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Bilaga Södra förskolorna - Utvärdering Handlingsplan  

Måluppfyllelse/resultat 

• Utveckla arbetet med mindre barngrupper. 
Arbetet med detta har utvecklats och förskollärare och barnskötares medvetenhet kring syftet 
har ökat. Ett behov av att lyfta och medvetandegöra val och syfte med förskolors 
sammansättning av grupper har uppdagats i sammanställningen av Barnhälsoträffar, BHT. En 
återkoppling på detta bör ske i arbetslagen genom diskussioner ur ett normkritiskt perspektiv 
utifrån diskrimineringslagen, förhållningssätt och barnsyn. 

• Utarbeta skriftliga rutiner hämtning och lämning 
Finns nedskrivna men ej kända av alla. Utifrån samtal med förskollärare och barnskötare 
framträder ett behov av kommungemensamt underlag för att ge stöd till arbetslagen för att 
främja samverkan med hemmet. ”Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull 
relation mellan förskolan och hemmen”... ”hålla sig informerade om barns personliga 
omständigheter med respekt för barnens integritet” (Lpfö-18. s.17) 

• Tydliggöra hur information till vårdnadshavare kommuniceras. 
Genomförs allt mer och flera arbetslag använder verksamhetslogg i Schoolsoft gällande 
genomförd planering. Anslagen och inskriven tänkt planering (i stora drag) på anslagstavlan/i 
fönstret samt i SchoolSoft saknas fortfarande i några arbetslag. ”Arbetslaget ska vara tydliga i 
fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och 
vårdnadshavares möjligheter till inflytande...”(Lpfö-18.s.17) 

• Utveckla användningen av digitala verktyg. 
En viss utveckling av förskollärare och barnskötares användande av digitala verktyg för 
kommunikation har skett, i och med restriktioner och behov av att genomföra möten digitalt. 
Övrig användning av digitala verktyg bör ges möjlighet och uppmuntras för att utveckling ska 
ske, och barn ges möjlighet att gå från konsument till producent. ”Utbildningen ska 
också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge 
dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 
Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 
digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna 
värdera information.” (Lpfö-18.s.9). 
 

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet  
Utifrån Analys-insatsen i Åtgärdsprogrammet (se 3.9) och en förändring i SKA 
arbetsplanering, syns en utveckling av förskollärare och barnskötares svar mot mer analytisk 
karaktär. Förskollärare och barnskötare tycks se den röda tråden tydligare mellan förskolans 
styrande dokument och det egna uppdraget, men fortsatt stöttning i detta krävs dock.  
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1 Inledning 
  
Barnantal förskola återfinns i tabellen nedan. 
Grunden för förskolans kvalitetsarbete är Skollagen och Förskolans läroplan. Huvudman såväl 
som förskola ska enligt Skollagen, kap 4, bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån 
målområden i förskolans läroplan. Kvalitetsrapporten är ett sätt att följa upp och säkerställa 
Bergs kommuns förskolors systematiska kvalitetsarbete mot de nationella målen. 
Kvalitetsrapporten har också till syfte att bidra till att skapa en likvärdig utbildning mellan 
förskolor oavsett var den anordnas (Skollagen Kap 1 § 9). 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 18, 2019) står det följande när det gäller systematiskt 
kvalitetsarbete: ”Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i 
enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.” 
Bergs kommuns prioriterade områden i förskolan under läsåret 

• Utveckla arbetet med mindre barngrupper 
• Utarbeta skriftliga rutiner hämtning och lämning 
• Tydliggöra hur information till vårdnadshavare kommuniceras 
• Utveckla användningen av digitala verktyg 
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

