några barn och deras 

vårdnadshavare samt avdelningspedagog möts för dialog och reflektion kring den ”gångna” 

förskoletiden.  Som stöd för pedagogens planering, genomförande, utvärdering samt 

uppföljning av utvecklingssamtalen finns gemensamt arbetsverktyg, SKA 4. 
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Föräldramöte  

Föräldramöte bjuder vi in till för att synliggöra och diskutera barngruppens lärande och 

utveckling i grupp. Innehållet ska variera genom barnets år på förskolan. Vid föräldramötet 

ska pedagogerna presentera och beskriva vad barngruppen är upptagna av att undersöka 

och försöka förstå och lära just nu, vad barngruppen och pedagogerna projekterar kring. Det 

ger föräldrarna möjlighet till insyn, delaktighet och möjlighet att påverka. Föräldrarna ska 

också ges möjlighet att komma med önskemål om innehåll och diskussionsfrågor inför 

mötet. Under föräldramöten, allt efter behov, ska även diskussioner utifrån föräldrars egna 

frågor ges utrymme.  

 

Det är vårdnadshavares och familjers rättighet att få bli medskapande i förskolan genom 

delaktighet och inflytande i: 

• Välkomnande och introduktion till förskolan  

• Inskolningssamtal med syfte att lära känna barnet och familjen  

• Uppföljningssamtal en tid efter inskolningsperioden 

• Familjeträffar som t ex drop-in-fika, pick-nick o s v. 

• Sommaruppgift har till syfte att länka samman våren med hösten och hemmet med 

förskolan. Uppgiften som barnen får med sig ska utgå från något barngruppen 

undersökt och visat intresse för och som barnen och familjerna under sommaren kan 

samla med sig saker eller ta med sig digitalt material utifrån. Det material som 

barnen tillsammans har med sig tillbaka på förskolan blir utgångspunkt och 

lärmaterial att fortsätta undersökandet med. På så vis kan sommaruppgiften bli 

starten på gruppens projekterande. 

• Arbetskvällar familjer, barn och pedagoger hjälps åt att underhålla och utveckla 

förskolans miljöer 

• Föräldraråd består av representanter från förskolans barngrupper. Föräldrarådet är 

ett diskussions- och informationsforum för att lyfta viktiga, gemensamma och 

aktuella frågor för verksamheten.  

 

Det är vårdnadshavares och familjers möjlighet att ta del av barnets dagar på förskolan. Hur 

barnet undersöker, lär och utvecklar kunskaper enskilt och tillsammans med andra. Vad 

barngruppen som barnet är en del av är intresserade av och arbetar med och projekterar 

kring just nu. Det ska de ha möjlighet att göra genom: 

• Pedagogiska dokumentationer på avdelningarnas väggar och i portfolio  

• Daglig dialog vid lämning och hämtning  

• Blogg syfte är att ge familjerna flera och rika bilder av förskolans verksamhet och 

barngruppens intressen, undersökande och lärande genom projekterande. 

Blogginläggen ska variera över tid och har möjlighet att rymma inblickar i förskolans 

arbete med jämställdhet, diskriminering, kränkande behandling och interkulturalitet. 

• Sociala medier ger möjlighet att synliggöra barns undersökande och upptäckter 

genom att göra barnens röster hörda i samhället i en vidare bemärkelse. Visa på att 
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även unga människor arbetar med stora och viktiga frågeställningar. Det ger oss 

också som förskola möjlighet att marknadsföra vår verksamhet för att rekrytera nya 

familjer och medarbetare. 

• Barn visar och berättarmöten tillfällen då barnen ges möjlighet att visa och berätta 

för sina familjer vad de projekterar kring. 

• Förskolans Dag tillfälle för fest samt utställning och presentation av terminens 

projekterande 

• Utvärdering av den pedagogiska verksamheten och arbetet för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling som frågeställningar vid föräldramöten. 

 

Wåga & Wiljas förskolor ska alltid vara ”öppna” för föräldrar som vill engagera sig eller aktivt 

delta i vår verksamhet. 

 

 

 

MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN 

Avdelningarnas miljöer ska möta det kompetenta barnet. Vi ska erbjuda en miljö där barnen 

kan vara självständiga, där de får utforska, upptäcka och uppleva koncentration. Miljön ska 

vara inspirerande, engagerande, utmanande, rolig och lärorik. För att uppnå detta krävs en 

ständigt pågående reflektion och dialog kring miljön, att den är föränderlig i takt med 

barnens utveckling och lärande. Vi ska erbjuda barnen en miljö och material/läromedel 

utifrån barngruppens ålder och intressen för att ge dem förutsättningar för lärande. Det är 

pedagogens ansvar att kontinuerligt fundera kring vilka tillägg vi kan göra för att tillgodose 

och utmana barnen i deras utveckling. Miljön såväl inne som ute ska vara estetisk och sinnlig 

för att locka fram nyfikenheten, lusten och kreativiteten hos barnet.  Det ska finnas tillgång 

till möten med musik, färg, form, konst, IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt 

litteratur för att ge barnen tillgång till hundra och åter hundra språk. Barnen på Wåga & 

Wiljas förskolor ska ha möjlighet att få ta intryck av sin omvärld och genom olika 

språk/material ha möjlighet att göra sina egna uttryck, erfarenheter och utveckla 

färdigheter. 

 

Utgångspunkten för miljöns utformning ska alltid vara den egna barngruppen. Vi ska 

observera hur barngruppen använder sig av miljön för att också kunna se till att den är 

anpassad efter varje enskilt barn. Vi ska titta på var de befinner sig, just nu, i sitt lärande och 

hur vi kan ändra i miljön för att främja och utmana det. Vi har tagit ställning för att vissa 

hörnor/platser och material/läromedel ska finnas på avdelningarna och i förskolornas 

utemiljöer. 

• aktivitetsplatser för måleri, rita- klippa- klistra, lera och konstruktion.   

• tillgång till att undersöka och leka med vatten och sand.  

• möjlighet att använda och utmana sin kropp i fysiska aktiviteter. 



29 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren - UN 22/0119-7 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren : 5. Arbetsplan för Wåga och Wilja förskolor .pdf

19 

 

• material och aktiviteter för att leka och utforska med språket, tänka matematiskt 

samt få uppleva naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar.  

• platser och aktiviteter där man kan lyssna till eller skapa musik, dansa och förvandla 

sig till någon annan.  

• utveckla vårt och barnens användande och tillgång till modern digital teknik för att 

arbeta med pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt. 

 

Vi ska skapa en miljö med demokratisk atmosfär där barnet känner samhörighet och glädje 

av samarbete. Barnen ska ges möjlighet till platser där de kan vara i aktivitet enskilt eller i 

sampel med andra. En miljö inne så väl som ute där det är tydligt vad man kan göra i olika 

hörnor och platser. En miljö som uppmuntrar och stimulerar barnen att välja vad de vill göra 

samt spontant dela sig i mindre grupper.  

 

Det är viktigt att vi skapar en miljö med möjligheter och variation. Som komplement till 

traditionella material/läromedel ska vi tillföra olika typer av gränsöverskridande material 

som ger barnen själva möjlighet att fantisera, dekorera, smycka och besjäla. Med en tydlig 

miljö får barnen frihet att själva bestämma och påverka vad de vill göra. Varje dag ska 

pedagogerna tillsammans med barnen se till att miljön är iordningsställd och ser lockande ut 

till nästa dag, så att avdelningen är inbjudande och välkomnande. Att observera vad barnen 

är upptagna och intresserade av ger pedagogen möjlighet att överraska dem med något nytt 

och spännande genom att göra uppdukningar som kan inspirera barnen när de kommer till 

förskolan på morgonen eller vaknar upp från vilan. 

 

Vi strävar efter att varje barn, genom förskoletiden, ska få ett växande intresse och ansvar 

för hållbar utveckling. Genom att ta hand om miljön och material inne, såväl som ute och 

genom att återanvända och källsortera det material som finns på avdelningen ger vi barnet 

möjlighet till att utveckla engagemang för miljö och hållbarhetsfrågor. 

 

Miljön på förskolan är en lekplats, mötesplats och arbetsplats för barn, föräldrar och 

pedagoger. Pedagogerna ska visa barnet och sig själva respekt och hänsyn genom att 

erbjuda en väl fungerande miljö och förbereda material inför barnens undervisning. 

Pedagogernas förhållningssätt är viktigt för att barnen ska ha möjlighet att vara självständiga 

och kompetenta i miljön så att miljön har möjlighet att bli ”den tredje pedagogen”.  

 

För att uppnå detta krävs att pedagogen är: 

• Introduktör, hjälper/visar barnet i miljön och vilket material/läromedel som finns att 

tillgå. 

• Observatör, iakttar hur varje barn samspelar med miljö, material och andra barn. Låter 

observationerna få bli utgångspunkt i hur pedagogen utmanar barnen.   

• Inspiratör, locka barnet att vidga sina vyer. Stötta barnets nyfikenhet och lust så att det 

kan utmanas och utvecklas i sin kreativitet. 
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• Utmanare, sätta igång och erbjuda barnen meningsfulla och utmanande aktiviteter. 

• Beskyddare/trygghetsskapare, se till att barnet inte blir stört i sin lek/aktivitet och att 

det får tillgång till ytor och material/läromedel. 

• Samordnare/regissör, hjälper barnen att ordna sig i lagom stora grupper och använda 

hela avdelningen och förskolegården genom att sprida ut sig. 

• Materialanskaffare, ta ansvar för att det finns ett rikt material tillgängligt som är 

spännande och utmanande. Utveckla, anpassa och göra tillägg för att inspirera barnen. 

• Förebild, iordningställandet av miljön bör ingå som en del i vardagen, barnet ska kunna 

sortera tillbaka materialet.  

• Informatör, kunna förmedla till föräldrarna att miljön har stor betydelse för barnet. 

Miljön, materialet och barngruppen är mycket viktig när det gäller barnets utveckling 

och lärande. 

 

 

 

PEDAGOGISK DOKUMENTATION 

I vårt arbete med barnen ska pedagogisk dokumentation som arbets- och förhållningssätt 

vara utgångspunkt. Genom den synliggör vi barnets tankar, funderingar och barnets väg till 

kunskap, den lärande processen. Arbetsmetoden kräver att pedagogen reflekterar över sig 

själv och sitt eget förhållningssätt till barnet. Det är ett förhållningssätt där de vuxnas frågor 

och lyssnande bygger på en genuin nyfikenhet på hur barnet tänker. Pedagogen lyssnar 

uppmärksamt, sammanfattar och bekräftar de tankar och frågor barnet har. Pedagogerna 
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ska skapa förutsättningar för att barnet ska kunna genomföra sina idéer och göra nya 

upptäckter samt delge och ta del av kamraternas. Vi ska ge barnet nya erfarenheter och nya 

intryck för att det ska utvecklas. Barnet ska ges tid och utrymme för sitt utforskande. De ska 

få upprepade och variationsrika tillfällen att undersöka olika uttrycksformer, begrepp, 

fenomen och material så att deras erfarenheter kan utvecklas till användbara kunskaper. Vi 

ska ge barnet möjligheter till många uttryckssätt där barnet får använda alla sina sinnen, ”ett 

barn har hundra språk”. 

 

Pedagogisk dokumentation är ett arbets- och förhållningssätt där pedagogerna är 

medforskande genom att observera, dokumentera, reflektera och låter det inspirera och 

utvecklas till nya frågor och utmaningar för barnen. Arbetet pågår i samspel med 

barngruppen där barnen är med och reflekterar kring sina läroprocesser och på så sätt ges 

förutsättningar för att utvecklas, göra erfarenheter och dra slutsatser – att lära. Lärandet hos 

barnet pågår hela tiden och det handlar om att lyfta fram, uppmärksamma och 

märkvärdiggöra det lilla eller det enkla i allt det som barnet tar sig för och erövrar. Att låta 

barnen få tid och förutsättningar att erövra fler kunskaper både i förståelse av omvärlden 

men även i färdigheter som att klä på sig eller tvätta händerna.  

 

Barnet ska ha en självklar del i att dokumentera sina aktiviteter, tankar och frågor genom 

”hundra språk” det vill säga olika uttryckssätt. Genom att rita, måla, uttrycka sig i lera eller 

konstruktion men också undersöka, pröva sina tankar genom modern digital teknik, IKT 

(informations- och kommunikationsverktyg). Pedagogen ska reflektera tillsammans med 

barnen, titta på bilder, filmer, alster och dokumentationer för att återknyta till tidigare 

erfarenheter och händelser. Dokumenterat material och samtal ska vara en bärande del av 

vardagen genom samlingar, mindre grupper och aktiviteter. På så sätt får barnet syn på och 

blir delaktig i sitt eget lärande och kan utgå från det i sitt fortsatta utforskande. 

Observationer och dokumentationer blir pedagogiska först när barn och pedagog 

tillsammans med andra tolkat, reflekterat kring och försökt förstå vad barnet gjort eller 

tänkt.  

 

Syfte med den pedagogiska dokumentationen: 

• Synliggöra barnens läroprocesser i aktiviteter, material/läromedel och i relation till 

kamrater 

• Synliggöra reflektioner och val pedagogen gör 

• Synliggöra och tydliggöra barnets läroprocess för barnet själv, andra barn, barnets 

föräldrar och pedagoger  

• Synliggöra hur barnet kommunicerar och samspelar med material/läromedel och 

andra barn 

• Stärka barnet samt ge det självtillit och självbild 

• Underlag för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet 
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Förutsättningar för den pedagogiska dokumentationen: 

• En väl fungerande organisation både på avdelnings- och förskolenivå 

• Ta vara på och använda tiden väl 

• Reflektera och förundras tillsammans med barn, föräldrar och andra pedagoger 

 

Pedagogisk dokumentation, Tyra och GDPR 

Pedagogisk dokumentation syftar alltid till att skapa förutsättningar för barns lärande och 

utveckling genom kommunikation på olika sätt. Genom de bilder, filmer och dokumenterat 

material vi sätter upp på avdelningens väggar, använder tillsammans med barnen i samlingar 

och arbetsgrupper eller lägger upp i kommunikationsappen Tyra synlig- och tydliggör vi 

barns lärande. Det är dock aldrig produkten, det vill säga själva bilden eller dokumentationen 

som är huvudsyftet utan det är alltid processen som är viktig. Vad barnen upptäcker, ställer 

sig för frågor eller dilemman de stöter på. Och hur de provar, utmanas eller tänker vidare. 

Det är där lärandet uppstår, erfarenheter görs och slutsatser kan dras. 

 

Dokumenterat material på avdelningarnas väggar 

Avdelningens väggar och miljö är en viktig plats för att följa barngruppens lärande och 

utveckling i processer. Här har arbetslaget möjlighet att låta rummet få vara med och berätta 

samt inspirera barnen till fler frågor och vidare utmaningar. Att sätta upp bilder och barnens 

alster skapar känsla och intresse hos barnen för den valda fråga eller ämne som gruppen 

projekterar kring. Att lyfta fram och synliggöra barnens tankar och frågor gör att både barn 

och pedagoger fortsätter att processa och fördjupa sig. Avdelningens väggar kan på så sätt 

bli gruppens anslagstavlor och mindmaps. 

 

GDPR 

Vårdnadshavare behöver ge sitt samtycke till att deras barn får förekomma med ansiktet på 

bild i förskolans lokaler. När det skriftliga samtyckets getts kan vi arbeta med pedagogisk 

dokumentation så som vi gör. Det skriftliga samtycket ges i samband med att barnet börjar 

på förskolan. 

