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Förskola 

Under läsåret 21/22 har bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun reviderat strukturen för 
det systematiska kvalitetsarbetet där kvalitetsplanen utgör en del. Syftet med förändringen 
är att ytterligare kvalitetssäkra vårt förvaltningsgemensamma arbete med utgångspunkt i de 
nationella målen och med tydlig koppling till beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 
Planen synliggör arbetet med relevanta insatser som ska höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten. 
Kvalitetsplanen ersätter tidigare års kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. 
Verksamheternas kvalitetsplaner färdigställs senast i juni och den förvaltningsövergripande i 
september. Som komplement till kvalitetsplanen finns ett antal förvaltningsövergripande 
planer, rutiner och riktlinjer, se bilaga 1. 

Kvalitetsplanens utformning grundar sig på Skolverkets allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete samt Skolverkets stöd för nulägesanalys. Den innehåller de fem stegen 
förutsättningar, resultat, identifiering av problem, analys av orsaker och identifiering av 
utvecklingsområden och insatser. 
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Förutsättningar 

Sköllerstas förskolor 

Sköllersta består av två förskolor, en förskola i anslutning till skolan och den andra förskolan 
med anslutning till industriområde och motionsspår. 

På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, specialpedagog, kökspersonal samt övrig 
personal med annan eller ingen pedagogisk utbildning. Grundbemanningen på förskolorna är 
2,95 tjänst per avdelning med cirka 18 barn. Särskild tid är avsatt för vikarieanskaffning samt 
mathantering. Bemanning bland personal kan komma att förändras under årets gång vid 
ökat eller minskat barnantal. Barnens placeringstider är långa, vilket gör att det krävs fler 
pedagoger som arbetar tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen. Det blir en tydlig 
påverkan på schemaläggning samt tilldelning. 

Barn som söker till förskolan placeras i kö och därefter ser processledare över i samråd med 
pedagoger och rektor var barnet kan placeras och när. Har barnet syskon sedan tidigare som 
är placerat på förskolan gäller syskonförtur. 

Resurspedagoger finns att tillgå i kommunen vid behov. Arbetet leds av rektor, biträdande 
rektor samt processledare på förskolan, dessa personer representerar ledningsgruppen. 
Specialpedagog kommer under läsåret 22/23 att arbeta 100% mot förskolorna i Östra 
området, i huvudsak kommer specialpedagog stötta arbetslagen i bemötande och 
tillgänglighet gentemot barnen. 

Tre representanter från förskolorna ingår detta läsår i ett kommungemensamt språknätverk 
som leds av förskolans specialpedagoger. Syftet med detta nätverk är att genom det 
kollegiala lärandet stärka pedagogernas kompetens när det gäller språkutvecklande 
arbetssätt och språkande i förskolan. Förskolan har sedan tidigare en representant för att 
stärka kompetens inom IKT- Informations- och kommunikationsteknik, digitala verktyg. 

Under kommande läsår kommer alla pedagoger att ta del av insatsen Specialpedagogik för 
lärande i förskolan. Pedagogerna kommer ges tid till att utföra insatsen och tillsammans med 
handledare driva arbetet vidare i verksamheten. 

Förskolan samverkar kontinuerligt i Barnhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, 
sköterska från barnavårdscentralen BVC samt andra representanter från Region Örebro Län. 

Förskolan tar emot studenter från Örebro Universitet på verksamhetsförlagd utbildning VFU 
samt elever från barnskötarutbildningen i Hallsberg på arbetsplatsförlagt lärande APL. 

På förskolan arbetar processledare 10% av sin tid med särskilt uppdrag i att driva förskolans 
pedagogiska utveckling framåt samt vara en del i ledningsgrupp. Några av våra förskollärare 
har handledarutbildning för att ta emot VFU studenter från Örebro Universitet. Förskolan 
Treudden har också en förskollärare som ingår i Friluftsfrämjandets nätverk och är ansvarig 
över Örebro läns nätverk i IUS- I Ur och Skur. 

4–5 gånger/termin har förskolorna arbetsplatsträffar (APT) som bland annat innehåller 
forum för pedagogiska diskussioner. Varje enskild avdelning har 1,5 timme 
reflektionstid/vecka, samt egen planeringstid om 1–1,5 timme i veckan. Verksamheten har 
stängt två-tre dagar/termin för kompetensutveckling. Pedagogiska caféer sker ett par gånger 
under läsåret. En gång i veckan sker förskollärar-tid för diskussioner kring fortsatt arbete och 
möjlighet att läsa in sig kring aktuell forskning, som förmedlas kollegialt via APT. 