Södra förskolornas organisation 
Bergs kommun har utifrån politisk styrning sedan länge eftersträvat en bemanning per 
hemvist/ barngrupp (17 platser) som omfattar tre heltider (två förskollärare och en 
barnskötare). På mindre förskolor som finns på södra så organiseras ofta barnen i 
åldershomogena grupper i gruppen som möjliggör indelning i åldrarna1–3 och 4–5 år. 
Förskolan på södra består av 7 barngrupper fördelat på 4 mindre enheter; Klövsjö, Rätan, 
Åsarna och Ljungdalen. Utemiljön erbjuder varierade möjligheter till aktiviteter och lärande 
samt att det i förskolornas närområde finns tillgång till vatten, skog och mark som nyttjas 
regelbundet. Antal barn på området med placering i förskola var 71 stycken under hösten-20 
och under våren -21 ökade antalet till 83 stycken barn som hade placering på förskolan. 
Behovet av förskoleplats fortsätter att öka i Klövsjö och det innebär ökat behov av platser på 
Klövsjö förskola. På övriga enheter på södra finns det platser på förskolan.  Fördelning pojkar 
och flickor är relativt jämnt fördelat vid mätning i slutet av läsåret (15 maj-21) och visar att 
det i barngrupperna är 48 % pojkar och 52 % flickor. På södra förskolorna arbetar 
legitimerade förskollärare 24 %, vikarierande förskollärare obehörig enligt skollagen, 
barnskötare med gymnasialutbildning samt outbildad personal (76%). 
Förskolan i Ljungdalen har även fritidshemmet inkluderat i verksamheten. I grunden ligger 
1,2 årsarbetare fördelat på 2 personer. Den ena tjänsten ligger på en tillsvidareanställd 
barnskötare, och Förskollärartjänsten var vakant men bemannades av en lärare från skolan. 
Förskolorna i Klövsjö och Åsarna har öppnings och stängningsansvar för fritidshemmet, 
fritidsbarn som har omsorgsbehov före och efter fritidshemmets öppettider anvisas till 
förskolan. Förskolorna i Rätan och Ljungdalen har samordnad förskole- och 
fritidshemsverksamhet med anledning av lågt barn och elevunderlag. Under skollov 
samordnas förskola och fritidshem utifrån anmält omsorgsbehov. 
Rektorerna för förskola ingår i utbildningsavdelningens ledningsgrupp som träffas 
regelbundet varannan vecka ojämna veckor. Förskolan har även en egen ledningsgrupp där 
även specialpedagoger för förskolan ingår som träffas varannan vecka jämna veckor. 
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Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på alla nivåer inom styrkedjan i organisationen. 
Kvalitetsrapporten och dess analys av resultat ligger till viss del som grund för kommande 
läsårs utvecklingsområden på förskolorna i området. Kvalitetsrapportens underlag kommer 
från verksamhetsdokumentationer, arbetslagens systematiska kvalitetsarbete vilket är 
regelbundna uppföljningar av undervisningen, analys av vårdnadshavare enkät, utvärdering av 
pedagogiskt nätverk och barnhälsoträffar samt minnesanteckningar och observationer som 
specialpedagog och rektor genomfört under läsåret. I den här rapporten används begreppet 
arbetslag som ett samlingsnamn för förskollärare och barnskötare. 
Grundfakta 

  Ht-20 (15 okt-20) Vt-21 (15 maj-21) 

Klövsjö förskola 24 27 

Rätan förskola 18 20 

Åsarna förskola 25 29 

Ljungdalen förskola 4 7 

Andel barn med flerspråkighet ?5% ?10% 
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2 Uppföljning närvaro förskola 
Nedanstående diagram visar totala antalet barn för må-fre på förskolan under v. 20 respektive 
antal barn för respektive hemvist under hela onsdagen v. 20 (både anmäld tid och faktiskt tid). 
Klövsjö förskola 

 