 

Att tänka på 

• Låt väggarna på avdelningen berätta om vad ni och barngruppen är upptagna av. Sätt 

upp barnens alster, deras tankar/frågor och dokumenterat material på väggarna så 

att ni alla har möjlighet att se och tänka om det ofta. 

• Barnen får förekomma, med foto, film, förnamn och vad de sagt och gjort för att 

synliggöra hur barngruppen tillsammans bidragit till lärandeprocessen. 

• Pedagogens reflektioner och tolkningar kring individuella barns lärande och 

utveckling får inte förekomma på väggdokumentationen. 

• Det dokumenterade materialet blir pedagogisk dokumentation först när vi pedagoger 

och barnen använder det. Återvänder till och reflekterar tillsammans utifrån bilder, 

minnen och tankar och låter det få påverka det vi gör och tänker framåt. 

• Det dokumenterade materialet ni har på väggarna släng aldrig det! När ni tar ner det, 

samla det i pärmar som kan följa barngruppen genom förskoletiden. Det blir 
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projektpärmar som barnen själva kan bläddra i för att återvända till det som de gjort, 

tänkt och varit en del av tidigare. 

 

Portfolio i Tyra 

Varje barn har en portfolio som är personlig. I den samlas dokumenterat material som det 

enskilda barnet ingår i.  Materialet ska synliggöra barnets lärande och utveckling tillsammans 

med andra kamrater och olika material/frågeställningar/utmaningar. Det material som 

samlas i portfolion ska vara underlag för utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare.   

 

GDPR 

Wåga & Wilja har valt appen Tyra för att den är GDPR-säker. När vårdnadshavarna godkänt 

barnets medverkan får dokumenterat material; bilder, text och film av barnet förekomma. 

De dokumentationer som läggs i barnens portfolio taggas med barnens namn i och med att 

det läggs där. Det gör att skulle någon vårdnadshavare dra tillbaka sitt barns medverkande 

kan dokumentationernas spåras i efterhand. När dokumentation spåras och därefter raderas 

försvinner den från alla taggade barns portfolio.  

 

Att tänka på 

• Säkerställ att ni taggar dokumentationerna med barnens namn. 

• I era reflektioner kring barns lärande synliggör och lyft alltid det positiva i barnens 

interagerande. Hur de hjälper, visar och inspirerar varandra. 

• Andra barn får förekomma, med foto, film, förnamn och vad de sagt och gjort, i 

portfolion för att synliggöra hur de i mötet bidragit till lärandeprocessen. 

• Pedagogens reflektioner och tolkningar kring andra barns lärande och utveckling får 

inte förekomma i portfolio. 

 

Vårdnadshavare som väljer att inte ansluta sig till Tyra. 

• De aktuella får enbart förekomma i Tyra när det gäller närvaro och kontaktuppgifter 

samt viktig information om allergier. 

• Barnet får inte förekomma i blogg eller ha en portfolio i Tyra. 

• Barnets lärarande och utveckling dokumenteras i pappersformat och utskrifterna 

sätts in i en pärm som skall förvaras inlåst          

 

Bloggen i Tyra 

Genom bloggen i appen Tyra har avdelningen möjlighet att lägga upp och synliggöra 

barngruppens gemensamma lärande i processer och projekterande. Här kan 

vårdnadshavarna följa barngruppen genom veckans olika aktiviteter och händelser allt 

beroende på vad arbetslaget väljer att lägga ut. Vi bör dock alltid ha en medveten tanke om 

vad vi lägger upp och hur många blogginlägg vi gör per vecka.  

 

GDPR 

Har vårdnadshavarna godkänt barnets medverkan i Tyra får det förekomma genom bild, film 

och text i bloggen. 
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Att tänka på 

• Det är vad barnen tittar på, säger och gör som är viktigt att synliggöra mer än att 

kunna identifiera vilka barn som syns på bilden. 

• Lyft gärna fram barnens röster, vad de sätter ord på och vilka frågor de har. Det är 

dock aldrig viktigt vem det är som säger vad. Utelämna därför barnens namn i 

bloggen. 

• Barnens ansikten får förekomma på bild när vårdnadshavarna godkänt barnets 

medverkan i Tyra. Vi ska dock alltid ha ett syfte och medvetenhet med varför vi väljer 

de bilder vi lägger ut. 

• Ha alltid ett syfte med vad ni i arbetslaget väljer att lägga ut. Synliggöra 

projekterandet, lärande och utveckling, visa hur ni arbetar med samlingar, i matsalen 

o s v. Berätta om särskilda händelser, utflykter eller traditioner. 

• Vid gruppaktiviteter/bilder som vid t. ex Midsommar och Lucia taggar vi inte synliga 

barn på bilderna utan låter endast dessa bilder vara synliga i bloggen. Då riskerar vi 

inte att vi missar något barn eller att VH skriver ut dessa bilder. Självklart ska vi alltid 

vara noga med att barn som inte får synas inte går att identifiera på dessa bilder! 

 

 

 

PROJEKTERANDE ARBETSSÄTT 

Projekterande arbetssätt ska vara grunden för den pedagogiska dokumentationen och syftar 

till att integrera och skapa växelverkan mellan verksamhetens alla delar och de ”100 

språken”. Det är barnets undersökande, frågor och hypoteser som ska vara i fokus. 

Projektets ämne och frågor ska utgå från de tankar, antaganden och diskussioner barnen har 

i sitt vardagsliv. Inför projektets uppstartande är det viktigt att vi pedagoger skapar en 

relation till ämnet genom att samla kunskap och material så som dikter, teorier, sagor, 

bilder, musik och verktyg som kan utmana, inspirera och underlätta barnens utforskande.  

Detta för att vi ska få uppslag som gör det möjligt att ställa frågor och utmana barnet. Viktiga 

är också de observationer, upptäckter och antaganden vi och barnen gör utanför 

huvudprojektet. Dessa ska vi samla på, för de kan komma att vitalisera det nuvarande 

projektet eller ligga till grund för kommande projekt. Genom att ha ett vidgat seende på 

barnens olika strategier, egenskaper och förmågor får vi syn på spännvidden i barnens 

kunskaper och erfarenheter i och utanför projektet. Kunskapen detta ger oss om varje barn 

ska ligga till grund för hur vi delar in barnen i dynamiska projektgrupper. Inom det 

projektområde vi väljer, ska vi utifrån barnens intressen och frågeställningar välja spår för att 

fokusera och avgränsa. Vi ska fördjupa genom att smalna av, stanna upp och borra djupare 

utifrån barnens tankar och frågor. Ge barnen förutsättningar och möjlighet att tänka vidare 

utifrån det de redan kan och har erfarenhet av.  
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Ett projekterande i barngruppen byggs som en kultur genom barngruppens tid på förskolan. 

För de yngsta barnen handlar projekterandet om att möta sig själv och andra. Det är fokus 

på barnens möten med varandra, miljön och de olika materialen/läromedlen. Med stigande 

ålder så utvecklas och fördjupas barnens intressen och frågor, de intryck barnen får ges 

möjlighet att komma till uttryck och förstås genom hundraspråklighet. Det projekterande 

arbetssättet ska ge barnen förutsättningar att utveckla lärandestrategier. Barnet ska få 

erfara glädjen och styrkan det ger att lära nytt och mera såväl faktakunskaper som 

färdigheter och tekniker. Lärande sker i samspel med andra och i samspel med 

material/läromedel. Därför ska projekterande arbetssätt också ge varje barn erfarenhet av 

att gruppens lärande och kunskap utvecklar och inspirerar mig som individ. För att barnet 

ska kunna utveckla hållfasta kunskaper ska barnet ges möjlighet att prova och göra samma 

sak många gånger. Det är i upprepning och variation som utveckling och lärande sker.  

 

Många projekt startar eller vitaliseras genom en sommaruppgift som barnen får. Den utgår 

från något barnen visat intresse för och undersökt läsåret innan och som kan bli en 

intressant start på kommande termin. Sommaruppgiften syftar till att länka samman 

vårterminen med höstterminen och hemmet med förskolan. När barnet kommer tillbaka till 
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förskolan är det material barnet har med sig utgångspunkt för det att berätta och visa vilka 

minnen och erfarenheter det har med sig. Pedagogerna ska ge barnen förutsättningar att 

kommunicera sina upplevelser, intryck och frågor på flera olika sätt och genom det kan 

barnens utforskande och intressen växa fram i ett projekterande.  

 

Projekterande arbetssätt rymmer även förskolans arbete mot diskriminering, kränkande 

behandling, normkritik och interkulturellt perspektiv. Det är pedagogernas ansvar att lyfta 

fram olikheter som det som berikar och ger andra perspektiv. Att varje barn har rätt att 

respekteras och sätta ord på sina tankar och frågor. Låta barnen få erfara att andra sätt att 

tänka och utöva kultur eller traditioner kan berika och utveckla deras egna.  

 

Inom varje projekt är pedagogernas summering och utvärdering viktig som förutsättning för 

barnens utveckling och lärande. Det är viktigt att pedagogerna formulerar 

ställningstaganden, utifrån målen i läroplanen, för vad de vill att barnen ska ha möjlighet att 

erövra och lära genom projektet. Det är viktigt att sedan utvärdera för att få fatt i vad 

barnen har fått större förståelse och kunskap kring. 

 

Syfte med projekterande arbetssätt: 

• Väcka nyfikenhet, skapa lust och glädje för utveckling och lärande hos barnet 

• Pedagogerna lär mer om hur barnet tänker och lär enskilt och i grupp 

• Barnet får en relation till och utvecklar kunskaper kring ämnet, materialen och 

tekniker 

• Ge barnet tillgång till sina egna och kamraternas frågor och hypoteser 

• Ge barnet möjlighet att undersöka sina tankar och frågor genom 

gestaltande/visualiserande och fantiserande i olika uttryckssätt/språk   

• Utmana barnen till utveckling, att göra erfarenheter och dra slutsatser  

• Öva sig i förhandling, mötas i olikhet för att se skillnader som en tillgång 

• Synliggöra barnets och barnens olikheter och kompetenser 

• Låta barnen få erfara demokratiska värderingar i praktiken 

• Stimulera barnet till att utveckla språket, tänka matematiskt och undersöka 

naturvetenskap och teknik 

• Stimulera barnet till att erövra olika strategier och verktyg för lärande så väl 

traditionella material som digital teknik. 

• Göra familjerna medskapande i barnets lärande 
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PEDAGOGISKA ÅRET  

Pedagogiska året är till för att skapa struktur och organisation i arbetet med barnen. Att 

kartlägga, planera, genomföra, dokumentera, reflektera, sammanställa och utvärdera. Det 

pedagogiska året har ingen början och inget slut. Det blir som en positiv utvecklingsspiral 

framåt.  

 

 

 

DIGITALT LÄRANDE 
Inom Wåga & Wilja förskolor ger vi barn förutsättningar för att utveckla digital kompetens 
genom att använda digitala verktyg som en del av vår 100språklighet. Genom digitala 
verktyg ska barnen få intryck och kunskaper men också kunna göra uttryck, bli 
producenter. Vår ambition är inte att öka barnens skärmtid utan vi har ett medvetet syfte 
som berikar den undervisning vi bedriver. Undervisningen av digitala verktyg handlar både 
om barnens lärande av själva verktyget eller programmet och genom det. När 
barnen tex fotar eller förstorar insekten de hittat finns möjligheten att lära både om det 
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digitala verktyget och om insekten. Pedagogens förhållnings- och arbetssätt vid barnens 
användande av digitala verktyg ska vara medforskande och undersökande med fokus på 
digitala verktyg och program som flera barn kan använda samtidigt. Nivån och 
utgångspunkten för användandet av digitala verktyg ska anpassas utifrån barnens intressen 
och kunskapsnivå.  
  
På Wåga & Wiljas förskolor ska varje barn under sina fem år på förskolan få möjlighet att 
utveckla digital kompetens inom:  
  

• Utforska med digitala verktyg Med hjälp av digitala mikroskop som ”usb-ägg” eller 
”wifi-puck” undersöker och tittar barnen närmare på olika föremål.   

• Uppleva med digitala verktyg Genom att projicera olika miljöer och bilder på 
väggar/skärmar/i kuber med hjälp av projektorer skapar vi olika scener där barnen 
kan få uppleva olika miljöer och atmosfärer. Vi lyssnar till sagor, ljud och 
musik. Vi kan även låta barnen lyssna till kända sagor och sånger på olika språk, med 
fördel de språk som förekommer som modersmål i barngruppen.   

• Berätta med digitala verktyg Med hjälp av Qrkoder kan barnen visa och berätta 
genom att spela in ljud, sagor, sång och musik samt rörelse. Vi producerar filmer med 
hjälp av digitala verktyg så som mobiltelefoner/lärplattor. Genom olika program 
kan barnen sedan redigera och korrigera det som filmats. Barnen ska vara en självklar 
del i de blogginlägg och portfolio som dokumenteras och kommuniceras 
genom kommunikationsappen Tyra.  

• Ställa sig frågor om digitala verktyg I barnens arbete med och genom digitala verktyg 
ska de ha möjlighet att ställa sig frågor och få utforska dem tillsammans. Vi ska föra 
enklare samtal med barnen om ”hur det går till” tex i lärplattan när bilden eller 
filmen förändras. Och vi ska visa på vad enkel programmering kan vara genom att t 
ex styra varandra med tecken genom enkla banor, lägga mönster i 
upprepning eller att programmera genom digitala verktyg.  

• Vara källkritisk vid digitala verktyg Med hjälp av filmatisering 
med tex. Green Screen förflyttar vi oss i fantasin till olika platser som tex olika länder, 
rymden, havet där barnen kan få utforska de olika miljöerna och den digitala 
världen. Vi jobbar med kritiskt tänkande och källkritik för att visa barnen att de inte 
kan tro på allt de ser på bilder, filmer och internet. Genom att låta barn och 
pedagoger experimentera och manipulera med sina egna bilder/filmer kan vi väcka 
frågor för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik.   

• Bli medveten om sina rättigheter Att bli en medveten användare av internet, sociala 
medier och digitala verktyg handlar också om att förstå vidden av och ansvaret med 
det. Genom att sätta ord på och föra enkla samtal med barnen vill vi att de ska börja 
förstå ansvaret och veta om vilka rättigheter och skyldigheter som kommer med att 
producera och publicera bild och film.  

• Undvika digital stress Att ett allt för frekvent sittande framför digitala skärmar har 
negativ inverkan på människans mående vet forskningen idag. Genom att tidigt låta 
barnen få ett medvetet förhållningssätt till sitt användande av digitala verktyg tror vi 
hjälper dem att undvika digital stress på sikt.  
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STÄRKA BARNET I SITT MODERSMÅL 
Wåga & Wilja förskolors strävan är att erbjuda en förskoleutbildning med god språklig och 
kulturell miljö för alla barn. Barn som talar fler språk än svenska har rätt att möta både 
svenska och sitt modersmål i förskolan så att de utvecklas till individer med mångkulturell 
identitet. Wåga & Wilja uppmuntrar alla familjer med fler språk än svenska att aktivt 
använda sitt språk när de kommunicerar med barnet på förskolan eftersom forskning visar 
på att man som förälder ska tala det språk med sitt barn som man har närmast sig själv.  
  
För att stödja flerspråkiga barn ska pedagogerna:  

• Ha en positiv attityd till flerspråkighet hos barn och vuxna, både vårdnadshavare och 
pedagoger.  