Förskolan Treudden ligger i Sköllersta med en stor utomhusgård samt närhet till 
närområdets skog och lekplatser. 
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På Treudden finns idag plats för 54 barn fördelat på de tre avdelningarna Skogen, Stenen och 
Stubben. Förskolan består av 11 pedagoger med olika befattning och ansvarsområden. I 
personalen ingår ett måltidsbiträde som hanterar köket på förskolan. Maten tillagas i 
Pålsboda och fraktas till förskolan. 

Vid gemensamma träffar (APT) diskuteras barngrupperna samt hur vi skapar så bra 
förutsättningar för barnen i gruppen som möjligt. Förskolans lokaler är utformade för tre 
avdelningar. Förskolan ligger i gamla industrilokaler som inte är utformade för en 
förskoleverksamhet. Lokalerna har sedan länge behövt en renovering inomhus men även 
utomhus för att möjliggöra tillgängligheten för alla barn. Förskolan har en stor gård med 
egen inhägnad glänta. I närheten finns även vindskydd och grillplats. Till hösten planeras en 
stuga att byggas intill vindskydd för möjlighet till toalett och vatten i anslutning. Större delen 
av dagen bedriver Skogen utomhus därav är toalett och vatten viktigt att ha nära. 

Personalens kompetens - Treudden 

Legitimerade förskollärare utgör 45% av förskolans personal, 19% är utbildade barnskötare 
och resterande 36% har annan och/eller ingen pedagogisk utbildning eller erfarenhet inom 
barnomsorg 

Förskolan Ekhagen ligger centralt i Sköllersta med Sköllersta skola intill. Förskolan består 
av två inhägnade gårdar anpassade efter ålder. I förskolans närområde finns flertalet 
lekparker och skog. 

På Ekhagen finns idag plats för 36 barn på de tre avdelningarna Fröet, Knoppen och Plantan. 
Förskolan består av 7 pedagoger med olika befattning och ansvarsområden. I personalen 
ingår ett måltidsbiträde som ansvarar för köket på förskolan. 

Lokalerna har flera utrymmet för att vistas i men har sedan länge behövt en renovering 
inomhus för att möjliggöra tillgängligheten för alla barn. 

Personalens kompetens - Ekhagen 

Legitimerade förskollärare utgör 72% av förskolans personal, fördelat på de tre 
avdelningarna. 14% är utbildade barnskötare och resterande 14% har annan och eller/ingen 
pedagogisk utbildning eller erfarenhet inom barnomsorg. 

Förskolans pedagoger arbetar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet på sin 
reflektionstid, PUT (pedagogisk utvecklingstid) och följer ett årshjul för områdets förskolor. 

                                                                                                                                                                                                 Årshjul för förskolan Ekhagen 
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Resultat 

Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och verksamhetsplan 

Förskolan Treudden 

Verksamhetens prioriterade mål 

 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa fråga, 
argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” 

Målet är uppfyllt när: 

Alla pedagoger använder sig av språkstöd i olika former i sin dagliga undervisning 

En ökning blir synlig i barnets verbala språkutveckling på förskolan 

Aktiviteter: 

• Kollegialt lärande genom gemensamt språknätverk i kommunen 

• TAKK utbildning bland pedagoger som används i förskolans utbildning 

• Bildstöd 

• Högläsning 

• Sång och musik 

• Rim och ramsor 

• Samlingar 

Resultat 

Flera pedagoger och avdelningar har påbörjat arbetet med att implementera olika språkstöd 
i verksamheten och erbjudit barnen lite av varje. En del har valt att intryckssanera efter att 
ha tagit del av litteratur "Tydliggörande pedagogik" (Edfeldt, D. m.fl., 2019) medan andra har 
valt att gå webbaserad utbildning i TAKK (Tecken som alternativ kommunikation). Bildstöd 
har använts bland alla pedagoger men i olika utsträckning. 

Språkstödet lever kvar i verksamheterna och behöver utvecklas ytterligare. 