 
Ljungdalens förskola 
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Rätans förskola 
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Åsarna förskola 
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Förskolan är en frivillig skolform. Anmält omsorgsbehov är det som avgör hur mycket tid 
barnen vistas på förskola och styrs av vårdnadshavares förvärvsarbete alternativt studier, samt 
barnets rätt till förskola/ allmän förskola. Majoriteten av barnen har heltidsbehov över 25 
timmar per vecka under hela året vilket innebär att barn som vistas på förskolan mer än 40 
tim/ vecka pga vårdnadshavares restid till och från arbete. Öppettiderna på förskolorna är 
vanligtvis mellan kl 06:00-18:00, men varierar lite utifrån anmält omsorgsbehov. 
Bemanningstiderna på varje förskola anpassas efter det och vilket kan skapa upplevelse av låg 
personaltäthet under delar av dagen då det förekommer ensamarbete under morgon och 
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eftermiddag särskilt på mindre enheter (1–2 barngrupper/ hemvister). I Klövsjö och Åsarna 
där förskolan har öppnings- och stängningsansvar för fritidshemmet del av morgonen mellan 
kl 6:00-7:30 innan fritidshemmet öppnar för dagen kl 7:30 och sedan är de fritidsbarn som har 
behov av omsorg välkomna till förskolan efter 16:30 då fritidshemmet stänger för dagen. I 
Rätan och Ljungdalen sker det en samordnad förskole- och fritidshemsverksamhet, där 
fritidsbarnen vistas i förskolan fram tills att skolan startar för dagen kl 8:00 och sedan efter att 
skoldagen är slut ca 14:00 tills förskolan stänger. Under skollov samverkar södras förskolor 
och fritidshem på varje enhet för att tillgodose anmält omsorgsbehov. 
Barn med 15-timmars placering har även under andra delen av läsåret på några förskolor fått 
ändring av sina närvarotider från tisdag-torsdag till måndag-torsdag. Utgångspunkt för 
ändringen var att observationer visade att förskolan behövde skapa en bättre kontinuitet och 
regelbundenhet för barn och hens vistelsetid i förskolan. Fördelar som setts med ändringen är 
att barnet fått möjlighet att utveckla bättre relationer och samspel med varandra, förskollärare 
och barnskötare samt att barn kan delta på ett mer positivt sätt i utbildningen och att det sker 
när personaltätheten är som störst. I Ljungdalen är barn med 15-timmars placering välkomna 
på tre dagar per vecka utifrån litet barnantal och organisationens förutsättningar. Under delar 
av dagen delas barnen in i mindre grupper med en eller två pedagoger. Detta har varit en av de 
gemensamma prioriterade mål i Bergs kommun under läsåret 20–21. Utgångspunkt är att 
under föregående läsår 19–20 gjordes observationer som visade att detta arbetssätt minskade 
konflikter mellan barn och barn/ pedagoger. Enligt Skolverket är riktmärke för barngrupper i 
åldern 1-3 år storlek 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn/ grupp. 
Figurerna ovan visar i sin helhet en överensstämmande bild mellan den anmälda vistelsetiden 
och den faktiska vistelsetiden. Den anmälda vistelsetiden kan ändras med kort varsel på grund 
av sjukdom och ledighet, därav skillnader mellan den anmälda och den faktiska tiden.  En 
faktor som har påverkat mycket är att vi har varit och är i en pandemi vilket har medfört en 
påverkan på närvaron hos barnen och personal i förskolan samt innehåll i utbildningen. 
  

2.1 Analys och åtgärder 
Bemanningen under läsåret har organiserats och planeras utifrån antal placerade barn och 
deras vistelsetid. Under delar av dagen delas barnen in i mindre grupper med en eller två 
pedagoger. Pedagoger har uppgett detta arbetssätt är en möjlighet att öka kvalitén i 
kommunikationen med varje barn. I sammanställningen av barnhälsoträffarna har det 
framkommit att mindre grupper har anammats till viss del men behöver vidareutvecklas då 
arbetslaget sett under året att det främjar barnets kommunikation och samspel. 
I figurerna ovan kan man i vissa fall utläsa en viss ojämn närvaro i de faktiska tiderna hos 
barnen vilket kan ha sin förklaring i att vissa barn blivit frånvarande på grund av sjukdom 
eller ledighet. Barns frånvaro på grund av nationella och regionala restriktioner då vi har och 
är i en pandemi har ökat. Men det är färre fall av frånvaro där det beror på andra 
virussjukdomar som förkylning och magsjuka har minskat. Vilket tolkas som positiv effekt då 
närvarande barn är friskare, rutinen för barn och vuxna att hålla god handhygienen har blivit 
mer påtaglig under en dag i förskolan, att även vistas i utomhusmiljön har prioriterats för att 
minska smittspridning vilket framkommer i arbetslagens uppföljningar. 
Detta medför också att arbetsbelastningen varierat över året. Perioder då faktiskt antal barn är 
lägre än anmälda tider har gett personalen utrymme till mer reflektion- och planeringstid och 
att undervisa och arbeta med ett antal barn i mindre konstellationer i gruppen. Det har även 
funnits perioder av negativa effekter utifrån pandemin då enheterna haft personalbrist, nya 
vikarier, rutinsituationer har tagit längre tid och att det funnits behov i arbetslaget av att vara 
flexibel i den planerade undervisningen då förutsättningarna kan ändras med kort varsel 