• Se flerspråkighet och mångfald som en tillgång och att olikheter berikar.  

• Vid inskolningssamtalet får alla familjer frågan om vilket/vilka språk som talas i 
familjen och om de har särskilda kulturella seder/traditioner som de vill/kan dela 
med sig av till förskolan.  

• Informera vårdnadshavarna om fördelarna och betydelsen av att bevara och utveckla 
barnets modersmål samt fördelarna med flerspråkighet,  

• Uppmuntra vårdnadshavarna att aktivt använda sitt språk när de kommunicerar med 
barnet på förskolan.  

• Vid behov använda tolk för att underlätta kommunikationen.  

• Flerspråkiga pedagoger uppmuntras att använda och synliggöra sina flerspråkiga och 
kulturella kompetenser. Att kommunicera sitt modersmål med barnen som talar 
samma språk och dela med sig av sin kulturs seder och traditioner.  

• I samtal med barnets vårdnadshavare planera och följa upp hur barnet får stöd i sin 
språkutveckling i alla sina språk.  

  
Modersmålsstödjande insatser i den dagliga undervisningen  

• Pedagogerna ska lära sig enstaka ord och fraser på barnets modersmål  

• Flerspråkiga pedagoger talar sitt/sina språk med barn som talar samma språk  

• Låt de språk och kulturer som finns representerade i barngruppen finnas synliga 
genom alfabet, böcker, bilder, kartor, föremål och material  

• Spela musik, dansa och sjunga sånger från olika länder och på olika språk   

• Samtala med barnen om olika länder, språk och kulturer  

• Låt barnen lyssna på sagor, ramsor och dikter på olika språk  

• Använd barnens familjer som resurser  
  
 
Vad kan Wåga & Wilja förskolor göra för att utvecklas  

• Fortsätta att hålla oss uppdaterade på ny forskning och litteratur kring 
flerspråkighetsutveckling och svenska som andraspråk.  

• Fördjupa oss i Skolverkets stödmaterial på www.skolverket.se  

• Samarbeta med biblioteket.  

• Fortsätta att utveckla vårt förhållnings- och arbetssätt för att främja att barn, 
vårdnadshavare och pedagoger ser kulturell mångfald som en tillgång och att 
olikheter berikar.  
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ARBETE FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 
BEHANDLING 
Wåga & Wiljas förskolor ska vara mötesplatser för dialog och samtal kring ämnen som 
jämställdhet, demokrati, delaktighet och förskolans roll i samhället. Wåga & Wilja ska vara 
en demokratisk organisation där alla barn, vårdnadshavare och medarbetare har 
rättigheten att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter och mötas med respekt för dem. 
Umgängestonen ska präglas av lyhördhet och ömsesidig respekt. Ingen ska behöva utsättas 
för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Som grund för vårt arbete har 
vi ett medvetet arbets- och förhållningssätt och en stark gemensam värdegrund som 
ständigt underhålls och utvecklas genom dialog och reflektion.   

  
I arbetet mot diskriminering och kränkande behandling styr skollagen och 
diskrimineringslagen över den utbildning Wåga & Wiljas förskolor bedriver;  
  
Skollagen kapitel 6  
6 § Huvudmannen ansvarar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av barn och elever.  
  
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  
  
10 § Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling  
  
Diskrimineringslagen kapitel 3  
1 §  Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
  
2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 
genom att  

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 
andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,  

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,  
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och  
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.  

  
3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. Åtgärder ska tidsplaneras och 
genomföras så snart som möjligt  
   
Wåga & Wiljas SKA-arbete mot diskriminering och kränkande behandling  
Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande 
behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas SKA-arbete som löper läsårsvis. En 
Plan för förskolans gemensamma arbete upprättas som en del av läsårets verksamhetsplan 



29 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren - UN 22/0119-7 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren : 5. Arbetsplan för Wåga och Wilja förskolor .pdf

31 

 

och varje avdelning/arbetslag arbetar kontinuerligt med frågeställningen och dokumenterar 
sitt arbete med barngruppen. Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen 
och på normer och värden i barngruppen.   
  
De dokument som synliggör och utgör arbetet är:  
SKA 1 – Kartläggning  
Genomförs i starten av varje läsår samt löpande under läsåret vid behov.  
Som en del av kartläggningsarbetet ingår att analysera utbildningen utifrån de 
sju diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling.  
Förskolans verksamhetsplan – Plan mot diskriminering och kränkande behandling  
Som en del i förskolans verksamhetsplan ingår Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Där sätter förskolan upp mål för arbetet utifrån avdelningarnas kartläggningar i 
SKA 1.  
SKA 2 – Genomförande Främjande, Förebyggande och Analys  
Arbetslaget dokumenterar kontinuerligt under läsåret månadsvis hur deras främjande och 
förebyggande arbete fortlöper genom att sätta upp mål, analysera och förändra sitt arbete.  
SKA 3 – Utvärdering  
Genomförs i slutet av varje läsår och syftar till att analysera och utvärdera arbetet under 
läsåret som också blir underlag i kommande läsårs kartläggning samt förskolans 
gemensamma analys och behov av främjande insatser och åtgärder.  

  
Delaktighet i det löpande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling  
Barns delaktighet  
Barnen ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån avdelningens arbete mot diskriminering och 
kränkande behandling, normer och värden genom samtal och reflektion i forum 
som samlingar, boksamtal, och genom pedagogisk dokumentation. Pedagogerna kan också 
med de äldre barnen genomföra intervjuer, forumteater eller trygghetsvandringar i 
förskolans miljö för att på så sätt låta barnen sätta ord på vad de tänker och hur de upplever 
olika saker. Inspiration till det finns på Wåga & Wilja Sharepoint/Wisdomen.  
  
Medarbetares delaktighet  
Medarbetarna ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån hela Wåga & Wiljas samt förskolans 
arbete mot diskriminering och kränkande behandling, normer och värden genom samtal och 
reflektion i forum pedagogmöten, dialogform och studiedagar. Vi strävar efter att det ska 
vara självklart att man inom kollegiet och med sin närmsta chef ska kunna vara rak och ärlig 
med vad man tänker och hur man känner och kunna mötas i dialog, olikhet och förhandling. 
Medarbetarna har vid minst ett tillfälle per år möjlighet att anonymt svara på en enkät om 
arbetsmiljöfrågor. Svaren ligger till grund för våra prioriterade utvecklingsområden.  
  
Vårdnadshavares delaktighet  
Vårdnadshavarna ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån barngruppens arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling, normer och värden genom samtal och reflektion 
i forum föräldramöten och utvecklingssamtal. De har också möjlighet till inblick i 
avdelningens arbete genom det dokumenterade material som läggs ut i Tyra genom blogg 
och portfolio. Genom den kvalitetsundersökningen/enkät vårdnadshavare fyller i varje läsår 
har vårdnadshavarna möjlighet att anonymt svara på frågor om utbildningens kvalité.  
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 Rutiner för akuta situationer  
Policy  
På Wåga & Wiljas förskolor råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Varje misstanke om att så sker ska tas på största allvar.  
 
Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering och kränkande behandling  
Pedagogerna har ett barnnära arbets- och förhållningssätt där de är i dialog och samspel 
med barnen. Det utgör en god grund för att medverka i och se barnens sociala relationer.  
 
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till  
Det är förskolans ansvar att barn och vårdnadshavare ska känna en självklarhet att kunna 
vända sig till sina avdelningspedagoger med tankar, upplevelser och iakttagelser. Självklart 
ska även vårdnadshavare kunna vända sig till förskolans rektor och Wåga & Wiljas vd som är 
huvudman.  
 

Vad är kränkande behandling?  
Vad som ska räknas till kränkande behandling är svårt att definiera då det beror på varje 
enskild situation och hur den upplevs av den som känner sig utsatt. Som riktlinje använder vi 
Skolverkets text nedan.  
   
”Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, 
utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.  
  
Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet 
eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är 
oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen 
vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet 
upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är 
kränkande, men om det inte är det så måste barnet eller eleven klargöra för den som 
kränker att beteendet är ovälkommet. Barnet eller eleven kan också ta hjälp av personalen i 
verksamheten. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall.”  
  
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn  
När pedagogerna upptäcker eller får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för 
diskriminering eller annan kränkande behandling av andra barn ska de alltid:    

• Ta tag i situationen på en gång för att skaffa sig inblick i vad som hänt.    

• Underrätta förskolans rektor.    

• Utred om det rör sig om diskriminering eller kränkande behandling  

• Vidta de åtgärder som situationen kräver  

• Informera involverade barns vårdnadshavare.   

• Upprätta handlingsplan för hur förskolan ska arbeta för att diskriminering eller 
kränkande behandling ska upphöra och barnen få möjlighet att bygga goda relationer 
till varandra.  
  

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal  
När pedagogerna upptäcker eller får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för 
trakasserier eller annan kränkande behandling av någon i personalen ska de alltid:   



29 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren - UN 22/0119-7 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren : 5. Arbetsplan för Wåga och Wilja förskolor .pdf

33 

 

• Underrätta förskolans rektor.    

• Rektor utreder om det rör sig om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling  

• Rektor vidtar de åtgärder som situationen kräver  

• Informera involverade barns vårdnadshavare.   

• Rektor samtalar med barnets vårdnadshavare för att berätta vad som hänt och hur 
förskolan ska arbeta för att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 
ska upphöra.   
  

Rutiner för att utreda och åtgärda när medarbetare känner sig kränkt   

• Underrätta förskolans rektor.    

• Rektor utreder om det rör sig om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling  

• Rektor vidtar de åtgärder som situationen kräver  
  

Rutiner för uppföljning  
I varje handlingsplan ska det tydligt framgå när och av vilka åtgärderna ska följas upp och 
utvärderas. Förskolans rektor och pedagogerna ska inför varje läsårsutvärdering 
analysera hur rutinerna fungerat i de fall man använt dem.   
 
Rutiner för dokumentation  
Avdelningsansvarig förskollärare ansvarar för att skriva ner de åtgärder som ska genomföras 
i en handlingsplan. Handlingsplanen ska även undertecknas av ansvarig rektor.  
 
Ansvarsförhållande  
Rektor och avdelningsansvarig förskollärare är ansvariga för att ett åtgärdande arbete 
påbörjas och följs upp. Avdelningsansvarig förskollärare är alltid ansvarig för att 
handlingsplanen efterföljs. Olika avdelningspedagoger kan ha ansvar i relation till de barn 
som är berörda. Det förtydligas i handlingsplanen.  
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Systematiskt kvalitetsarbete  

Vi har arbetat fram en egen intern modell hur Wåga & Wilja förskolor arbetar med det 

systematiska kvalitetsarbetet.  
  

Modellen består av tre olika nivåer. Den först och överordnade nivån består av de nationella 
lagar och förordningar som staten beslutat och av de allmänna råd som finns för vägledning.   

  
Andra nivån är på huvudmannanivå och består av de interna styrdokumenten som är vi har 

gemensamt i företaget. Vår arbetsplan beskriver vårt arbetssätt, våra ställningstaga nden och 
våra övergripande strategier (se bilaga 1 Wåga & Wiljas Arbetsplan). Verksamhetsplanen 

Wåga & Wilja förskolor fastställer de prioriterade verksamhetsmålen (se bilaga 9 
Verksamhetsplan Wåga & Wilja förskolor läsår 2020/2021) som vi beslutat för aktuellt läsår 

och utöver detta finns de strategier, policy och rutiner som vi fastställt.    
  

Den tredje nivån är förskolenivån där varje förskola har skapat en egen verksamhetsplan där 
förskolan brutit ner verksamhetsmålen på huvudmannanivån samt lagt till förskolans egna 

prioriterade verksamhetsmål för läsåret. Här beskriver förskolorna sitt arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling. Här finns också våra interna styrdokument hur vi 

arbetar för att säkerställa att varje arbetslag har ett systematiskt kvalitetsarbete som lever 

upp till Läroplanens intentioner.  

  

Nedan finns en förteckning på våra olika SKA dokument och dess innehåll.  
 Wåga & Wiljas arbetsplan  

 Wåga & Wilja verksamhetsplan för aktuellt läsår 

 Arbetslagens rutindokument  

 SKA 1 grupp kartläggning  
 SKA 1 individ kartläggning   
 SKA 2 arbetslagets kontinuerliga systematiska kvalitetsarbete  
 SKA 3 utvärdering läsår  

 SKA 4, samtal om barnets utveckling och lärande  
 Barns språkdomäner 
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Verksamhetsplan 
Wåga & Wilja Förskolor

Läsåret 2021/2022
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Mål: Säkerställa att varje barns portfolio synliggör barnets förändrande kunnande utifrån 

Lpfö18s målområden.

Aktivitet/delmål Metod ANSVAR KLART

• Genomföra pedagogiska samtal som ökar pedagogernas 

kompetens att dokumentera barns lärande i processer.

• Skapa samsyn och systematik kring hur vi använder 

Tyras blogg, portfolio, händelser, information.

• Genomföra utbildningar för pedagoger  i pedagogisk 

dokumentation under våren 2022.

• Rektor säkerställer att varje förskola har pedagogiska samtal under läsåret

• Rektor utser samtalsledare som håller samtalen.

• Kvalitetschef handleder samtalsledare.

• Pedagoger läser och förbereder sig inför samtalen.

• Chefsgruppen arbetar fram rutin och riktlinjer. 

• Implementera rutindokumentet hos pedagogerna

• Kvalitetschef arbetar fram utbildningsmaterial.

• Rektor utser vilka som ska delta och skapar förutsättningar.

• Pedagoger deltar aktivt, förbereder sig och delar med sig till kollegor.

Rektor

Kvalitetschef

Pedagoger

Chefsgruppen

Kvalitetschef
Rektor
Pedagoger

Juni 2022

Dec. 2021

Juni 2022



29 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren - UN 22/0119-7 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren : 6.Verksamhetsplan Wåga & Wilja Förskolor 2021-2022.pptx

Mål: Skapa kvalitetsindikatorer för naturvetenskap för att säkerställa att barnens utbildning 

följer Lpfö18 och Wåga & Wiljas arbetsplan

Aktivitet / Delmål Metod ANSVAR KLART

• Arbetsgrupper skapas för att arbeta fram indikatorerna.

• Arbetsgruppens förslag på indikatorer presenteras för 

chefsgruppen.

• Arbetsgrupper bestående av kvalitetschef, rektor och pedagoger från 

Utforskarens förskola arbetar fram ett förslag på områdets indikatorer.

• Chefsgruppen beslutar om vilka indikatorerna som skall gälla.

Kvaliteschef

Rektor

Pedagoger

VD

Kvalitetschef

Rektorer

Maj 2022

Juni 2022
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Mål: Implementera kvalitetsindikatorer för Språk för att säkerställa att barnens utbildning följer 

Lpfö18 och Wåga & Wiljas arbetsplan

Aktivitet / delmål Metod ANSVAR KLART

• Arbetslagen gör självskattning • Rektor skapar förutsättningar Rektorer juni 2022
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Mål: Minska matsvinnet

Aktivitet / delmål Metod ANSVAR KLART

• Minska matsvinnet i förskolans kök genom att vara 

kreativ och tar vara på matrester som blir nya maträtter 

eller bröd

• Planera menyn 

• Chefsgruppen ansvarar för kompetensutveckling.