I samhället syns en tydlig ökning bland barn och unga som har svårt med språket. 
Pedagogerna arbetar aktivt under kommande läsår att ge barnen bättre förutsättningar att 
utvecklas i sitt språkande i förskolan. 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina 
egna handlingar och för miljön i förskolan” 

Målet är uppfyllt när: 

Pedagoger och barn tillsammans tar hand om och vårdar förskolans miljö 

Förskolans material har en tydlig placering och struktur 

Barn kan uttrycka känslor och tankar för att visa på sina handlingar/konsekvenser 

Aktiviteter: 

• Varje pedagog tar ansvar för att introducera hur vi tar hand om förskolans miljö 

• Pedagogerna är förebilder och visar barnen hur vi är mot varandra på förskolan 

• Förskolans material ska ha en tydlig placering med bild och text 

• Intryckssanering 
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• Bildstöd och TAKK i utbildningen 

Resultat 

Målet är delvis uppfyllt. Det finns mycket att arbeta med i hur pedagogerna placerar, vårdar 
och strukturerar den pedagogiska miljön. Under läsåret 22/23 sker en satsning i att skapa 
tillgängliga lärmiljöer i förskolan. 

Pedagogerna har arbetat med att ge barnen verktyg och förutsättningar för att uttrycka sina 
tankar och känslor. För det allra yngsta barnen har det handlat om att sätta ord på de 
känslor som händer i kroppen. Pedagogerna har arbetat med material som "Stopp min 
kropp" och böckerna om "vem" och dess olika känslor. 

Alla pedagoger har utvecklat en gemensam syn på och rutiner för hur vi ska ta hand om det 
gemensamma material vi har på förskolan. Pedagogerna introducerar barnen i nytt material 
som tillförs till förskolan. 

Pedagogerna har arbetat hårt med att tydliggöra miljöerna på förskolan för barnen genom 
tydliga bilder på materialet samt att intryckssanera. 

Förskolan Ekhagen 

Verksamhetens prioriterade mål 

• Skapa en samsyn kring matematik, både vad gäller matematik mellan hemvisterna 
och samarbete med skolan. 

• Skapa en god pedagogisk miljö som väcker intresse och nyfikenhet för matematik. 

• Skapa en god pedagogisk miljö där bilder, symboler, barnlitteratur och text ger barn 
bättre förutsättningar för kommunikation. 

Aktiviteter: 

• Projektinriktat arbetssätt 

• Pedagogisk dokumentation 

• Kommunicera med olika uttrycksformer 

• TAKK-metoder så som tecken och bildstöd. 

• Utveckla tydliga undervisningsmiljöer som främjar lek, fantasi och lust till lärande. 

• Utveckla utevistelsen, hur undervisar vi utomhus? Dela barnen, erbjuda med 
utmanande aktiviteter, mer närvarande pedagoger 

• Samtliga pedagoger utbildar sig i TMO (traumamedveten omsorg) 

• Dela barngruppen i mindre grupper. 

• Utnyttja våra lokaler på ett sådant sätt att det möjliggör för små sammanhang och 
grupper. 

• Uppmärksamma och utmana barnens språkliga och matematiska intressen i 
vardagssituationer. 

• Skapa tydliga rutiner, strukturer och miljöer 

• Ta del av skolans lokaler som tex gymnastiksalen för gemensamma aktiviteter som 
gynnar gruppandan genom olika aktiviteter 

Resultat 

Pedagogerna har under höstterminen -21 haft stort fokus på den matematiska 
undervisningen, både den planerade och de spontana stunderna som kan uppmärksammas 
och utvecklas till ett matematiskt lärande. Förskolans äldsta barn hade fokus på matematiska 
mönster där undervisningen blandades både med digital samt analog undervisning. Synliga 
resultat kring matematiken är märkbara i barnens fria lek där de matematiska termerna 
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kommer naturligt för barnen och visar att undervisningen gett barnen nya intressen och 
kunskaper inom matematiken. I inomhusmiljön möts barnen av matematik på olika sätt i 
både rum och lekmaterial. De arbetar med matematik vid lek med lego, pärla, måla, 
skapande med mera.  

De yngre barnen har matematiken som en del av sin vardag där räkning, benämna lägesord 
och användning av matematiska termer sker dagligen. 

Under vårterminen -22 har pedagogerna på förskolan Ekhagen haft fokus på 
språkutvecklingen och skapat flera miljöer där språket fått extra utrymme. Högläsning har 
utförts med fördel i delade grupper då pedagogerna har upplevt en mer givande läsning med 
barnen. Både de yngre och de äldre barnen har visat stort intresse för böcker, läsning och 
berättelser. Plantans pedagoger har arbetat med att ta med språkarbetet ut till skogen där 
det blir mer lugn och ro i läsningen och skapar en positiv upplevelse för både barn och 
pedagoger. 