12



Förskola Södra, Kvalitetsrapport 10(24) 

exempelvis att planerade undervisningssituationer/ aktiviteter som inte kunnat genomföras 
och att öppettiderna behövts anpassats utifrån befintlig bemanning vilket skapat oro i 
arbetslaget och i sin tur även påverkat barngruppen. Att utifrån att vi anpassat undervisningen 
under pandemin till att mer vara utomhus så har det under vissa tider under året utmanat då 
temperaturen varit alldeles för låg för att vistas utomhus. 
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3 Utvärdering mål och läroplansområden 

3.1 Normer och värden 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
I förskolan ska pedagogernas arbete utformas på ett aktivt och medvetet sätt så att det 
överensstämmer med de samhälleliga och grundläggande demokratiska värderingar som 
anges i Skollagen (2010:800). Utbildningen i förskolan ska ha utgångspunkt i barnets bästa 
- vad gäller normer, värden och rättigheter (UNICEF Sverige, 2009). I sin utbildning ska 
barnen ges möjligheter att tillägna sig dessa samhälleliga normer och värderingar samt få 
praktisera dessa i vardagliga sammanhang (Läroplan för förskolan, Lpfö 18, s. 12, 2019). 
Arbetet med normer och värden är prioriterat och har en stor plats i förskolan utbildning. 
Arbetet pågår kontinuerligt under hela läsåret och samtlig personal ser detta arbete som en 
viktig gemensam grundplattform i utbildningen. Att vara en god förebild, att vägleda och 
stödja barnen i att kommunicera, ha respekt för varandra och få en förståelse för att vi alla är 
olika- att olika är bra. Men även att stärka barnens empati och delaktighet samt 
sammanhållning i gruppen. Det har arbetats med genom olika aktiviteter som samarbetes 
övningar,  fysisk och digital litteratur, tex Kompisböckerna, digitala program som Djuren på 
djuris via ur.se, drama/ teater för att illustrera situationer där man tillsammans reflekterat hur 
man bemöter varandra. 
Arbetslagen har under läsåret haft stort fokus på att skapa trygghet för barnen. Genom att 
arbeta mycket med struktur och rutinuppbyggnad i utbildningen så har det skapat en trygghet 
och förförståelse hos barnen genom att ha fasta platser, gruppindelning och samma pedagog 
som ansvarade för den lilla gruppen. Arbetslaget har strävat att finnas nära barnen och vara 
närvarande, men även uppmuntra till självständighet och även att kunna ta hjälp av en 
kompis. De har strukturerat upp sig genom att befinna sig i olika lärmiljöer, inomhus och 
utomhus på gården, samt att dela barngruppen för att säkerställa detta. 
Barnhälsoträffarnas (BHT) sammanställning visar även den vikten av att arbeta med mindre 
grupper där de i arbetslaget finns nära barnen för undervisning i vardagsaktiviteter såsom vid 
matsituationer, påklädning, i lek, vid vilan och samlingar. Detta för att lotsa och stävja normer 
och värderingar för att utveckla en demokratisk anda i barngruppen. Fasta platser vid 
matsituationer, samlingar och i tamburen ger även det trygghet för barnen. Likaså 
förskollärares och barnskötares förhållningssätt påverkar barnens trygghet på förskolan. Färre 
barn i tamburen vid in- och utgång, underlättar och varje barn blir sedd och får stöttning 
utifrån sina respektive behov. 
Analys och utvecklingsbehov 
Att arbeta med trygghet, respekt och hur man är en bra kompis har gett resultat. Barnen har 
reflekterat och samtalat om hur vi ska bemöta varandra, hittat nya idéer till lösningar hur man 
är en bra kompis. Detta har skett, som nämnts tidigare, i mer organiserad form som vid 
samling men även helt spontant vid olika aktiviteter som måltider. Det finns exempel i 
utvärderingarna som visar på att barnen fick inflytande och delaktighet i detta arbete genom 
att det skapades gemensamma trivselregler som alla behövde förhålla sig till. 
För att nå måluppfyllelsen så önskar arbetslagen på alla enheter på södra mer tid tillsammans 
och även med rektor/ specialpedagog till planering, förberedelse, reflektion, uppföljning och 
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utvärdering för att hitta samsyn i bemötande av barnen och arbetet med normer och värden, 
samt gemensamt förhållningssätt i situationer där samverkan sker mellan olika parter. 
Sammanställningen av BHT - Barnhälsoträffarna visar även att fasta platser för barn behöver 
implementeras i fler aktiviteter samt att tydliggöra strukturen på dagen för barnen genom att 
använda dagsschema och bilder som stöd. Pedagogers förhållningssätt och språk behöver 
vidareutvecklas genom att komplettera det med tydlig mimik, kroppsspråk och gester. Att 
arbetslaget är mer aktiv i barns lek och kan på så sätt stärka barngruppen och varje barn 
utifrån de lekar pedagogen väljer och  kan på så sätt vidareutveckla leken. 