• Kockgruppen arbetar fram metoder och förhållningssätt

• Kockgruppen delar erfarenheter och kunskaper 

Rektorer
Kockar

Rektorer
Kockar

Juni 2022

Juni 2022
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Mål: Revidera SKA 1 kartläggning individ och utarbeta gemensam mall för handlingsplan

Aktivitet / delmål Metod ANSVAR KLART

• Reviderar och arbetar fram handlingsplan • Kvalitetschef och rektorer utgör en arbetsgrupp Kvalitetschef
Rektorer

Dec 2021
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Dokume nt SKA.1grupp

Se nast re vi de rad 2021-08-10

KARTLÄGGN IN G AV BARNGRUPPENS N ULÄGE
Utifrån SKA 3 (från läs året innan) och arbets lagets obs ervationer, erfarenheter
och kuns kaper om barngruppen s amt dokumentationer i upps tarten av det nya
läs året proces s ar arbets laget fram nya övergripande mål för läs året i mallen

nedan. Dokumentet s ka alltid finnas s parat på förs kolans Sharepoint.

Hur många barn pratar fler språk än
svenska?

Vilka språk talas av barnen?

Läroplanen för förskolan, Lpfö18

Den kursiva texten i dokumentet är tänkt att leda och hjälpa er att arbeta med dokumentet.
Det ni ska ha fokus på när ni skriver är vad ni ser att barnen gör och visar förståelse för. (Er
egen metodik och hur ni vill att barngruppen ska utvecklas skriver ni sedan i SKA 2.) Det är
inte nödvändigt för er att skriva under alla rubriker och punkter. Arbetet ni gör här i SKA 1
syftar till att identifiera barngruppens nuläge och utifrån det välja prioriterade mål och
fokusområden för läsåret. Målen för läsåret diskuteras och beslutas om i
medarbetarsamtalet i grupp och skrivs sedan in i SKA 2.

Från SKA 3: Åtgärde r för utve ckl i ng framåt –denna del kopierar ni in från SKA 3 föregående läsår

1.
2.
3.
4.

STEG 1

N ORMER OCH VÄRDEN –Ta er utgångspunkt i lpfö18, kapitel 2.1 Normer och värden,
skriv kortfattat och i punktform. Det viktigaste är att identifiera VAD barngruppen har
kunskap och förståelse kring och utifrån det VAD ni ska fokusera på framåt!

Hur ser ni at t barngruppen visar:
varandra öppenhet, respekt, solidaritet, empati och ansvarstagande

förståelse för allas lika värde och hållbar utveckling

förståelse för demokratiska värderingar som att samarbeta, förhandla och fatta beslut

Förskolan Avdelningens namn: Datum
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 Dokument SKA.1 grupp 

Senast reviderad 2021-08-10 

 

 

 

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE Ta er utgångspunkt i lpfö18, kapitel 2.2 

Omsorg, utveckling och lärande, skriv kortfattat och i punktform. Det viktigaste är att 
identifiera VAD barngruppen har kunskap och förståelse kring och utifrån det VAD ni ska 

fokusera på framåt! 
 

Hur ser ni att barngruppen visar: 
självständighet och tillit till sin egen förmåga 

  
nyfikenhet, kreativitet och lust att lära 

  
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

  
utvecklar språket och förmåga att tänka matematiskt 

  
förståelse för naturvetenskapliga och tekniska begrepp och fenomen 

utvecklar adekvat digital kompetens 

  
 

 
 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Ta er utgångspunkt i lpfö18, kapitel 2.3 Barns 

delaktighet och inflytande, skriv kortfattat och i punktform. Det viktigaste är att identifiera 

VAD barngruppen har kunskap och förståelse kring och utifrån det VAD ni ska fokusera på 
framåt! 

Hur ser ni att barngruppen visar: 

förmåga att uttrycka tankar och åsikter 

  

förmåga att ta ansvar för sina handlingar  

  

förmåga att ta ansvar för miljön på förskolan 

  

 

STEG 2 

Vad har ni behov av att utmana barngruppen med utifrån det ni har skrivit i 

steg 1: Fundera på från vilka målområden i läroplanen ni valt mål tidigare läsår och 

säkerställ att ni under barnens 5 år på förskolan prioriterar mål från samtliga målområden. 
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 Dokument SKA.1 grupp 

Senast reviderad 2021-08-10 

Normer och värden 

  

Omsorg, utveckling och lärande 

  

Barns delaktighet och inflytande 

  

STEG 3 

Mål för läsåret 

Vilka mål i läroplanen ska ni välja utifrån det ni skrivit i steg 2? Dessa mål tar ni med till 

medarbetarsamtalet i grupp där ni tillsammans med rektor kommer överens om vilka 

prioriterade mål ni ska föra in i SKA 2. 

Mål från läroplanen 

1. 

2. 

3. 
4. 

Vilka effekter väntar ni er utifrån målen? 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling:  

Från SKA 3: Åtgärder för utveckling framåt – denna del kopierar ni in från SKA 3 föregående läsår  

1. 
2. 
3. 
 

 

STEG 1 

Utifrån diskrimineringsgrunderna arbetar vi främjande och förebyggande i 

barngruppen genom att:  
Beskriv konkreta aktiviteter, förhållningssätt och exempel på hur ni arbetar i barngruppen 

utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och kränkande behandling: 
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 Dokument SKA.1 grupp 

Senast reviderad 2021-08-10 

Kön: 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: 

Etnisk tillhörighet: 

Religion eller annan trosuppfattning: 

Funktionsnedsättning: 

Sexuell läggning: 

Ålder:  

Annan kränkande behandling: Vilka ytor, hörn, lekar eller rutiner och aktiviteter finns det 

risker för att barnen kan bli kränkta? 

 

STEG 2 

Vad har vi behov av att vidareutveckla utifrån det ni har skrivit i steg 1: 

  

STEG 3 

Val av fokusområden 

Vilka fokusområden behöver vi välja utifrån det vi skrivit i steg 2 Dessa tar ni med till 

medarbetarsamtalet i grupp där ni tillsammans med rektor kommer överens om vilka 

fokusområden som ska skrivas in i SKA 2. I SKA 2 fortsätter ni sedan löpande att skriva in 
era aktiva åtgärder/metodik utifrån era fokusområden för läsåret. 

Fokusområden för att motverka diskriminering och kränkande behandling 

1. 

2. 

3. 

Vilka effekter väntar ni er utifrån era fokusområden? 

1. 

2. 

3. 
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SKA.1 i ndi vi d

Se nast re vi de rad 2021-10-29

SKA 1 - PEDA GOGISK KARTLÄGGN IN GIN DIVID
För barn i Wåga & Wiljas förs kolor

När ni i arbets laget eller förs kolans rektor s er behov av att göra en kartläggning utifrån ett
barn använder ni mallen nedan. Det är alltid utbildning och undervis ning vi utvärderar för att
få fatt i hur vi kan göra den mer tillgänglig för barnet. Det är aldrig barnet s om individ med
eg ens kaper och förmågor vi utvärderar. Som utgångs punkt för kartläggningen har ni era
obs ervationer, kuns kap och erfarenhet av barnet s amt dokumenterat material av barnet och
barngruppen (avdelningens rutiner, SKA 1, 2, 3 och 4). Dokumentet s ka finnas s parat på
avdelningens OneDrive.

Som utgångs punkt använder vi SPSMs
(Specialpedagogis ka s kolmyndigheten)
kartläggnings metod, där det handlar om att identifiera
var i utbildningens olika delar; Social miljö, fys is k miljö,
pedagogis k miljö och föruts ättningar för lärande s om
barnet behöver s tödåtgärder eller s ärs kilda rätt igheter.

INDIVID – Fokus på barnets situat ion i förskolans vardag (åldersadekvat)

Kartläggningen är ett verktyg för os s pedagoger. Vilket innebär att en handlings plan inte
automatis kt behöver upprättas .

Barnets init ialer: Datum:

N ULÄGE
Den kurs iva texten i rutorna nedan är tänkt s om s töd och hjälp i ert arbete att kartlägga
barnets föruts ättningar för lärande och utveckling och s yftar till att ni s ka kunna identifiera
var i er utbildning och undervis ning ni kan göra förändringar och anpas s ningar utifrån
barnet. Tänk på att välja mellan rubrikerna nedan och fokus era er på de s om är mes t
relevanta för det barn ni kartlägger.

Förskola: Avdelningens namn:

Varför gör vi en pedagogisk kart läggning?

Vilka som är med och gör kartläggningen:
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 SKA.1 individ 

Senast reviderad 2021-10-29 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE 

Rätten till lärande och trygghet 

Hur visar barnet att det är tryggt på förskolan? 

Vilka är barnets intressen? 

Vad stimulerar barnets nyfikenhet och lust att lära? 

 

Delaktighet 

Är barnet delaktig i sin förskoledag? 

Hur görs barnet delaktig i sin förskoledag?  

Behöver barnet stöd i form av bilder eller tecken för att förstå sin vardag? 

Hur tar barnet till sig kunskap om dagarnas innehåll? 

Hälsa och lärande 

Är det något i barnets hälsa och välbefinnande ni reagerat över? 

Är det något i barnets förutsättningar för lärande och utveckling ni reagerat över? 

 

Språk och kommunikation på barnets alla språk  

Har barnet annat modersmål än svenska? – gör i så fall en analys tillsammans med 

vårdnadshavarna utifrån SKA 1 kartläggning av barnets språkdomäner.  

Hur är den språkliga förmågan på alla barnets språk? 

Form: Språkljud och grammatik 

Innehåll: Ordförståelse och ordproduktion 

Användning: samtal och situationsanpassat språk 

 

Meningsskapande och motivation 

Hur barnet uttrycker sin uppfattning och sina behov? 

Hur väljer, fokuserar, genomför och avslutar barnet aktiviteter och rutiner? 

Hur får barnet möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor? 

 

Kroppen i lärandet 

Hur är barnets grovmotorik? (Springa, krypa, åla, gunga o s v) 

Hur är barnets finmotorik? (penngrepp, klippa, klistra o s v) 

Hur är barnets perception? (förmåga att urskilja föremål, avstånd) 
 

SOCIAL MILJÖ 

Gemenskap 

Vad stimulerar barnets lust att leka och samspela? 

Hur tar barnet kontakt med andra barn? 

Hur gör sig barnet delaktig i kamraters lekar? 

 

Begripligt sammanhang 

Hur läser barnet av situationer? 

Hur följer och slutför barnet instruktioner? 

Hur hanterar barnet förändringar och nya situationer? 



29 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren - UN 22/0119-7 Förstagångstillsyn förskolan Utforskaren : 7.SKA 1 individ kartläggning.docx

 SKA.1 individ 

Senast reviderad 2021-10-29 

 

Normkritik och attityder 

Finns det normer och attityder hos er pedagoger som påverkar barnets förutsättningar? 

Finns det normer och attityder i barngruppen som påverkar barnets förutsättningar? 

Hur kan ni arbeta mer med er barngrupp så att individers olikheter ses som en tillgång? 

 

PEDAGOGISK MILJÖ 

Hur hanterar barnet: 

Ankomst 

Av/påklädning 

Måltider 

Samlingar 

Övergångar 

Vuxeninitierad verksamhet/utbildning (projektgrupper/arbetsgrupper) 

Vila 

Hygien 

Uteaktiviteter 

Utflykter/lämna gården 

Avslut på dagen 

 

Pedagogiska strategier och stödfunktioner 

Vilka strategier/rättigheter ger ni barnet i olika situationer så att det har möjlighet att 

lyckas? 

Behöver barnet stöd eller utmaningar för att bli delaktig i lek och undervisning? 

Hur kan ni vara flexibla i er undervisning för att möta barnets förutsättningar? 

 

Arbetslagets samspelthet 

Vad behöver ni i arbetslaget göra överenskommelser om eller öka er samsyn kring för att 

barnet ska få bättre förutsättningar till lärande och utveckling? 

 

Olika sätt att lära 

Vad behöver ni i arbetslaget mer kunskap om eller handledning i för att barnet ska få bättre 

förutsättningar för att lära och utvecklas? 

Hur kan ni lära er mer om det? 

 

Lärverktyg och hjälpmedel 

Vilka språk/material/uttryckssätt anser ni är starka hos barnet? 

Hur kan ni ge barnet förutsättningar för att använda dem i er undervisning? 

Finns det lärverktyg eller hjälpmedel som ni tänker skulle kunna underlätta för barnet?  
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FYSISK MILJÖ 

Rum för lärande 

Hur är avdelningens miljö och lärmaterial ett stöd för barnets lärande och utveckling? 

Finns det platser i miljön som barnet kan dra sig undan och vila på? 

Finns det platser i miljön där barnet kan komma i koncentration? 

 

Ljudmiljö 

Hur påverkar förskolans ljudmiljö barnet? (Avdelning, matsal och ute) 

 

Visuell miljö 

Hur tycks förskolans/avdelningens visuella miljö påverka barnet? 

Har barnet lätt att överblicka och orientera sig i miljön? 

 

Utemiljö 

Hur är förskolegården stöd för barnets lärande och utveckling? 

Är utemiljön tillgänglig för barnet? 

 

Barnets syn på sin vardag i förskolan 

Samtala med barnet om: 

Vad tycker barnet om att komma till förskolan? 

Starka sidor, vad tycker barnet att han eller hon är bra på? 

Vad tycker barnet är roligt på förskolan? 

Var på förskolan leker barnet helst? 

Vad vill barnet göra och lära mer om? 

Känner barnet att det får vara med i lekar? 

Är det något på förskolan som barnet inte tycker om att göra? 

Upplever barnet att något är svårt på förskolan? 

I de fall du inte kan få en uppfattning om barnets åsikter kring ovanstående frågor, kan du 

göra egna observationer och vid behov samtala om dessa med barnets vårdnadshavare. 

 

ANALYS 

Analys av individnivå/vad vi har fått syn på beskriv kortfattat och i punktform vad ni fått 

syn på i kartläggningen av barnets nuläge. 

  

 

Vilka arbetsmetoder stimulerar och påverkar barnet positivt och bidrar till att skapa lust, 

glädje och kreativitet? beskriv kortfattat och i punktform 
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Vilka arbetsmetoder skapar motstånd och/eller olust hos barnet? beskriv kortfattat och i 

punktform 

  

 

Vilka mål och planerade insatser behöver vi sätta upp för att ge barnet bra 

förutsättningar till goda lärsituationer? (Barnets särskilda rättigheter) 

Extra anpassningar (i miljön): 

  

Särskilt stöd (stöd från barnets avdelningspedagoger): 

  

Vilka effekter väntar vi oss utifrån insatserna? beskriv kortfattat och i punktform 

  

 

 

Förskolan kommer att upprätta en handlingsplan: handlingsplanen skriv i sådant fall i 

dokumentet SKA 1 Handlingsplan. 

Ja 

Nej 

 

Behov av vårdnadshavares medverkan    

Ja        

Nej 

 

När vi tänker runt ett enskilt barns förutsättningar för lärande och utveckling är det viktigt 

att vi också har en god kommunikation kring det med barnets vårdnadshavare. Ta därför 

alltid ställning tillsammans med rektor när och hur ni ska ha det samtalet. Samtalet ska alltid 

ta utgångspunkt i vilket stöd och vilka rättigheter ni som arbetslag ska ge barnet i förskolan. 