Pedagogerna använder ett målande och varierande språk i verksamheten för att stimulera 
alla barns språk. Tecken och bildstöd används dagligen för att skapa bättre förutsättningar 
för varje barn att uttrycka sig och förstärka språket. Pedagogerna ser resultat i språkarbetet 
genom att barnen själva visar intresse för att läsa en bok eller lyssna på en saga. De äldre 
barnen har haft rutinen att innan lunch varje dag får alla barn som vill berätta något vi gjort 
på förmiddagen för resten av gruppen. De har visat stort intresse och engagemang för detta 
och pedagogerna ser märkbara skillnader i alla barns förmåga och vilja i att våga prata och 
berätta i grupp. 

Verksamhetens prioriterade mål 

• Hitta arbetssätt och metoder för att göra det möjligt att följa varje barns lärande och 
utveckling 

Aktiviteter: 

• Varje pedagog ser barnet som kompetent och gör barnet delaktigt i lärmiljön och den 
pedagogiska dokumentationen 

• Pedagogerna är förebilder och introducerar goda exempel på hur man tar ansvar för 
varandra och miljön 

• Erbjuda fler uttrycksformer, ex, sång, dans, drama, skapande och rörelse 

• Arbeta i mindre grupper, fördela barn och pedagoger. 

• Skapa tydliga rutiner, strukturer och miljöer använda oss utav skogen som ytterligare 
en lärmiljö där barnen är delaktiga i sitt lärande samt att de blir medvetna om sitt 
inflytande 

Resultat 

Pedagogerna på Ekhagen har arbetat medvetet och målinriktat i delade grupper för att ge 
varje barn de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. Projektets innehåll har 
anpassats efter ålder, behov och intresse hos barnen, detta har bidragit till att skapa en 
meningsfull utbildning. I mindre grupper får barnen lättare att uttrycka sina åsikter och träna 
på demokrati i olika sammanhang. Genom att barnen har getts möjlighet till delaktighet i 
olika beslut på förskolan, har barnen stärkts i sin egen förmåga att både våga och vilja 
påverka sin vardag på förskolan. 

Uppkomsten av konflikter i barngrupperna har minskat under året, detta kan tolkas vara ett 
resultat av det tydliga arbetet kring värdegrunden på förskolan. Vårterminen -22 har Plantan 
arbetat aktivt med känslor och känsloyttringar för att barnen ska lära sig känna igen både 
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sina egna och andras känslor. Fröet och Knoppen har arbetat med hur man är en bra kompis, 
säga stopp och säga eller ”göra” förlåt när man råkar göra illa en kompis. 
Värdegrundsarbetet pågår under hela dagarna på förskolan. Då konfliktsituationer ofta 
uppstår mellan barnen är pedagogernas stöttning och vägledning extra viktiga för barnens 
utvecklande av den empatiska förmågan. 

Den pedagogiska dokumentationen sitter väl synlig på avdelningen och är levande för 
barnen vilket syns i deras diskussioner. Det blir en samlingspunkt och ett gemensamt 
samtalsämne för barnen vilket ger en samhörighet och meningsfullhet. 

Pedagogerna har under året använt sig av bildstöd för att tydliggöra för alla barn vad som 
ska hända under dagen, det har gett gott resultat då barnen själva är delaktiga i att se till så 
att pilen på var på dagen vi är sitter rätt och att se till så rätt bild är uppsatt. Bildstöd 
används också vid påklädning för att möta barnens behov och göra dem självständiga. 

Enkätresultat förskola 

Mätetal BINs mål Källa Resultat 

   Vt 2022 Juni 2021 Juni 2020 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med hur 
personalen 
bemöter barnen i 
våra förskolor 

Ska årligen öka 
för att 2022 vara 
minst 98% 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 1 

Ekhagen 77% 
Treudden 68,2% 

Ekhagen 75% 
Treudden 87,8% 

Ekhagen 88% 
Treudden 90,5 % 

Andelen 
vårdnadshavare 
som anser sig bli 
bemötta på ett 
bra sätt av 
personalen på 
våra förskolor 

Ska årligen öka 
för att 2022 vara 
minst 98% 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 2 