  Antal kränkningar 
ht-20 Kommentar Antal kränkningar 

vt-21 Kommentar 

Södra förskolorna 0 Ingen anmälan 
inkommit 

0 Ingen anmälan 
inkommit 

  
  

  Antal tillbud ht-20 Kommentar Antal tillbud vt-21 Kommentar 

Södra förskolorna 2 Alla åtgärder 
utförda 

4 Alla åtgärder 
utförda 

Utvecklingsområde 1 - Utifrån tabeller ovan tydliggörs ett annat behov som finns generellt 
och det är att arbeta mer aktivt med  att skapa forum där tillbud och kränkande behandling 
diskuteras. Detta för att stärka och höja den generella kompetensen om vårt förhållningssätt 
inom detta område i vad som är en kränkning, synliggörande av normer som vi har på vår 
förskola och hur vi arbetar för att kartlägga och förebygga att sådana situationer uppstår. 
Detta antagande grundas på att det under detta läsår inte inkommit någon anmälan om 
kränkning och mycket få tillbud (6 st). Det har även förts dialog i forumet LSG- Lokala 
samverkansgruppen och där man enats om att det behövs en höjning av den generella 
kompetensen av vad ett tillbud och kränkning är. I Likabehandling förskola och skola, s 177, 
Liber, andra upplagan 2018 nämns vikten av att föra dialog om värderingar, normer och 
relationer tillsammans med kollegor, barn och deras vårdnadshavare. 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel vårdnadshavare som svarar "Ja alltid" 
samt "Ja ofta" på påståendet (fråga 15) "Jag är 
lugn och trygg när mitt barn är på förskolan" ska 
öka från föregående år. 