Samt att ni har möjlighet att lyssna in vårdnadshavarnas berättelser av barnet i hemmiljön. 
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SKA 2 Genomförande – planering, 
reflektion och analys av utbildning och 
undervisning 

 
 

Augusti/September 
Här har vi valt att ha fasta/färdiga mål då våra uppstarter ser likadana ut varje läsår. De flesta av 
våra verksamheter använder sig av sommaruppgifter/uppdrag som metod för att knyta samman 
vårterminen med höstterminen - hemmet med förskolan. Har inte er avdelning använt sig av 
sommaruppgift raderas den aktiviteten och aktuell aktivitet skrivs in. 
Genom observationer och kartläggning får vi fatt i barnens intressen och samspel. 
Vi har valt att använda oss av begreppen aktivitet/metod för att beskriva arbetssättet vi använder 
för att nå upp till de satta målen. Här skriver vi kortfattat i punktform. 
Kartläggningen är en metod för att få syn på barnens intresse och samspel samt hur vi pedagoger 
organiserar oss. 
 

Fokus för månadens arbete  

• Kartläggningen av barngruppens nuläge, SKA 1, skall göras klar. 

• Dokumentet; Avdelningens rutiner ska vara uppdaterat 

• Barnen känner trygghet på avdelningen. 

• Formulera de övergripande målen för avdelningens arbete under läsåret 
 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 

• Kartläggning, dokument SKA.1 

• Observera och dokumentera hur barnen samspelar med varandra och pedagoger. 

• Introducera barnen till miljön och material/läromedel. 

• Knyta ihop vårterminen med höstterminen. (gäller ej nya barn) 

• Observera var barnens intressen befinner sig. (frågor, begrepp och fenomen) 

• Pedagogisk dokumentation 

• Sätta mål för avdelningens arbete i medarbetarsamtalet. 
 

Reflektionen (vad hände, vad har vi sett under månadens arbete) 
 
 
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektionen) 
 
 
 

 
 

Prioriterade mål och fokusområden för läsåret 
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Formulerade utifrån avdelningens kartläggning av barngruppens nuläge i SKA 1 och 
beslutade under medarbetarsamtalet i grupp. Dessa mål och fokusområden arbetar ni 
med under hela läsåret. Läsårets mål skall utvärderas i SKA 3. 
Mål från läroplanen (Lpfö) 
1. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att ta hänsyn till och 
leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.   
 
2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.  
  
3. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, 
kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  
 
Fokusområden för att motverka diskriminering och kränkande behandling (DoK) 

1. Arbete kring kränkande behandling. Hur bemöter vi barnen i olika situationer.   
2. Arbete med barnen kring olikheter och rättvisa, skapa ökad förståelse.   
3. Ökad kommunikation med vårdnadshavarna kring deras traditioner i hemmen och 

hur de firar.   
 
Mål från förskolans verksamhetsplan 
1. 
2. 
3. 
 
 

 

September 
 
Fokus för månadens arbete. (valda fokusområden som bryts ner utifrån förra månadens 
analys, mål för läsåret, fokus som är aktuella utifrån barns intresse samt barngruppens 
behov och utveckling) 
Lpfö1.  
 
Begrepp vi arbetar med:  

• Glad, arg, ledsen, rädd 

• Vill/Få (Jag vill ha/kan jag få, tack).  

• Hjälp (Jag behöver hjälp/Kan du hjälpa mig) 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 
 

• Vi läster boken ”Visa dina känslor” i smågrupper. Olika svårighetsgrader på boken i 

olika grupper.  

• Vi tittar i spegel och gör olika känslor.  

• Tar kort med plattan. Skriva ut, barnen bestämmer vilka.  

• Teater fredag eller gemensam reflektion.  

• Avslut, rita vad vi lärt oss 
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Reflektion (vad hände, vad har vi sett under månadens arbete) 
Det har gått bra med grupperna vi har haft. Alla har deltagit aktivt. De har visat intresse. 
Grupp 1 hann inte prata så mycket om känslor, att rita tog mycket lång tid. Ritade hela 
historier som de hade mycket att berätta om. Grupp 2 pratade mycket om olika känslor. 
HK som deltagit vid två tillfällen visade tydligt att hon kände igen från första gången och 
nämnde de olika känslorna och berättade om innehåll i boken som visar på förståelse för 
innehållet. Grupp 1 och 2 pratade om hur ansiktet förändras och tog kort. Reflekterade 
över sina bilder och ritade. Barnen har gjort aktivitet med att sätta ihop delar av ett 
ansikte för att skapa en känsla, alla tyckte det var roligt och var engagerade. Flera av 
barnen ritade därefter egna ansikten. De har även gjort Igelkottens hus. De flesta har 
deltagit vid något moment. Bra samarbete. Barnen har skrivit brev till Igelkotten. Barnen 
hjälptes åt att bidra till innehållet och hade fina saker att säga. Igelkotten flyttade in. Vi 
har börjat sjunga ”Alla vill ha kompisar”. Barnen lever sig in och flera barn som ofta är lite 
tillbakadragna har vågat uttrycka sig och varit delaktiga. De som vanligen brukar ta plats 
har varit mycket engagerade och drivit i aktiviteterna. Vi har också sett bra samspel mellan 
barnen. Många har börjat be varandra om hjälp och att hjälpa varandra. Vi har sett ett 
finare bemötande i flera situationer mellan barnen.  
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektionen) 
Vårt arbete kring känslor och de nya begrepp som barnen har erbjudits har hjälpt barnen 
att uttrycka sig och ökat deras förmåga att kommunicera med varandra, vilket resulterat i 
ett finare bemötande jämtemot varandra.  
  

 
 

Oktober 
 
Fokus för månadens arbete. (valda fokusområden som bryts ner utifrån förra månadens 
analys, mål för läsåret, fokus som är aktuella utifrån barns intresse samt barngruppens 
behov och utveckling) 
 
Lpfö1. – Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att ta hänsyn till 
och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Fokus på att hjälpa 
andra.    
 
Begrepp:  
Kan du hjälpa mig 
Vill du ha hjälp 
Overall/vantar/mössa/skor/stövlar 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 
Uppmuntra barnen att hjälpa varandra 

Skicka till varandra vid maten.  

Börja med boken ”Sprida glädje” 

Sätta upp bildstöd för kläder i hallen 
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Reflektion (vad hände, vad har vi sett under månadens arbete) 
Barnen hjälper varandra mer och uppmärksammar oss om någon blir ledsen och kommer 
för att hämta hjälp. Många har börjat att säga tack utan att tillfrågas om det och vissa 
säger även varsågod.  
 
Barnen har varit aktiva vid läsningen. Barnen har visat större nyfikenhet sedan förra boken 
och utvecklat sin förmåga och mod att delta i boksamtal och gemensamma reflektioner.  
 
Shereen har börjat arbeta digitalt med barnen att dokumentera saker som de tycker är 
roligt på förskolan. Mimmi har påbörjat arbete med lera.  
 
v. 43 flera har blivit bättre på att trösta andra. Också många har blivit bättre på att be 
kompisar om hjälp.  
 
Det syns att de har börjat att förstå metoden vid läsningen och är engagerade 
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektionen) 
Att arbeta rutinartat kring läsningen, boksamtal och barnens dokumenterande har skapat 
trygghet bland barnen och de vet vad som förväntas av dem, vilket kan vara en orsak till  
barnens visade vilja att delta och att våga ta plats.   
 

 

 

 
 

November 
 
Fokus för månadens arbete. (valda fokusområden som bryts ner utifrån förra månadens 
analys, mål för läsåret, fokus som är aktuella utifrån barns intresse samt barngruppens 
behov och utveckling) 
 
Lpfö2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.  
 
Fokus på att berätta och att utrycka tankar.  
 
 
Begrepp:  
Vill du ha hjälp 
Overall/vantar/mössa/skor/stövlar 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 
 

Arbetar i hallen med utvalda begrepp.  

Påbörjar boken ”lyssna och kom överens”.  

Berätta sagor med konkretmaterial på samlingar 
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Reflektion (vad hände, vad har vi sett under månadens arbete) 
 
Spridit ut sig mer i skogen efter vi satte upp gränsmarkeringar. Flera vågar och berätta 
mera. Vi har sett massor med ”snälla” saker mot varandra plus att de kommunicerar mer 
med varandra. Barnen har åsikter om vad de vill göra och uttrycker dem. Vi har 
introducerat lera för barnen under november. Alla barn har deltagit och visat intresse. Det 
har varit mestadels att prova på materialet utan direkta planerade utmaningar för att lära 
känna materialet. Barnen har använt olika tekniker från att rita på leran, bygga två 
dimensionellt, tredimensionellt, sätta ihop korvar eller kuber, bygga upp landskap mm.  
 
Vi har sett flera barn ge andra kompisar positiv uppmuntran när de gjort något bra. Flera 
av de som har lite svårt att sitta still och fokusera har varit mycket aktiva vid bokläsningen 
och att rita efter och visat bra koncentrationsförmåga.  
 
De flesta barn tycker att sagosamlingarna är mycket spännande. Vi tränar mycket på att 
lyssna och titta och inte röra. Barnen har fått låna material till bockarna Bruse att leka med 
i bygg och där tränar de bland annat på att turas om. De försöker berätta sagan och 
bygger upp en scen.  
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektionen) 
Barnen vet nu vad vi ska göra när och efter vi läst och vad som förväntas av dem. Detta 
har ökat engagemanget att delta, vilket också syns i deras förmåga att ta in bokens 
handling. Barnens förbättrade bemötande mot varandra kan ses som en tydlig koppling till 
projektet och det värdegrundsarbete handlingen i böckerna lyfter.  
 

 
 

December 
 
Fokus för månadens arbete. (valda fokusområden som bryts ner utifrån förra månadens 
analys, mål för läsåret, fokus som är aktuella utifrån barns intresse samt barngruppens 
behov och utveckling) 
 
Lpfö2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.  
 
Fokus på att berätta och att utrycka tankar.  
 
 
Begrepp:  
Vill du ha hjälp 
Overall/vantar/mössa/skor/stövlar 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 
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Arbetar i hallen med utvalda begrepp.  

Påbörjar boken ”lyssna och kom överens”.  

 
 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 
 

 

 

 
Reflektion (vad hände, vad har vi sett under månadens arbete) 
 
 
 
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektionen) 
 
 
 
 

 
 

Augusti – december sammanställning av höstterminen 
  
Reflektioner/Sammanställning av terminen utifrån era prioriterade mål från Lpfö18 och 
fokusområden för att motverka diskriminering och kränkande behandling. (Vad har 
barnen varit med om/fått möjlighet att uppleva/lära? Använd cirkeln projekterande 
arbetssätt, finns i Arbetsplanen, som reflektionsstöd) 
 
Vi såg ett behov i barngruppen att arbeta kring samspel och hur man behandlar varandra. 
Barnen hade också ett stort behov av att utveckla det svenska språket. Utifrån detta valde 
vi att arbeta kring kompisböckerna. Vi har arbetat med en bok i taget. Upplägget har varit 
liknande för alla böcker, först läsa boken och ha boksamtal där barnen sedan har fått 
rita/dokumentera sina upplevelser av boken. På detta sätt har barnen getts utrymme att 
reflektera och berätta sina tankar. Vi upplever att barnen har uppskattat denna metod och 
har utvecklat både sin förmåga att rita samt att uttrycka sig. Vi har erbjudit barnen 
böckerna i tre olika versioner med olika svårighetsgrad utifrån deras språkliga kunskaper. 
Vi har även gjort aktiviteter kopplade till den aktuella boken för ökad förståelse. Vi 
startade upp projektet med ett brev från Igelkott som ville flytta in hos oss. Barnen 
utmanades att bygga ett hus till Igelkott, vilket skapade stort engagemang i gruppen. De 
hade många tankar om hur huset skulle se ut och innehålla.  
 
Första boken vi valde handlade om att visa sina känslor och målet var att ge barnen 
begrepp kopplade känslor samt möjlighet att berätta. Barnen har efter arbete med boken 
fått begrepp kopplade till olika känslor och har börjat uttrycka vad de och andra känner 
genom att sätta ord på känslorna.  
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Nästa bok var även kopplad till känslor, men mer om hur man uppmärksammar andras 
känslor och hur man kan få andra att må genom att visa sina känslor. Vi arbetade aktivt 
med att uppmuntra barnen att hjälpa varandra och att vara uppmärksamma på varandra. 
Barnen har visat glädje för att vara hjälpsamma och pratar ofta om att vara en bra kompis. 
Vi har tränat på att både be om hjälp och att fråga om någon vill ha hjälp. I arbetet med 
denna bok har vi även gjort collage över saker som gör dem glada, vilket öppnat för många 
samtal samt att vi har gått runt och fotograferat de saker barnen tycker om att göra på 
förskolan.  
 
Sista boken handlar om att lyssna och att komma överens. Vi har pratat om vad det är att 
lyssna på ett bra sätt och hur känns det när någon lyssnar och är intresserad. Detta arbete 
är påbörjat men kommer att fortsätta efter nya året.  
 
Vi har även introducerat sagor med konkretmaterial i samlingen och barnen leker nu gärna 
sagorna i sin fria lek i bl.a. kombination med bygg. Främsta syftet till detta var att visa 
barnen på berättande och en annan form av lek, vilket i vissa fall redan har börjat att ge 
resultat. De har även fått del av att en berättelse har en början, mitten och slut. Vi har 
även introducerat lera vilket även det skapat utrymme för samtal och berättande.  
 
Vi har gått till skogen på onsdagar nästan varje vecka. Där har vi pratat om det vi hittar, så 
som träd, svampar och kottar och tittar närmare på bl.a. insekter mm. Vi samtalar även 
om vad man får och inte får göra i vår natur och varför. Vi har även samlat material som vi 
använt vid skapande i vårt projekt.  
 
Vi har lagt vikt vid språket och berättandet och gett det utrymme samt att uppmuntra 
barnen att berätta vilket gett resultat. 
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektion tidigare månader) 
 

• Vi har anpassat böckerna efter de olika barnens språkliga förmåga för att alla barn 
ska få möjlighet att delta vid samma aktiviteter trots olika förkunskaper.  

• Vi har arbetat utifrån ganska tydliga rutiner vilket har gett barnen en förståelse av 
vad som förväntas av dem.  

• Barnen har fått ett bättre beteende gentemot varandra i flera situationer. 

• Barnen har fått tillgång till nya material och metoder som har förändrat en del av 
den fria leken.  
 

Mål från läroplanen (Lpfö) 
1. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att ta hänsyn till 

och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.   

• Barnen har visat glädje för att vara hjälpsamma. 

• Barnen pratar ofta om att vara en bra kompis.  

• Vi ser att barnen har blivit bättre på att visa hänsyn till andra och andras 
känslor. 

• Vi har sett situationer där barn försöker förebygga att någon blir ledsen t.ex. 
att ge upp sin plats för någon annan eller avstå något i förmån till en kompis.  

• Barnen har också blivit bättre på att hämta hjälp om någon blir ledsen.  
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• Vi har även märkt bättre samspel mellan barnen och att de i flera sammanhang 
försöker att trösta varandra. 

 
2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.  
 

• Barnen vågar berätta mer än tidigare, både i mindre grupper och större.  

• Många barn visar tydligt ett utökat ordförråd.  

• Vi upplever att barnen har uppskattat att ha ett systematiskt upplägg kring 
läsningen och har utvecklat både sin förmåga att rita samt att uttrycka sig. Det har 
skapat trygghet att känna igen hur vi arbetat med boken, berättande och teckning.  

• Barnen har fått begrepp kopplade till olika känslor och har börjat uttrycka vad de 
och andra känner genom att sätta ord på känslorna.   