Ekhagen 77% 
Treudden 63,4% 

Ekhagen 68,7% 
Treudden 75,6% 

Ekhagen 82,3% 
Treudden 85,7% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som anser att 
deras barn 
känner sig tryggt 
i barngruppen 

Ska årligen öka 
för att 2022 vara 
minst 98% 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 3 

Ekhagen 72,3% 
Treudden 58,5% 

Ekhagen 81,2% 
Treudden 78% 

Ekhagen 76,5% 
Treudden 85,7% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som känner sig 
trygga när deras 
barn är i 
förskolan eller 
hos 
dagbarnvårdare 

Ska årligen öka 
för att 2022 vara 
minst 98% 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 4 

Ekhagen 63,6% 
Treudden 58,5% 

Ekhagen 68,7% 
Treudden 73% 

Ekhagen 82,3% 
Treudden 83,3% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med förskolans 
tillgänglighet 

Ska årligen öka 
för att 2022 vara 
minst 98% 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 12 

Ekhagen 82% 
Treudden 85,4% 

Ekhagen 87,5% 
Treudden 92,7% 

Ekhagen 91,2% 
Treudden 97,6% 
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Senaste årets vårdnadshavarenkät visar på både nedgång och uppgång i upplevd trygghet 
och bemötande. Vi kan se att pandemin gav effekter av ett missvisande i resultatet då fler 
vårdnadshavare inte fick möjlighet att svara på enkäten. Även detta år var antalet svarande 
väldigt låg vilket också har gett ett "rätt" resultat på enkäten. Vi har förhoppningar om att till 
kommande enkät få ut den i god tid till vårdnadshavare samt ha möjligt att samköra enkäten 
i samband med föräldrar-kväll på förskolan, så att svarsfrekvensen ökar. 

Vi kan utläsa i enkäten att vi fått en lägre procent i upplevd trygghet hos våra 
vårdnadshavare, både i att lämna sitt barn, men också att barnet upplevs vara trygg i 
barngruppen. Vi ser också att trenden går neråt i upplevt bemötande på båda förskolor. 
Svarsfrekvensen har en viss påverkan i de låga procentenheterna, men vi behöver fundera 
på vad det är som gör att vårdnadshavare upplever ett mindre positivt bemötande och en 
känsla av otrygghet i våra verksamheter. 

Undervisningens kvalitet 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa fråga, 
argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” 

Barn utvecklas och lär sig hela tiden. Små barn som ännu inte har det verbala språket 
kommunicerar ändå med omgivningen men på andra sätt och med andra medel. Vi kan se 
att pedagoger som dagligen möter barnen i deras språkutveckling kommunicerar 
tillsammans med barnen utan att använda sig av det verbala/talade språket. Förskolan 
möter barn med annat modersmål än svenska och barn i särskilda behov av språkstöd. 
Pedagogerna är oerhört viktiga i sin roll att erbjuda och utmana barnen i att uttrycka sig på 
flera sätt. 

Vi kan se att kontinuitet ger resultat, att arbeta med samma sak under en längre tid ger 
tydliga och märkbara resultat i verksamheten. Förskolan har arbetslag som dagligen erbjuder 
barnen TAKK (tecken som alternativ kommunikation) i samtal med dem och samtidigt 
använder sig av det talade språket. Vi kan tydligt se att flera av dem barn som mötts av det 
förhållningssättet själva använder sig av TAKK för att kommunicera med andra. 

Pedagogerna har utvecklat användandet av bildstöd i verksamheten. Från att till en början 
underlätta för att placera material på rätt plats till att underlätta för barn att veta vad som 
ska hända härnäst eller att kunna använda bilder som ett sätt att välja aktivitet eller 
liknande. Vi ser en vinst i att utveckla användningen av bildstöd då barn har rätt att ges det 
stöd de behöver för att tillägna sig språket. (SKOLLAGEN, SPSM) 

 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina 
egna handlingar och för miljön i förskolan” 

Vi har märkt en viss skillnad i hur barnen hanterar material och återställer material som 
används under dagen på de platser där pedagoger tydliggjort för barnen vad som förväntas. 
Vi har också sett vikten av att pedagogerna själva efterlever det vi talar om för barnen. 
Genom att alla pedagoger har en samsyn i hur vi förhåller oss gentemot vårt material så 
skapar det en trygghet och förståelse hos barnen i hur de ska agera. 

Skapa en samsyn kring matematik, både vad gäller matematik mellan hemvisterna och 
samarbete med skolan. 