100 % 100 % 100 % 

3.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Tillsammans med läroplanen för förskolan så ska utformandet av utbildningen och 
undervisningen utgå ifrån barns erfarenheter, intressen, nyfikenhet och behov. Omsorg, 
utveckling och lärande ska bilda en helhet (Lpfö 18, s.13, 2019). 
Utifrån sammanställningen och analysen av bearbetade mål som gjorts vid förskolans 
Barnhälsoträffar (BHT) kan man också utläsa att mindre barngrupper bidragit till en tydlig 
positiv utveckling i undervisningen, genom barnen får mer talutrymme, pedagoger fångar upp 
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och tar till vara barns tankar och idéer. 
Både forskning och förskolans personal har lyft mindre barngrupper som ett effektfullt 
arbetssätt i strävan att nå måluppfyllelsen, men likaså är lärmiljön en central del i barns 
utveckling och lärande - och på vilket sätt material erbjuds samt vilka fysiska ramar som finns 
att förhålla sig till, eftersom detta har betydelse för barns möjligheter att påverka sitt 
handlingsutrymme och sina aktiviteter (Eriksson Bergström, 2013). 
Arbetslagen på förskolan skattar att arbetet med målen  Omsorg, utveckling och lärande till 
viss del uppnår målen inom området. Att vara närvarande i barns lek och ha ett öppet, 
inlyssnade förhållningssätt gentemot barnen uppger pedagogerna har varit en framgångsfaktor 
där de kan fånga upp barns dagsform och även ta tillvara barnens intressen och frågor som 
underlag till såväl planerad som flexiblare undervisning. I Ljungdalen framkommer i 
uppföljningen en framgångsfaktor vikten av att i utbildningen ha tydliga dagliga rutiner med 
återkommande aktiviteter vilket gjort att tillfällen har synliggjorts där utveckling och lärande 
skett. 
Lärmiljöronder har gjorts i lärmiljön kapprum/ hall på samtliga hemvister av arbetslagen och 
åtgärder vidtagits för att skapa bättre förutsättningar för att nå målen. Pedagogerna uppger att 
lärmiljöerna kontinuerligt anpassas utefter barnens intressen, behov och nyfikenhet samt lust 
att lära. Till stor del så erbjuds ett varierat utbud av material utifrån olika teman som 
stimulerar barns utveckling och lärande. Materialet synliggörs i lärmiljöerna genom att att 
materialet sorteras och förtydligas genom symboler och text. Vilket gett effekt av att barnens 
skriftspråk har utvecklats under året då symboler och text finns tillgängligt. På förskolan 
används även till viss del bildstöd för att skapa en förförståelse hos barnen - rutinschema, 
påklädningsschema, aktivitetsschema och dagsscheman. Digitala verktyg används till viss del 
i verksamheten, då främst i arbetslagens dokumentation, introducera barnlitteratur via 
Polyglutt eller för att projicera musik och dans. 
Utemiljön erbjuder olika möjligheter till lek, lärande och utforskande. Pedagoger har 
önskemål om att arbetet på förskolegården ska utvecklas där vi erbjuder aktiviteter som fångar 
och blir mer inspirerande ur ett lärande perspektiv för barnen. För att lyckas med detta 
behöver tid avsättas för att diskutera lärmiljön utomhus och vad är arbetslagets 
förhållningssätt till lärmiljön och leken utomhus. 
Att dela in barnen i mindre grupper har visat sig ge positiva effekter för möjligheter att nå 
målen. Det är också av betydelse för pedagogerna att dela in barnen i mindre grupper under 
dagen för att anpassa undervisningen utifrån varje individs utvecklingsbehov (Tuomela, 2012) 
viket även beskrivs i utvärderingen, att i de mindre grupperna får barnen mer talutrymme och 
möjliggör samtal där barnen kan göra sin röst hörd exempelvis i av- och påklädnings situation 
i kapprum/ hall. Pedagogerna anser att det gynnar barnens språkutveckling eftersom samtalen 
i de mindre grupperna ofta blir mer följsamma mot det som fångat barnens intresse. 
Möjligheten att lyssna till varandras tankar, frågor och idéer blir större och för den enskilde 
pedagogen så underlättar det även att ställa öppna utvecklande frågor och benämna företeelser 
och begrepp. Utifrån att arbetet med mindre grupper ses som en framgångsfaktor bedöms det 
kunna utvecklas vidare, utifrån forskning såsom Williams, P., Sheridan, S., & Pramling 
Samuelsson, I. (2016). Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för utveckling och 
kvalitet. Stockholm: Natur & Kultur. . 
Personalen uppfattar att omsorgsarbetet fungerat väldigt väl. Barnen trivs och känner sig 
trygga på förskolan och att detta har med pedagogernas trygga och inlyssnade förhållningssätt 
att göra. Att utgå från barnen och gruppens behov och förutsättningar är A och O. Kontakten 
med vårdnadshavare är god och samverkan har under året skett på olika sätt genom samtal 