• Barnen har börjat leka sagor med en tydlig början och en händelse.  

• I konstruktionsleken leker barnen mer berättelser/händelser än tidigare. Lekarna 
har en historia där de blandar rollek och konstruktion.  

 
3. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, 
kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  
 

• Barnen har utvecklat en förståelse för vad man får och inte får göra i naturen.  

• Barnen har fått ett intresse för att gå att gå till skogen istället för som tidigare ett 
motstånd.  

 
Fokusområden för att motverka diskriminering och kränkande behandling (DoK) 

2. Arbete kring kränkande behandling. Hur bemöter vi barnen i olika situationer.   
 

3. Arbete med barnen kring olikheter och rättvisa, skapa ökad förståelse.   
 

4. Ökad kommunikation med vårdnadshavarna kring deras traditioner i hemmen och 
hur de firar.   
 

 
Mål framåt (Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att fortsätta utveckla utifrån era 
prioriterade mål) 
 
Vi fortsätter med kompisböckerna. Utveckla ordförståelse och förmåga att berätta.  
 
Bli bättre på att hantera konflikter. 
 
Vi vill att barnen utvecklar förståelse för en berättelses uppbyggnad. Vi kommer att arbeta 
med metoden trespalt kring läsning av kompisböckerna samt att bygga berättelser i lera. 
 
Mer fokus på naturvetenskap under nästa termin.  
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Utifrån den analys ni gjort och det projekterande ni varit i med barngruppen, har ni 
möjlighet att välja till ytterligare ett mål från läroplanen. Beroende på vart ert 
undersökande med barngruppen tagit er kan ni vara  
betjänta av att välja till ett mål från läroplanen utifrån vad ni tänker att ni under 
vårterminen vill utmana och synliggöra för lärande hos barnen. Tänk på att även detta mål 
ska utvärderas i SKA 3 tillsammans med de mål ni valde i läsårsstartern.  Att välja till ett 
mål är er valmöjlighet och inget ni måste göra. 
 
Vi har valt att inte utöka de mål vi har valt då vi har mycket kvar att göra med våra mål.  
 
Ytterligare mål från läroplanen 
1. 
 

 

 
 

Januari  
 
Fokus för månadens arbete (valda fokusområden som bryts ner utifrån förra månadens 
analys, mål för läsåret, fokus som är aktuella utifrån barns intresse samt barngruppens 
behov och utveckling) 
 
 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 
 

 

 
Reflektion (vad hände, vad har vi sett under månadens arbete) 
 
 
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektionen) 
 

 
 

Februari 
 
Fokus för månadens arbete. (valda fokusområden som bryts ner utifrån förra månadens 
analys, mål för läsåret, fokus som är aktuella utifrån barns intresse samt barngruppens 
behov och utveckling) 
 
3. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, 
kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  
 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 
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Vi läser boken ”dela med dig”.  

Vi bakar tillsammans med barnen i olika grupper och tittar på vad bakpulver är.  

Blanda bakpulver med vätskor. Vad händer? Varför? 
 
Reflektion (vad hände, vad har vi sett under månadens arbete) 
 
Barnen fick först frågan vad de trodde skulle hända. De flesta tyckte att det var svårt att 
ställa en hypotes, men någon kom på idén att det kanske blir godare med bakpulver, dvs 
påverka smaken. Fler hakade på den idén.  
 
Barnens reflektioner efter kakan var klar: 
Grupp 1: såg olikheter på höjd och längd samt utseende. Smakade lika. Den ena var mjuk 
och den andra hård. 
Grupp 2: fokus kring smaken, gott och inte gott.  
Grupp 3: såg likheter och olikheter. Utan bakpulver hård. Samma smak.  
 
Vi talade mycket om recept och instruktion. Barn har tagit med detta in i sin fria lek.  
 
Barnen visar tydlig förståelse för ”dela med dig”, visar både med kroppen hur man fysiskt 
delar på något samt börjat använda begreppet t.ex. vid mellanmålet, dela sista mackan 
med en kompis, eller lunchen när det bara finns en fiskbit kvar osv.  
 
Diskussioner har uppkommit kring om lillasyster ska få eller inte. De hade lite olika 
reflektioner om detta etiska ställningstagande.  
 
Lekt hunden och benet, mycket uppskattat! Flera mycket intresserade av rita nu med 
ljusbord.  
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektionen) 
 
Barnen behöver mer träning att ställa hypoteser. Vissa barn såg skillnader och de förstod 
uppgiften. Experimentet var nog inte tydligt nog för att barnen skulle kunna dra säkra 
slutsatser och kan behöva utvecklas.  

 

Mars  
 

Fokus för månadens arbete. (valda fokusområden som bryts ner utifrån förra månadens 
analys, mål för läsåret, fokus som är aktuella utifrån barns intresse samt barngruppens 
behov och utveckling) 
 
2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.  
 
Begrepp vi arbetar med:  
Början 
Mitten 
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Slut 
Prata om det 
Berätta 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 
Arbeta med tre delar; början, mitten, slut 

Genom barnens dokumentation av läsning av kompisböckerna 

Läser nu ”prata om det” 

Göra egen saga – två grupper 

Samlingar: forumteater om situationer med kanin och igelkott  

 
Reflektion (vad hände, vad har vi sett under månadens arbete) 
För att göra det tydligt för barnen valde vi att först läsa början och barnen fick sedan 
dokumentera innan vi fortsatte att läsa mitten, dokumentera och slutligen läsa slutet och 
dokumentera (hela boken vid ett tillfälle). Barnen blev först lite ställda och visste inte helt 
vad de skulle göra när vi berättade innan vi började läsa, men metoden vi valde att pausa 
läsandet och dokumentera efter varje del gjorde det tydligt för barnen och alla visade 
förståelse. Barnens dokumentationer blev också av bättre kvalitet från alla barnen. Deras 
bilder visade nu tydligt handlingen av boken och minskade antal blommor, hjärtan, hus 
och glada kaniner som vissa barn lite fastnat i att rita vid tidigare tillfällen. Vi valde att inte 
samtala under läsningen (boksamtal i läsning) utan tränade på att lyssna och fokusera. 
Barnen samtalade tillsammans efter vi läst en av delarna vad som hänt och vad de ska rita.  
Barne fick avslutningsvis berätta sin historia med stöd av sina tre dokumentationer.   
Trots att alla uppmanades att dokumentera det vi nyss läst syntes det tydligt att de valde 
att rita olika, i synnerhet tydligt vid sista bilden.  
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektionen) 
Vi upplever större kvalitet i samtalen än tidigare i hänsyn till innehållet, barnen hade 
bättre fokus på vad som faktiskt hände och utryckte detta i hela meningar och det blev 
mindre fokus på saker de ser i bokens bilder (substantiv) som de tidigare ofta samtal kring. 
Detta kan kopplas till att vi höll större fokus på att lyssna och faktiskt ta in handlingen.  

 

Januari – mars sammanställning läsåret så här långt  
 
Reflektioner/Sammanställning av terminen utifrån era prioriterade mål från Lpfö18 och 
fokusområden för att motverka diskriminering och kränkande behandling. (Vad har 
barnen varit med om/fått möjlighet att uppleva/lära? Använd cirkeln projekterande 
arbetssätt som reflektionsstöd) 
 
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektion tidigare månader) 
 
 
 
Mål framåt (Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att fortsätta utveckla utifrån era 
prioriterade mål) 
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OBS! – OM ni valde ytterligare ett mål i decembers sammanställning. Hoppa över följande: 
Utifrån den analys ni gjort och det projekterande ni varit i med barngruppen, har ni 
möjlighet att välja till ytterligare ett mål från läroplanen. Beroende på vart ert 
undersökande med barngruppen tagit er kan ni vara betjänta av att välja till ett mål från 
läroplanen utifrån vad ni tänker att ni under vårterminen vill utmana och synliggöra för 
lärande hos barnen. Tänk på att även detta mål ska utvärderas i SKA 3 tillsammans med 
de mål ni valde i läsårsstartern.  Att välja till ett mål är er valmöjlighet och inget ni måste 
göra. 
 
Ytterligare mål från läroplanen 
1. 

 

 
 
 
  

April 
Fokus för månadens arbete. (valda fokusområden som bryts ner utifrån förra månadens 
analys, mål för läsåret, fokus som är aktuella utifrån barns intresse samt barngruppens 
behov och utveckling) 
 
 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 
 

 

 

 
Reflektion (vad hände, vad har vi sett under månadens arbete) 
 
 
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektionen) 
 
 

 
 

Maj 
 

Fokus för månadens arbete. (valda fokusområden som bryts ner utifrån förra månadens 
analys, mål för läsåret, fokus som är aktuella utifrån barns intresse samt barngruppens 
behov och utveckling) 
 
 
 
Metod (hur arbetar vi för att nå målet) 
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Reflektion (vad hände, vad har vi sett under månadens arbete) 
 
 
Analys (vilka slutsatser kan vi dra utifrån gjorda reflektionen) 
 
 
 

 

Sommaruppdrag/uppgift Om ni väljer att inte ha någon sommaruppgift använd ändå 
frågorna nedan för att förbereda er på hur och med vad ni ska ta emot barnen i augusti. 
Hur ni ska knyta an till det de är intresserade av nu. 
 
Vad har barnen varit nyfikna på under våren som vi kan utmana dem med i augusti?  
 
 
Vad utifrån det vi sett kan vi ge dem i sommaruppdrag? 
 
 
Hur ska vi ta emot sommaruppdraget som barnen har med sig?  
 
 
Hur gör vi det barnen har med sig/det barnen var nyfikna på i maj/juni 
undersökningsbart som start på nytt eller som vitalisering av projekterandet? 
 
 
Ta med er era tankar i arbetet med SKA 3 utvärdering och SKA 1 kartläggning grupp. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Maj/Juni 
 

Utvärdering av läsåret skrivs i dokument SKA 3. 
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Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Utifrån avdelningarnas kartläggningar har förskolan 

identifierat följande insatser och åtgärder för att 

motverka diskriminering och kränkande behandling: 

Metod ANSVAR KLART

Mål:

Kränkande behandling – göra barnen delaktiga i 
händelseförloppet vid rutinsituationer.

Etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionsnedsättning – visa på olikhet och att 
rättvisa kan vara olika.

Kränkande behandling – utveckla vår metodik i 
hur vi arbetar med barnen vid konflikter

• Sätta ord på det vi gör så att barnen görs delaktiga och förstår

• Samtal, böcker och filmer med olikheter

• Samtala med barnen om att rättvisa inte alltid är att alla får lika.

• Jobba med platsen i rutschkanan där flera barn trängs
• Samtala och diskutera i arbetslaget hur ni bäst stödjer barnen i 

samtal vid konflikter.

Pedagoger

Pedagoger

Pedagoger

Juni 22

Juni 22

Juni 22
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Mål: Säkerställa att varje barns portfolio synliggör barnets förändrande kunnande utifrån 

Lpfö18s målområden.

Aktivitet/delmål Metod ANSVAR KLART

• Genomföra pedagogiska samtal som ökar 

pedagogernas kompetens att dokumentera 
barns lärande i processer.

• Skapa samsyn och systematik kring hur vi 
använder Tyras blogg, portfolio, händelser, 
information.

• Genomföra utbildningar för pedagoger i 

pedagogisk dokumentation under våren 2022.

• Rektor säkerställer att varje förskola har pedagogiska samtal 

under läsåret
• Rektor utser samtalsledare som håller samtalen.
• Kvalitetschef handleder samtalsledare.

• Pedagoger läser och förbereder sig inför samtalen.

• Chefsgruppen arbetar fram rutin och riktlinjer.
• Implementera rutindokumentet hos pedagogerna

• Kvalitetschef arbetar fram utbildningsmaterial.
• Rektor utser vilka som ska delta och skapar förutsättningar.

• Pedagoger deltar aktivt, förbereder sig och delar med sig till 
kollegor.

Rektor

Kvalitetschef
Pedagoger

Chefsgrupp

Kvalitetschef
Rektor
Pedagoger

Juni 2022

Dec. 2021

Juni 2022
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Mål: Skapa kvalitetsindikatorer för naturvetenskap för att säkerställa att barnens utbildning 

följer Lpfö18 och Wåga & Wiljas arbetsplan

Aktivitet / Delmål Metod ANSVAR KLART

• Arbetsgrupper skapas för att arbeta fram 

indikatorerna.

• Arbetsgruppens förslag på indikatorer 

presenteras för chefsgruppen.

• Arbetsgrupper bestående av kvalitetschef, rektor och pedagoger 

från Utforskarens förskola arbetar fram ett förslag på områdets 
indikatorer.

• Chefsgruppen beslutar om vilka indikatorerna som skall gälla.

Kvaliteschef

Rektor
Pedagoger

VD

Kvalitetschef
Rektorer

Maj 2022

Juni 2022
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Mål: Implementera kvalitetsindikatorer för Språk för att säkerställa att barnens utbildning följer 

Lpfö18 och Wåga & Wiljas arbetsplan

Aktivitet / delmål Metod ANSVAR KLART

• Arbetslagen gör självskattning • Rektor skapar förutsättningar Rektorer juni

2022
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Mål: Minska matsvinnet

Aktivitet / delmål Metod ANSVAR KLART

• Minska matsvinnet i förskolans kök genom att 

vara kreativ och tar vara på matrester som blir 
nya maträtter eller bröd

• Planera menyn

• Utforskaren:
• Minska matsvinnet

• Chefsgruppen ansvarar för kompetensutveckling.

• Kockgruppen arbetar fram metoder och förhållningssätt

• Kockgruppen delar erfarenheter och kunskaper

• Bevaka hur mycket vi slänger över tid
• Ta samtal med leverantören om att minska portionerna

• Spara grönsaker från lunchen till mellanmålet

Rektorer
Kockar

Rektorer
Kockar

Rektor
Kökspersonal

Juni 2022

Juni 2022

Juni 2022
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Mål: Revidera SKA 1 kartläggning individ och utarbeta gemensam mall för handlingsplan

Aktivitet / delmål Metod ANSVAR KLART

• Reviderar och arbetar fram handlingsplan • Kvalitetschef och rektorer utgör en arbetsgrupp Kvalitetschef
Rektorer

Dec 

2021
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Förskolans Mål: Erövra Wåga & Wiljas barn- och kunskapssyn samt arbets- och 

förhållningssätt med pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt.

Aktivitet / delmål Metod ANSVAR KLART

• Erövra Wåga och Wiljas barn – och kunskapsyn

• Erövra Wåga och Wiljas arbets- och 
förhållningssätt med pedagogisk dokumentation 

och projekterande arbetssätt.

• Studiedag 18 oktober 2021

• Diskussion och reflektion på APT

• Aktivt arbeta i SKA 1 och SKA 2
• Handledning av  ”mitt i” barnens utbildning

• Erbjuda barnen undervisning genom projekterande utifrån era 
prioriterade mål..

• Börja dokumentera barns lärande och utveckling utifrån de 
prioriterade målen för läsåret

• Diskussion och reflektion på APT

Rektor
Kvalitetschef
Pedagoger

Pedagoger
Rektor
Kvalitetschef

Juni 22

Juni 22
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   Barnskyddsrond  

Förskolans namn: Utforskaren 

Datum: 7 december 2021 
Genomförd av:  

  

Uppföljningsdatum: APT mars 2022 

 

Inomhus - klimat och fasta inventarier 

 

   Ja Nej Inte 

aktue
llt 

 Anmärkningar/ 

kommentarer 

1.  Är glas i fönster av 3 mm härdat glas, 5 
mm planglas eller laminerat glas? (om 
bredden understiger 1 m räcker 4 mm 

planglas). Detta gäller fönster på lägre höjd 
än 60 cm och ytterdörrar på lägre höjd än 
1,5 m mellan glasyta och golv, så väl inom 

som utomhus. 

 x             

2.  Är allt glas i invändiga glaspartier, skåp 
och dörrar av 3 mm härdat eller 5 mm 
planglas?  