Pedagogerna har märkt att genom att de fört in de matematiska begreppen i barnens vardag 
så har barnet tagit efter och "lekpratar" med varandra och använder sig av matematiska 
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begrepp. 

Skapa en god pedagogisk miljö som väcker intresse och nyfikenhet för matematik. 

Förskolans pedagoger har skapat en miljö där barnen har fått upptäcka och uppleva 
matematiska former och begrepp i den miljö där de vistas hela tiden. 

Skapa en god pedagogisk miljö där bilder, symboler, barnlitteratur och text ger barn bättre 
förutsättningar för kommunikation. 

Pedagogerna har arbetat mycket med språket och vikten av att uttrycka sig och sätta ord på 
sina känslor. Pedagogerna har märkt att bilstödet och den tydliga dokumentationen har varit 
till stor hjälp i barnets fortsatta utveckling i sitt språkande. 

Hitta arbetssätt och metoder för att göra det möjligt att följa varje barns lärande och 
utveckling 

Läs resultat 3.1 Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och verksamhetsplan 

SKA -arbetet 

Pedagogerna och rektor arbetar systematiskt utifrån gemensamt årshjul (se bild under punkt 
2) och kalendarium. Vi använder oss av en reflektionsmall som stöttar i att följa upp, 
utvärdera och analysera det arbetet som pågår just nu och med det kopplat till målen i 
verksamhetsplan/kvalitetsplan. Mallen utvecklas under åren i samband med nya mål och 
fokusområden. Verksamhetsbesök av rektor sker ett par gånger per termin och återkoppling 
ges i samband med avdelningsplanering. Skriftlig och muntlig feedback ges till pedagogerna. 
Vi tror att det underlaget kan ligga till grund för hur pedagogerna kan utveckla sitt arbete 
ännu mer. 

Dokumentation 

Förskolan har implementerat Haldor Education i alla grupper och för vårdnadshavare. Många 
pedagoger upplever dock att vissa delar i Haldor inte har fungerar som det ska. Det har lett 
till att förskolan inte har använt verktyget i verksamheten som tänkt. Aviseringar till 
vårdnadshavare har inte alltid gått ut, det gäller framför allt när planeringar och 
dokumentationer har publicerats. Barngrupperna i verktyget har inte varit korrekta och 
administratörer i grupperna har inte heller varit med överallt. När förskolan har vänt sig till 
supporten för hjälp har det varit en stor brist i kommunikationen och inga åtgärder har blivit 
av. Pedagogerna uttrycker att de inte kan genomföra den dokumentation och 
informationsflöde som förväntas av dem i deras uppdrag. Dokumentationen via sociala 
medier som Instagram har fungerat och nått ut till vårdnadshavare när inte Haldor har 
fungerat. Ny introduktion av Haldor planeras för vårdnadshavare i samband med 
föräldramöte. 

Ett av förskolornas nätverk är ostadigt och/eller obefintligt. Det orsakar problem i 
pedagogernas dagliga arbete och planering. Förskolan behöver ha ett fungerande nätverk 
för att kunna genomföra sin planering, dokumentation samt undervisning med barnen. 
Pedagogernas planeringstid har många gånger resulterat i en frustration när de inte hinner 
vad dem har tänkt på grund av nätverket samt att det som var planerat inte blir av. 
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Personalens arbetsmiljö 

 

 

På båda förskolorna visar enkätens resultat på relativt höga skattningar från personalen i 
merparten av områdena. Förskolan Treudden har något högre siffror än Ekhagen på alla 
delar, det kan bero på att personalomsättningen där har varit lägre än på Ekhagen under 
året. Nya medarbetare har anställts på Ekhagen efter årsskiftet vilket kan förklara att flera 
inte är bekanta med de olika systemen ännu. Uppskattning och förtroende är något som 
syns i enkäten är på en lägre nivå, det kan tolkas bero på att ledningen för båda förskolorna 
har varit otrygg med delad tjänst mellan rektorer. Personalen har uttryckt en ovisshet i kring 
vem som har ansvar för vilken del av verksamheten. Det låga värdet i enkäten kring 
uppskattning i arbetet kan bero på att personalen även har uttryckt en önskan om större 
delaktighet i verksamheten från rektorernas sida.   
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Pandemin har fortsatt påverka verksamheterna och arbetsmiljön negativt under året med 
både kortare och längre sjukskrivningar vilket visar sig i undervisningens kvalitet, 
personalens trygghet och motivation. Mycket tid har gått åt att organisera dagarna när 
personal är sjuka eller frånvarande, det skapar en stress och osäkerhet i hur dagen ska lösas. 
Korttidsvikarier har funnits att tillgå och det har ofta varit samma vikarier som har kommit 
och det har underlättat arbetet väsentligt för både barn och pedagoger. Pedagogerna är 
flexibla och samarbetar väl, även mellan förskolorna då vikarier placeras ut där behovet är 
störst. Det är en väl fungerande kommunikation mellan kollegorna där alla ser till barnens 
bästa och arbetar för att verksamheten ska flyta på så bra som möjligt under förändrade 
förutsättningar. 