utomhus, tamburen och via telefon/ digitalt där en positiv effekt som arbetslagen lyfter är att 
samtalen då kan sker under ordinarie arbetstid. Verksamhetsloggen och dokumentationer som 
är synliga för hemmet har under året utvecklats, vilket gjort att vårdnadshavare fått mer insyn 
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i förskolans utbildning över tid och där deras möjlighet att kunna påverka, tycka till om samt 
tala om den har ökat, även om de pga pandemin inte fått möjlighet att delta/ besöka förskolan. 
Utvecklingsbehov 
Arbetet med omsorg, utveckling och lärande pågår konstant under utbildningen på förskolan. 
Språkutvecklande arbetssätt förekommer på samtliga grupper/ hemvister och prioriteras högt 
av arbetslagen. Olika aktiviteter och material erbjuds barnen som en del i att erövra nya 
kunskaper och färdigheter. Arbetslagen tar hänsyn till de förutsättningar och behov som finns 
i barngruppen i det arbetet. Barnen ges till viss del inflytande över innehållet i utbildningen 
och får möjligheter till samtal och reflektioner i grupp tillsammans med barn och personal. 
Utifrån pedagogernas skattning och utvärdering av det aktuella området kan det anses ha god 
kvalitet med behöver utvecklas för att tillgodose alla målområden  som anges i 3:2 Omsorg, 
utveckling och lärande. Därav behöver följande områden utvecklas: 
Utvecklingsområde 1 - Utveckla arbetet med mindre grupper/ konstellationer i barngruppen 
under större delen av dagen och där barnen kan vara en resurs för varandra i gruppen. 
Utvecklingsområde 2 - Struktur och bildstöd/dagsscheman har visat sig effektfullt för barns 
utveckling och lärande, samtidigt som det lyfts behov av att fortsätta att utveckla arbetet inom 
tydliggörande pedagogik i förskolan. Vilket stödjs av vår "Plan för att stärka alla barns 
språkutveckling". Fortsatt utveckling av lärmiljöerna inne och ute så är de anpassade efter 
barngrupperna och förändras kontinuerligt utefter aktuella projekt/ teman eller intressen hos 
barnen. 
Utvecklingsområde 3 - Pedagogiskt material i våra lärmiljöer. Arbetslagen lyfter att det finns 
behov av att inventera och göra inköp av material alternativt att använda befintligt material 
som kan göras mer tillgängligt i lärmiljöerna. Pedagoger uppger att de vill se över utemiljön 
lite mer och vilka aktiviteter samt material som skulle kunna erbjudas där samt hur upplägg 
planerad undervisning kan se ut. 
Utvecklingsområde 4 - Den sporadiska verksamhetsdokumentationen i Schoolsoft kan vara 
bortprioriterad på grund av okunskap i hur man går tillväga alternativt otydlighet i rutiner men 
även tidsbrist för reflektion och planering samt sjukdomsbortfall och brist på personal och 
vikarier under pandemin kan vara orsaker. En annan potentiell framgångsfaktor för att lyckas 
inom området kan vara att arbetslagen har en önskan att förbättra strukturen på arbetslagens 
reflektion och planeringstid för att prioritera detta område. 
Utvecklingsområde 5 -  som har lyfts i processen av bearbetade mål är hur förskolan under ett 
barns förskoletid arbetar med de olika målen i "Omsorg, utveckling och lärande" och att det 
finns behov av att göra en grovplan över tid som möjliggör att barnen får ta del av 
undervisning inom alla målområden vilket kan ske genom att vi arbetar ämnesövergripande i 
projekt. Där syftet är att förskolans utbildning erbjuder en bred undervisning som ger ökad 
måluppfyllelse. "Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål 
som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen" Lpfö 18, s.7 
Utvecklingsområde 6 - Utveckla våra digitala kunskaper tillsammans med barnen så att det 
blir meningsfullt för barnen i utbildningens praktik. I observationer samt i analysprocessen 
framkommer att digitala verktyg används till viss del men det går att utveckla och då med 
fokus tillsammans med barnen. För att skapa ett steg i framåt i processen tillsammans med 
barnen och digitala verktyg krävs adekvat digital kompetens av de vuxna som undervisar även 
är det av vikt att ha förståelse för uppdraget och nyfikenhet på det man själv inte kan. Att i 
arbetet göra barnen till aktiva producenter än passiva i det digitala som kan jämföras med 
barnens delaktighet i det analoga arbetet som på förskolan där barnen är aktiva. "Detta 
inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda 
olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett 
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innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande." Lpfö 18, s. 
9. Det är av vikt att det skrivs fram en plan hur digitala verktyg ska vara ett komplement till 
övrigt material som finns i förskolans utbildning. 
  