I äldre förskolor bör man i första hand 
byta/sätta igen glas på lägre höjd än 80 cm. 

 x  
  

            

3.  Har öppningsbara fönster som sitter lägre 
än 1,8 m över golvet godkänt 

säkerhetsbeslag?  Det bör helst ha 
tvåmomentsgrepp och sättas fast i fönstrets 
överkant. Det behövs dubbla spärrar om 

det är stora fönster eller om det är 1,5 m 
över mark. 

   
 

x 

   

4.  Har utrymmen som t ex frys och kyl en 
stängningsanordning som möjliggör att 

dörren/locket kan öppnas inifrån av ett 
barn? 

   x  Inte 
säkerhetsanordning 

men inte heller 
något lås, barnen går 
inte in och det är 

kod på dörren. 

5.  Har tvättmaskin huvudströmbrytare eller är 
den placerad i låsbart utrymme? 

 x    Strömbrytare finns 
ovanför tvätthon. 
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   Ja Nej Inte 
aktue
llt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

6.  Är trappräcke till trappor, loftgångar och 

balkonger 1,1 m. högt? Är vertikala 
öppningar i trappräcket högst 10 cm breda 
och inte klättringsbara? Öppning mellan 

räckets underkant och trappan får inte 
överstiga 5 cm. Öppningar mellan trappsteg 
bör vara högst 10 cm . 

   x   

7.  Går källardörr att låsa?    x   

8.  Är speglar av 6 mm planglas eller av rostfri 

plåt? Är de fäst i överkant så att de inte kan 
hakas av? 

    

x 
            

9.  Har fönster och balkongdörrar 
spärranordning? dvs. man kan bara öppna 
det i vädringsläge max 10 cm. 

  x            

10.   Finns klämskydd eller dörrbroms på 

ytterdörrens insida och på alla innerdörrar 
där uppenbar klämrisk finns? 

 x  

  
            

11.   Finns elementskydd till element som blir 
varmare än 60°C? 

    
x 

         

12.   Finns dämpande skydd på vassa hörn på 

element, bord, hyllplan etc.? 

        x         

13.   Är eluttag jordade och petskyddade? 
Observera särskilt grenuttag och 
skarvsladdar. Jordfelsbrytare monteras mot 

grupp för eluttag. 
OBS! Gör inte egna skarvsladdar och 
inkopplingar eller eldragningar från 
vägguttag och liknande. 

    

x 
            

14.   Är vägglampor väl fastsatta, barnsäkrade 

och helst anslutna i takets eluttag. 

              

x 
  

15.   Är alla sladdar och annan el-utrustning 
(kontakter mm) hela? 

 x     

16.   Är hyllor, skåp, torkskåp förankrade i 
väggen för att förhindra tippning? 

     x        Inte alla de låga 
hyllorna.  

17.   Har spisen tippskydd, ugnslucksskydd 

(som hindrar beröring av het yta) och 
ugnslucksspärr?  

 x                  

18.   Har spisen hällskydd som är minst 10 cm 
högt och täcker minst 20 cm in på spisen 
om det finns bänk vid sidan, annars hela 

spisens bredd? Spis i lekkök ska dessutom 
ha huvudströmbrytare. 

    
x 

              

19.   Är torkskåp utrustade med tillräckligt 
utsug? 

Torkskåp får inte förses med låsanordning. 

    

x 
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   Ja Nej Inte 
aktue
llt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

20.   Är vattentemperaturen i kranar som 

barnen har tillgång till max 38° C? Spola 
gärna igenom kranarna då och då så det 
inte blir stillastående vatten i ledningarna. 

     x        skötrum trollsländan: 

50+ 
Atelje: 50+ 
Humlan matsal: 40 

Myran skötbord: 27  
Höger kran: 50 
Vänster kran 31 
Hyresvärden har kollat 
tidigare men det är 
återigen olika 

temperatur. Felanmält 
till Kristin, Arek ska 
justera.  

20220318 rektor 
kontaktat hyresvärden 
för att kolla om detta 

är gjort, väntar på 
återkoppling.  

21.   Finns det grind till trappa? Där det finns 
små barn ska det finnas grindar både uppe 

och nere. De ska inte gå att klättra på 
grinden och den ska öppnas inåt. 

               

x 
       

22.   Misstänks fuktskada?         x         

23.   Förekommer konstig eller besvärande 
lukt någonstans i lokalerna? Om ja, var? 
 

     x         

 

24.   Är inomhustemperaturen lagom?               Sommartid 26-28 

grader, ventilationen 
går igång när 
verksamheten börjar 

(6:45) så varmt och 
dålig luft sommartid 
på fm. Statistik på 

temperaturen finns 
från i somras. 
Rullgardin och 

persienner hjälper lite. 
Fler fläktar behövs. 
Ingen skugga ute. 

Fråga Mikael. 

25.   Har funktionskontroll av ventilationen 
utförts och har ev. brister åtgärdats? 

                OVK-protokoll 
finns från 2018 

ny Vid avvikande händelser såsom  

 brand, smitta, vattenskada, mögel eller 

om ventilationen stannar görs alltid 

felanmälan till kommunen. 

Rektor gör även en anmälan till miljö och 

bygglovsnämnden vid dessa tillfällen. 

Miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se 
 

     Vi kontaktar 
fastighetsskötaren 

Arek 
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   Ja Nej Inte 
aktue
llt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

ny Radonmätning. Var 10 år! 

Om ventilationsbyte eller andra 

förändringar i verksamheten görs tar 

rektorkontakt med fastighetsägare och 

begär en radonmätning. 

Enligt strålsäkerhetsmyndighet är 200 

becerl ett referensvärde. Är det runt 200 

ska man vara uppmärksam då 

fastighetsägaren kan behöva göra 

åtgärder.  

Rektor bevakar detta. 

 

 x    Radonmätning 

utförd inom senaste 
10 år. Resultat av 
denna vet ej. 

26.   Misstänks att ventilationen inte är 
tillräcklig?  

Om ja, var?  
Om ventilationen inte är tillräcklig kan 
lokalen behöva vädras då temperaturen 

kommer upp i ca 23C. Då kan 
koldioxidhalten vara hög och 
koncentrationsförmågan påverkas negativt. 

Använd gärna en termometer som hjälp.  

     x         

27.   Om filter vid tilluften finns, byts det 
tillräckligt ofta? 

                     vet ej, kollar 
med hyresvärden 

28.   Kontrolleras ljudnivån och buller 
kontinuerligt? 

       Kommunen gör inte 
tillsyn på detta. För 
närvarande inget stort 

problem med 
ljudnivån med lite barn 
i huset. Isolering 

behövs på Humlan 
och Trollsländan. 

 

 

Inomhus - lösa inventarier  
- kemiskt/tekniskt material 

   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

29.   Finns timer till kaffebryggare och vissa 
köksmaskiner? 

   
 x 

 

 
       Endast 

kaffebryggare. 

Till brödrost 
behövs. 

 Står kaffebryggare och vattenkokare 

samt andra elektriska köksmaskiner 
på en plast där barn inte når dem eller 
sladden? 

 x     
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   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

30.   Har alla lampor ett raster som skyddar 
glödlampan? 

   
 x 

           Inga lampor på 
barnens höjd.      

31.   Är akvarium placerade på ett stadigt och 

säkert sätt och med säkra elektriska 
anslutningar? 

   

  
    x        

32.   Finns det halkskydd i trappor och 
entréer? 

   
 x 

            

33.   Är persiennsnören uppfästa alternativt 
itu klippta så att barn inte kan fastna i 

dessa (snara)? 

   
 x 

                 

34.   Finns annan typ av tyg, rep, snöre som 
kan utgöra kvävnings/stryprisk? 

  x    

35.   Har barnstol möbelfakta? Lämna aldrig 
barnet utan tillsyn. 

   

 x 
                 

36.   Finns halkskydd? Detta ska även 

finnas under småmattor och i 
badrummet. 

   

  
x        Ej i badrum, när 

blött blir väldigt 
halt. Bättre underlag 
behövs.  

37.   Är hoppmattor förankrade, t.ex. under 

ribbstolar 

   

  
    x        

38.   Är barnvagnarnas bromsar, 
hopfällningsmekanik och sufflett 

kontrollerade? 

   
 x 

            

39.   Används vinylhandskar av rätt material i 
köket 

     Nitril just nu, vinyl 
finns även i förrådet. 
Köket lagar inte mat. 

40.   Är hälsofarliga kemisk-tekniska 
preparat såsom maskindiskmedel, 

grovrengöringsmedel och 
petroleumprodukter inlåsta? Dessa ska 
förvaras i originalförpackning och vara 

förenliga med kommunens krav på 
miljövänliga produkter. Lut och starka 
syror ska inte finnas på förskolor. 

 x            Inlåsta.  

41.   Är disk- och tvättmedel, mindre 

hälsofarliga preparat, placerade i 
bänkskåp med säkerhetsbeslag eller 
skåp placerad minst 1,4 m över golv? 

Dessa ska förvaras i originalförpackning 
och vara förenliga med kommunens 
krav på miljövänliga produkter. 

 x                 kolla 

miljömärkning 

42.   Förvaras mediciner i låda med 

säkerhetsbeslag eller annan lika säker 
anordning? 

 x         Sitter på hög höjd. 

Lås finns, men 
nyckel i, ej 
mediciner. 
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   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

43.   Förvaras knivar och vassa föremål i 
lådor med barnsäkerhetsspärr? Finns 

inte spärr - förvara knivar och dylikt i 
överskåp etc. 

   
 x 

         

44.   Finns ljusslingor, hängande 
plastremsor, nylonlinor, pärldraperier 

eller dyl. som kan bli till farliga snaror? 

   
  

   
x 

        

45.   Har barnen rätt arbetsbelysning vid sina 

arbetsplatser? 

     Matsal/ateljé mycket 

dålig belysning, vissa 
lampor låter och 
vibrerar. Översyn av 

belysningen behövs.  

46.   Finns bord med ljuddämpande material  x    Alla matbord är med 
ljuddämpande 
material 

 

Leksaker, lekmaterial, giftreducering 

 

   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

47.   Finns rutiner för att kontrollera att 
leksaker som inte är avsedda för barn 

under 3 år inte finns på 
småbarnsavdelningen? Används 
testcylinder?  

   
  

x         

48.   Rensas metallsmycken och konstskinn 

bort? (Väskor, skärp, skor av plast, 
smycken, nycklar) 

   

  
x             Rensning gjorts 

tidigare 

49.   Rensas elektronik som leksaker bort? 
(beg. mobiler, tangentbord, etc.) 

 x     

50.   Rensas trasiga leksaker bort, där 
emaljen, färgen lossnat eller plasten gått 

sönder? 

 x                  

51.   Rensas plastleksaker som luktar starkt 
av parfym eller är vätskefyllda och som 
känns klibbiga och feta bort? 

 x     

52.   Rensas leksaker utan CE-märkning 

bort?  

 x     

53.   Rengörs leksaker med jämna 
mellanrum? (sommar, jul, vid infektioner) 

 x                  

54.   Används endast vattenbaserade 
pennor, färger, lim, klister m.m.? 

  x  
  

       Permanenta pennor 
använd vid 
övervakade tillfällen 

och av specifikt syfte. 
Finns ej tillgängligt för 
barnen i övrigt.  
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55.   Förvaras utrustning i snickarrum och 
målarrum på ett tryggt och säker sätt?  

 x                  

56.   Är möbler på avdelningen av plast 
Ungefärlig ålder….. 

  x    

57.   Finns plastbackar äldre än 2007 på 

avdelningen? 

  x    

58.   Tvättas nya textilier innan användning?  x     

60. Förekommer äldre vilmadrasser än 

2007?  

  x    

61. Finns saker som är äldre än 2007 i 
skumgummi (liggunderlag inne, 
byggklossar, pusselmattor) 

     
x 

             

   62. Rensas PVC-rör, kablar och 

tryckimpregnerat trä bort? 

 x            Gråa rör utomhus 

63. Kontrolleras att lera och deg vi köper in 
inte innehåller PVC-plast med olämpliga 
mjukgörare? 

 x            Vi börjar göra det nu. 
Plastelina. 

64. Är tallrikar och glas/muggar godkända 
för varm mat? (glas/gaffel symbol)   

   
 x 

            

  65. Kontrolleras leksaker och material som 

skänks utifrån föregående frågor? 

   

 x 

              

  66. Är trehjulingar utformade så att risk för 
tandskador minimeras? (Inga 
ovadderade bågar) 

   x   

  67.  Används hjälmar vid vintersporter, 

cykling? Kontrollera att hjälmar passar 
och sitter rätt. 

     Åker stjärtlapp utan 

hjälm på gården. 

 

Lokalvård 

   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

 Utförs storstädning minst 1 ggr/år?  x     

68. Är golven fria från leksaker, kuddar, 
dynor, stolar, sladdar m.m. när det ska 

städas? 

   

 x 
        Mattorna tas bort 

ibland, skapa rutin för 

det. Flytta möbler för 
enklare städning 

bakom.  

69. Finns det ett städschema och känner 
alla till detta? 

   
  

x  
  

       Ta fram städschemat. 

70. Finns bra förvaringsutrymmen ur 
damm- och säkerhetssynpunkt, t.ex. 

skåp med dörrar (inte glas)? 

  x        Saknar stängd 
förvaring överallt.  
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   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

71. Har dynor och kuddar avtagbar klädsel 
som tvättas ofta? 

   
 x 

           Tvättas ofta, men 
prydnadskuddar kan 

ej tas bort avdraget, 
tvättar hela kudden. 

72. Används parfymfria rengöringsmedel?  x                  

73. Fungerar städningen?  x             

75. Utförs tvätt/byte av textilier t.ex. 
gardiner, mattor m.m. minst 1 gång/år? 

   
  

x        Inte större mattor. Kolla 
städavtalet vad som 
ingår. 

76. Utförs rengöring av ventilationens 
frånluftdon (ventiler) samt tvätt av 

tak/vägg kring tilluftdon minst 1 gång/år? 

   
 x 

             

77. Utförs rengöring av utrymmen 
bakom/under skåp, kylar, frysar etc. 
minst en gång/år? 

             Vet ej, kolla 
städavtalet 

 

 

Allergifaktorer 

   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

78. Förekommer besvär som irritationer i 
ögon, näsa eller hals, huvudvärk, trötthet 

i stor utsträckning bland barn och vuxna? 

   
  

x  
  

        

79. Har personalen och vikarier god 
kännedom om barnens 
allergier/överkänsligheter (inklusive 

födoämnesallergi) och vad de måste 
undvika för att må bra? 

   
  

    X        

80. Har personalen och vikarier god 
kännedom om allergiska barns ev. 

medicinering, hur den sköts och var den 
förvaras? 

   
  

    x        

81. 
 