Medarbetarsamtalen på Ekhagen, som genomfördes hösten -21, kretsade till stor del av en 
oro kring bristen på behöriga pedagoger (en stor del av personalen var visstidsanställda 
vikarier). Samarbetet mellan avdelningarna var en utmaning och kommunikationen bristfällig 
vilket resulterade i en delad förskola med en ”vi och de” mentalitet. Båda förskolorna 
uttrycker i sina medarbetarsamtal att de saknar tydlig ledning och en närvarande chef. I 
januari 2022 gjordes en omorganisation för ledningen i Sköllersta. Biträdande rektor blev 
tillsatt riktat mot förskolorna, men med olika ansvarsområden till förskolorna. 

På både Treudden och Ekhagen var sjukfrånvaron en central arbetsmiljöfråga bland 
pedagogerna, det skapade stress och en del friktion förskolorna emellan. På Treudden har 
det varit en stor oro kring hur I Ur och Skur verksamheten kommer att fungera efter att 
stugan brann upp våren -21. 

Förskolan Ekhagen har rekryterat två nya förskollärare som stärkt arbetslaget och 
personalgruppen i sin helhet. Förskolan Treudden har vid ett par tillfällen rekryterat men 
inte lyckats få varaktiga anställningar. Treudden har "tappat" ett par förskollärare som 
ersatts med annan personal med någon eller ingen pedagogisk utbildning. Det har givetvis 
påverkat pedagogernas arbetsmiljö. Vid flera rekryteringsprocesser har barnskötare valt att 
tacka nej till tjänst på förskolorna då de inte får möjlighet till en tillsvidareanställning. 

Arbetsmiljön diskuteras alltid på arbetsplatsträffar en gång i månaden utifrån den psykiska, 
sociala, fysiska och den digitala arbetsmiljön. Alla medarbetare får chans att berätta hur de 
känner inför arbetsmiljön vilket sedan behandlas på samverkan med fackförbunden 
Kommunal och Lärarförbundet och skyddsombuden på området. 
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Identifiera och precisera problem kopplade till måluppfyllelse 

Identifiera och precisera problem kopplade till förskolans förmåga att nå 

läroplanens mål 

Språk - Barnen ska erbjudas fler möjligheter att kommunicera i sitt språkande. 

Vi ser ett behov i att barnen ges fler möjligheter i att uttrycka sig och kommunicera med 
andra på fler sätt en genom det verbala språket. Det är vårt uppdrag att låta barnen möta 
dessa olika tillvägagångssätt till kommunikation i vår verksamhet. 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt 
sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 

• 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," (Lpfö98 s.14) 

 

Tillgänglig och inkluderande förskola - Barnen ska erbjudas en tillgänglig miljö där 
alla kan delta och vistas i utifrån sina förutsättningar och behov. 

Pedagogerna gör anpassningar dagligen för att få alla barn att kunna delta och vistas i våra 
verksamheter. Det här läsåret kommer pedagogerna på förskolorna Treudden och Ekhagen 
utbildas i Specialpedagogik för lärande som är en satsning från SPSM- Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten och Skolverket. Genom den utvecklas våra verksamheter och 
undervisningen planeras utifrån triangeln social miljö, fysisk miljö och pedagogisk miljö. 

"Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska 
omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation". (Lpfö98 s.7) 

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling 
och lärande". (Lpfö98 s.15) 
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Analys av orsaker till varje prioriterat problem 

Vi ser att tydlighet och kommunikation är viktigt för att få en hållbar organisation och 
verksamhet. Pedagogerna har arbetat med Tydliggörande pedagogik och brinner för att lära 
sig nytt samt att utvecklas i sitt uppdrag. Pedagogerna behöver mer kunskap att bemöta alla 
barn där de är just nu i sin utveckling att skapa en miljö där alla barn kan mötas trots 
olikheter. Därav satsar Sköllerstas förskolor detta läsår på Skolverkets och SPSMs 
specialpedagogik för lärande. Den innehåller fyra områden med fyra moduler i varje område 
där pedagogerna får förbereda sig enskilt, diskutera kollegialt och sedan utvärdera och följa 
upp. 