 Vet all personal och även vikarier vad de 
ska göra om barn får allergiska 
reaktioner t.ex. astmaanfall eller allergisk 

chock? 

   
 x 

         

82. Känner ni till och följer tobakslagen? 
Målsättningen är att ingen mot sin vilja 
ska behöva utsättas för tobaksrök. 

   
 x 

                 

83. Förvaras ytterkläder så att allergiska 

barn kan undvika kontakt med kläder från 
barn med pälsdjur hemma? Pälsdjur el. 
fåglar ska inte förekomma inne i 

förskolan.  

   

  
 x             
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   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

84. Använder personal parfymer eller 
parfymerade produkter under arbetstid? 

 x            Undvik starka dofter. 

85. Är följande produkter parfymfria; tvål, 

schampo, tvätt- och sköljmedel, 
diskmedel samt rengöringsmedel? 
Undvik starka dofter överhuvudtaget! 

   

 x 
            

86. Förekommer växter som är 
allergiframkallande inomhus? (t.ex. björk, 

sälj, benjaminfikus, prickblad, primula, 
krysantemum, pelargon eller blommor 
med starka dofter). 

  x              

 

 

 

  

Utomhus, gården, allmänna trapphus 

   

   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

87 Finns handledare på barnhöjd i 

trapphuset? 

   X   

88 Finns staket runt hela utomhusområdet?  
 
Staket ska vara minst 1 m högt och inte 

klättringsbart. Maskvidd 40x40 mm. Vid 
nivåskillnad >1 m eller vid starkt trafikerad 
gata ska stakethöjden vara 1,4 m. Avstånd 
staket/mark max 10 cm. Störande trafik kan 

kräva bullerplank. 

 X     

89 Finns rutiner som alla känner till för tillsyn 
av gården? 

   
 x 

              

90 Finns grindar till gården som är inåtgående 
och har fungerande lås, helst med 

tvåhandsgrepp? 

   
  

x  
  

       öppnas både utåt och 
inåt 

91 Är grindarna och dess lås utformade så att 
man inte kan klämma sig? 

   

 x 
              

92 Finns grind till både inomhus och utomhus 
trappor både uppe och nere? 

           x   

93 Åtgärdas vattensamlingar på gården och i 
dess närhet som är djupare än 10 cm?  

 X          

94 

 
 

Har eventuella brunnar erforderliga 

säkerhetsanordningar?  

   

  
 

    x   
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   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

95 Sitter brunnslocken fast så att de inte kan 
öppnas av barn? 

      x             

96 Finns fallskydd i brunnar? 
 

   
  

    x         

97 Har giftiga och taggiga växter avlägsnats? 

 

 x             

98 Är uppfart och utomhusplats 

tillfredsställande plogad och sandad 
vintertid? 

  x              

99 Är farliga sluttningar säkrade? 
 

   x        

100 Har ev. pulkabacke ordentligt skydd?     

  

    x             

101 Har lekredskapen på gården tillräckligt med 
skugga mellan 10-14? Ca: 65% 

  x   Solsegel behövs. 

 

 

Lekredskap 

       

   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

101 Lekredskap ska besiktas en gång per år 
av besiktningsorganisation. Finns avtal 

med besiktningsorganisation? 

         
 x 

            

102 Finns det en underhålls- och 
utbytesplan för lekredskap? 

 x         Vet ej 

103 Är lekplatsen på förskolans gård 
utformad enligt gällande normer? 

 x             

104 Finns tillräckligt säkerhetsavstånd vid 

lekställningar, gungor, klätterträd m.m.? 

 x     

105 Är rutschbanor placerade i solen? 
(Rutschytan blir för varm, rekommenderas 
att banan placeras mot öster eller norr). 

 x     

106 Byts sanden eller kompletteras den 1 
ggr/år och luckras vid behov?  

 x                  

107 Kontrolleras sandlådan regelbundet så 

att där inte finns vassa föremål och t.ex. 
glas? 

 x     

108 Är sandlådan eller andra lekytor 
placerade så att någon del alltid är 

skuggad eller finns annat solskydd? 

  x  
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   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

109 Finns det godkänt fallskyddsunderlag vid 
lekställningar, gungor, klätterträd m.m.?  

   
 x 

         

110 Klätterställning ska stå i strid sand och 

ha ett säkerhetsavstånd till sargen på 1 ½ 
- 2 m. Högsta fria fallhöjd 3 m. Kontrollera 
trädetaljer, lösa linor, nät och hängbroar. 

   

 x 

                 

111 Rutschbana: Kontrolleras stege, 
handledare, staket och utåkningsytan i 

marknivå nedanför rutschbanan? 

 x          

112 Finns det bromssträcka i slutet på 
rutschkana i form av  
2 m strid sand? 

 x             

113 Fristående rutschbana : Finns det en 

plattform överst med staket som naturligt 
övergår i själva rutschbanan samt 
skyddsrör i startleden? 

          ? 

114 Är alla lekställningar och annat 

utomhusmaterial tillräckligt fastsatta? 

 x                  

115 Har lekställningar och annat 
utomhusmaterial utstickande kanter 
eller detaljer som barnen kan skada sig 

på? 

  x         

116 Är bultar och skruvar ordentligt 

tilldragna? Om spikar använts är dessa 
ordentligt islagna och den vassa änden 
böjd? 

 x                  

117 Är alla böjbara delar och fjädrar på 

lekutrustningen fastsatta så att de inte 
kan klämma eller klippa av fingrar? 

           x        

118 Är lekställningar konstruerade så att 
barnen inte kan fastna i dem? 

 x                  

119 Är själva gungan eller gungbrädet utformat 

i ett stötdämpande material, t.ex. 
bildäck? 

        x   

120 Är gungor och gungstativ placerade  så 
att de inte kommer i konflikt med andra 
lekaktiviteter på området? 

   
  

         x        

121 Gungor: Gungans sittyta ska hänga minst 

35 cm från marken. Gungorna bör 
omgärdas av ett inspringningsskydd, 60-
80 cm högt. 

   

  

    x        

122 Kontrollera lekutrustning av trä så att det 

inte är angripet av röta och/eller slitage? 

   

  

           Stubbar nej, 

behöver kollas. 

123 Kontrollera lekutrustning av järn så att 
de inte är angripna av rost, brott och/eller 
slitage? 

 x             
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   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

124 Kontrollera ”nät”, bultar och 
upphängningsanordningar så att de inte 

är utslitna? 

 x             

125 Är alla nät och repstegar fastsatta i båda 
ändar? 

 x             

126 Har alla nät godkänd maskstorlek? 
Maskorna måste antingen vara mindre än 
9 cm, eller större än 23 cm. 

 

 x             

 

 

 

Miljön utanför förskolans gård 

 

   Ja Nej Inte 
aktuellt 

 Anmärkningar/ 
kommentarer 

127 Är vägen utanför förskolan starkt 
trafikerad? Eventuella synpunkter och 

förslag, anmäl till den kommun det berör. 

   
  

x              

128 Finns parkeringsplats, så att barnens 
hämtning och lämning kan ske på ett 
betryggande sätt?  

 x                  

129 Kontrollera skymmande häckar, 

vattenfyllda diken, gropar, brunnar och 
dylikt? Anmäl till den kommun det berör 

 x                  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Handlingsplan,  
brister som framkommit vid barnskyddsronden 

 

Vad ska göras? Vem 
ansvarar? 

Vem ska  
utföra arbetet? 

När ska  
arbetet göras? 

Kostnad 
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Planerade åtgärder 
underlag för       års budget och verksamhet 

 

Punkt i 
check-

listan 

Vad ska göras? Vem 
ansvarar? 

Vem ska  
utföra arbetet? 

När ska  
arbetet göras? 

Kostnad 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 
 

Ansvarig för ronden:       
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Detta besiktningsprotokoll behandlar lekredskap enligt SS-EN 1176:2017 

 

Rödmarkerade A Fel i rapporten utgör en allvarlig faktor för olycksrisk. Reparations arbeten måste påbörjas omedelbart eller användning 
förbjudas. 

En årlig säkerhetsbesiktning skall göras om 12 månader efter denna rapports utskrifts datum enligt PBL. 
 

 Protokoll från säkerhetsbesiktning av lekplats: Brf.  
Säkerhetsbesiktningen genomförd av:   

Organisation Lekplatsinspektion AB Org.nr  

    

  Fax - 

Besiktningsman  Tel  

 Innehar Certifikat nr CPL 184:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB 

Klagomål 

 

 

 

I det fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan ni kontakta: 

SERENO Certifiering AB 

 

 

 

 

Uppdragsgivare   

Organisation Hoppetossa Norra AB Org.nr  

    

  Fax  

Kontaktman  Tel  

 

 

 

Datum för besiktningen 200329   

Protokollet upprättat Se datum på sidhuvud   

 

 

Säkerhetsbesiktningen genomförd mot följande kravdokument:   

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-1. SS-EN 1177 

Tillämplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL.) Boverkets Byggregler (BBR.) Ordningslagen (OL.) 

Produktsäkerhetslagen (PSL.) 

Tillverkarens anvisningar 

 

Omfattning av säkerhetsbesiktningen   

Säkerhetsbesiktning av lekredskap med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta)  

 

 

  

  

 

 

Förklaring till felklassningar i protokollet Se nedan    

A-fel: Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada 

B-fel: Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada 

C-fel: Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada 

! Besiktningsmannens påpekande 

IFI Inga fel identifierade 
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Detta besiktningsprotokoll behandlar lekredskap enligt SS-EN 1176:2017 

 

Rödmarkerade A Fel i rapporten utgör en allvarlig faktor för olycksrisk. Reparations arbeten måste påbörjas omedelbart eller användning 
förbjudas. 

En årlig säkerhetsbesiktning skall göras om 12 månader efter denna rapports utskrifts datum enligt PBL. 
 

Felidentifiering, riskanalys och felklassning 

A-FEL Normalt krävs omedelbar åtgärd. 

B-FEL Normalt bör åtgärd utföras snarast. 

C-FEL Normalt bör åtgärd utföras vid periodiskt underhåll eller bevakas. 

 

 Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd. 

 

Drift och underhållsplanering för driftansvarig enligt SS-EN 1176-7                       JA                                                         NEJ Klassning 

Finns drift och underhållsplan för lekplatsen enligt SS-EN 1176-7  X C Fel 

Finns besiktnings och kontrollplan för lekplatsen  7.1.  X C Fel 

Finns underhålls anvisningar från lekredskapstillverkare 8.1.1. & 8.2.9.  X C Fel 

Finns hänvisningsskylt på lekplatsen  8.2.4. X   

Finns rutiner för åtgärder vid olycka/incident på lekplats  8.2.5.  X C Fel 

Finns rutiner för underhåll  8.2.6. & 8.2.7.  X C Fel 

Sparas dokumentation relaterade till lekplatsen i en pärm eller dator  8.2.3.  X C Fel 

Finns produktskyltar på alla lekredskap 7.1  X C Fel 

 

Besiktningsobjekt Årlig Säkerhetsbesiktning lekplats 

Beteckning Förskola Äventyret 

Adress Tibble torg 3 

Ort Kungsängen 

 

Översiktsbild: 

 

   
 

 

 

 

Resultat från årlig säkerhetsbesiktning av lekplats. A,B samt C fel skall åtgärdas 
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Detta besiktningsprotokoll behandlar lekredskap enligt SS-EN 1176:2017 

 

Rödmarkerade A Fel i rapporten utgör en allvarlig faktor för olycksrisk. Reparations arbeten måste påbörjas omedelbart eller användning 
förbjudas. 

En årlig säkerhetsbesiktning skall göras om 12 månader efter denna rapports utskrifts datum enligt PBL. 
 

Redskap 1 Lekstuga   

Tillverkare  Produkt namn  

Antal fel 1 Produkt nr  

Tidigare fel  Åtgärdade  Kvarstår 

Fel nr Felbeskrivning Hänvisning Klassning 

1 Produktskylt saknas på redskapet 1176-1 7.1 C Fel 

 

 
 

 

Redskap 2 Klätterställning   

Tillverkare Tip Tip Tap Produkt namn  

Antal fel 1 Produkt nr  

Tidigare fel  Åtgärdade  Kvarstår 

Fel nr Felbeskrivning Hänvisning Klassning 

2 Produktskylt saknas på redskapet 1176-1 7.1 C Fel 

3 Täcklock saknas över bultar 1176-1 4.2.5 C Fel 
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Detta besiktningsprotokoll behandlar lekredskap enligt SS-EN 1176:2017 

 

Rödmarkerade A Fel i rapporten utgör en allvarlig faktor för olycksrisk. Reparations arbeten måste påbörjas omedelbart eller användning 
förbjudas. 

En årlig säkerhetsbesiktning skall göras om 12 månader efter denna rapports utskrifts datum enligt PBL. 
 

Redskap 3 Balanslek 1   

Tillverkare Hags Produkt namn  

Antal fel 1 Produkt nr  

Tidigare fel  Åtgärdade  Kvarstår 

Fel nr Felbeskrivning Hänvisning Klassning 

4 Produktskylt saknas på redskapet 1176-1 7.1 C Fel 

 

   
 

Redskap 4 Båt   

Tillverkare  Produkt namn  

Antal fel 0 Produkt nr  

Tidigare fel  Åtgärdade  Kvarstår 

Fel nr Felbeskrivning Hänvisning Klassning 

 Inga fel identifierade  IFI 
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Detta besiktningsprotokoll behandlar lekredskap enligt SS-EN 1176:2017 

 

Rödmarkerade A Fel i rapporten utgör en allvarlig faktor för olycksrisk. Reparations arbeten måste påbörjas omedelbart eller användning 
förbjudas. 

En årlig säkerhetsbesiktning skall göras om 12 månader efter denna rapports utskrifts datum enligt PBL. 
 

Redskap 5 Balanslek 2   

Tillverkare  Produkt namn  

Antal fel 1 Produkt nr  

Tidigare fel  Åtgärdade  Kvarstår 

Fel nr Felbeskrivning Hänvisning Klassning 

5 Byggavfall i fallyta. Ta bort byggavfall helt 1176-1 4.2.8 B Fel 

 

   
 

Redskap 6 Grind   

Tillverkare  Produkt namn  

Antal fel 1 Produkt nr  

Tidigare fel  Åtgärdade  Kvarstår 

Fel nr Felbeskrivning Hänvisning Klassning 

6 Ställen där huvud/hals kan fastna. 1176-1, 4.2.7.2 A Fel 
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Detta besiktningsprotokoll behandlar lekredskap enligt SS-EN 1176:2017 

 

Rödmarkerade A Fel i rapporten utgör en allvarlig faktor för olycksrisk. Reparations arbeten måste påbörjas omedelbart eller användning 
förbjudas. 

En årlig säkerhetsbesiktning skall göras om 12 månader efter denna rapports utskrifts datum enligt PBL. 
 

Redskap 7 Pergola   

Tillverkare  Produkt namn  

Antal fel 1 Produkt nr  

Tidigare fel  Åtgärdade  Kvarstår 

Fel nr Felbeskrivning Hänvisning Klassning 

7 ställen där huvud/hals kan fastna. 1176-1, 4.2.7.2 A Fel 

 

   
 

Beskrivning av fel: 

 

7.1 Identifiering av lekredskap/produktskylt 

Redskapet ska vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från marken med minst följande:  

a) tillverkarens/leverantörens eller auktoriserat ombuds namn och adress;. 

b) redskapets beteckning och tillverkningsår; och  

c) nummer och datum för denna Europastandard, dvs. EN 1176-1:2017.  

 

 

Inga fler fel hittades vid besiktningen 

 
 
Certifierad besiktningsman 

 

 

 

HIC provning har ej genomförts 
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