Förskolorna har inte nått upp till målet i arbetet att möta alla barn och göra de anpassningar 
som krävs för att se till allas olikheter. Pedagogerna har skilt sig åt i utbildningsnivå och för 
att få en samsyn och en likvärdig verksamhet på förskolorna utbildas samtliga pedagoger i 
Skolverkets satsning. Alla barn har rätt att mötas efter sin förmåga och få det stöd som 
behövs i den miljö de befinner sig i. Språket är en stor del i barnets vardag och de behöver 
kunna uttrycka sig och kommunicera med sin omvärld på något språk. Vi vill ge barnen 
möjligheten att få uttrycka sig på flera olika sätt. Sköllerstas förskolor kommer därför att 
arbeta med litteraturen Den inkluderande förskolan (Håland Anveden, 2017, 2020) samt 
utveckla sitt arbete i verksamheten kring barns språkande och språkmöjligheter. 
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Identifierade utvecklingsområden och planerade insatser 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt 
sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 

• 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," (Lpfö98 s.14) 

Kriterier som visar att vi rör oss mot målet: 

• Barnen visar ett intresse för att kommunicera genom att använda både röst och 
kropp för att uttrycka sig 

• Barnen har tillgång till ett meningsfullt och rikt utbud av språkstimulerande material 
inne och ute 

• Pedagogerna uppmuntrar barnen vid alla samspel med andra barn/vuxna att 
kommunicera på ett mångsidigt sätt 

• Barnen visar intresse för olika sagor och berättelser, såväl digitala som fysiska böcker. 

Aktiviteter och insatser: 

• Pedagogerna tar del av TAKK-utbildning kollegialt 

• Kommungemensamt språknätverk 

• Kollegialt lärande genom litteraturstudier - Den inkluderande förskolan (valda delar) 

• Skolverkets satsning "Specialpedagogik för lärande - tillgänglig lärmiljö" 

• Rim och ramsor 

• Sång och musik 

• Samlingar 

• Läsning och drama 

• Samtal tillsammans med barn 

Uppföljning av hur vi rör oss mot målet sker genom: 

• Pedagogisk dokumentation 

• Arbetslagets veckovisa reflektioner 

• Utvecklingssamtal 

• Medarbetarsamtal 

• Enkäter 

• Observationer (Verksamhetsbesök) 

• Självreflektion 

• Underlag för språksamtal 

  

"Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska 
omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation". (Lpfö98 s.7) 

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling 
och lärande". (Lpfö98 s.15) 

Kriterier som visar att vi rör oss mot målet: 

• Alla pedagoger deltat i Skolverkets satsning Specialpedagogik för lärande. 

• Pedagogerna utgår från SPSM:s (Specialpedagogiska skolmyndigheten) 
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triangelmodell kring den sociala, fysiska och pedagogiska miljön när de utformar och 
planerar sin undervisning och lärmiljö 

• Tydliga anpassningar och förändringar sker i verksamheten för att inkludera alla barn 

• Vi ser att alla barn ges möjlighet att delta i alla aktiviteter på förskolan på sina egna 
villkor 

• Pedagogerna arbetar aktivt med att vårda och ta hand om den miljön som de vistas i 
tillsammans med barnen 

Aktiviteter och insatser: 

• Förändra och förbättra våra miljöer både inomhus och utomhus för att säkerställa 
tillgängligheten för alla barn 

• Kollegialt lärande i Specialpedagogik för lärande genom litteratur, diskussioner samt 
handledning 

• All planerad undervisning stöds av SPSM:s triangelmodell 

• Bildstöd synligt i verksamheten 

• TAKK används för att inkludera alla 

• Vi plockar undan efter användning av material 

Uppföljning av hur vi rör oss mot målet: 

• Pedagogisk dokumentation 

• Arbetslagets veckovisa reflektioner 

• Utvecklingssamtal 

• Medarbetarsamtal 

• Enkäter 

• Observationer (Verksamhetsbesök) 

• Självreflektion 

• Träffar med handledare i satsningen Specialpedagog för lärande kontinuerligt 
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