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Utbildningen ska bedrivas i mindre grupper 
med färre barn och pedagoger under större delen 
av dagen (ti-to) 

   

3.3 Barns delaktighet och inflytande 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2019) så ska barnens uttryckta intressen och 
behov ligga till grund för hur man utformar lärmiljön och dessa ska även tillvaratas och 
implementeras i planeringen av utbildningen. Barnen har rätt att vara delaktiga och utöva 
inflytande på förskolan. 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig samt utifrån 
barnkonventionen där intentionen är att stärka alla barns rättigheter på alla nivåer i samhället 
ska omfatta att alla barn har rätt till att utvecklas. I förskolan läggs grunden för att barnen ska 
utveckla en förståelse för vad demokrati är, vilket är ett pågående arbete och det syns genom 
personalens lyhördhet och närvaro där barnens behov och intressen styr till viss del hur vi 
utformar våra miljöer. Det beskrivs i utvärderingarna som en möjlighet för barnen att få 
inflytande över sin dag genom att barnen aktivt blir tillfrågade och lyssnade till där de kan 
komma med förslag på aktiviteter, vilket material de vill leka och sysselsätta sig med och är i 
barnens höjd men även att pedagoger närgranskar/ observerar barnen i deras lek för att fånga 
deras intresseför att anpassa undervisningen mot det.  Arbetet med mindre barngrupper i 
utbildningen har gett resultat att varje barn fått inflytande och delaktighet genom ett större 
talutrymme och färre konflikter mellan barn. Arbetslaget fångar lättare upp barns tankar och 
kan ställa öppna och fördjupande frågor till barnen och på så vis kan vi främja barnens 
förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning (Lpfö-18, s.16) som även 
är enligt Plan att stärka alla barns språkutveckling. Att använda pedagogisk dokumentation 
som redskap i barns lärande möjliggör att barns frågor och lärstrategier kan synliggöras, vilket 
sedan kan utgöra grund för planeringen i verksamheten (Förskola tidig intervention, s.48, 
Vetenskapsrådet, 2015). De synliggjorda rösterna som fångas upp i gemenskapen gör att alla 
barn i gruppen får möjlighet att bidra med egna kunskaper och erfarenheter kring det 
utforskande projektet (Alnervik, Öhman, Lidén & Nilsson, 2018), på så sätt blir det även ett 
demokratiskt arbetssätt. Thulin & Jonsson (2018) pekar i samma riktning och menar att det är 
just det som är undervisning; att få syn på och ta tillvara barns perspektiv, för att sedan skapa 
kopplingar till ett visst innehåll som fortsätter till vidare utveckling. 
Utvecklingsområde 1 - Utveckla användandet av bildstöd och stödtecken i våra lärmiljöer så 
att det blir en naturlig del på alla hemvister.  Alla barn kan på det sättet få inflytande och vara 
delaktiga i beslut rörande deras utbildning oavsett talspråk. 
Utvecklingsområde 2 - Utveckla hur barnen görs delaktiga i de pedagogiska 
dokumentationsprocesserna  av undervisningen vad gäller reflektion och återkoppling med 
barnen. 
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Utvecklingsområde 3 - Reflekttion i arbetslaget över var och ens förhållningssätt och 
kunskaper om vad barns inflytande och delaktighet är samt hur synliggör vi det. 

3.4 Förskola och hem 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
  

  Antal barn Antal svar Totalt* Andel svar 
2020 

Andel svar 
2019 

Klövsjö 24 11 34 32% 31% 

Ljungdalen 4 2 6 33% 50% 

Rätan 19 5 30 17% 45% 

Åsarna 25 4 37 11% 29% 

Södra totalt 72 22 107 21% 34% 

Berg totalt 303 117 463 25% 36% 

*det totala registrerade antalet vårdnadshavare i Schoolsoft. Om det finns två vårdnadshavare 
i Schoolsoft har båda haft möjlighet att svara. 
Enkäten för vårdnadshavare som genomfördes under hösten 2020 och där kan man se att 
svarsfrekvensen som helhet på kommunens förskolor ligger på 25 %. Enkäten visar en 
svarsfrekvens på 21 % på södras förskolor och det är en sänkning från föregående år 2019 då 
svarsfrekvensen låg på 34 %. 
Nuvarande läsårs enkät svarsfrekvens är låg och kan därför inte ge en överskådlig och samlad 
bild över vårdnadshavares åsikter. En förklaring till det låga procentuella svarat är att vi var 
och är i en Corona pandemi med alla dess restriktioner. De planerade åtgärderna var att 
vårdnadshavare skulle få möjlighet att fylla i enkäten under höstens 
vårdnadshavare/föräldramöten alt under så kallade "Drop-in-fika"  men de genomfördes inte 
pga pandemin. 
Utifrån enkätsvaren framträder ett behov av att förtydliga undervisningen via den 
gemensamma huvudkommunikationsvägen Schoolsoft för att ge insyn i deras barns 
utbildning. Det är den som används mellan förskola och hem utöver telefon och SMS-kontakt. 
Vårdnadshavare kan ta del av bilder och text på sina barns dag på förskolan genom förskolans 
verksamhetslogg, men även annan väsentlig information som förskolan tycker är viktig att ta 
del av. 
De viktigaste verktygen för att nå måluppfyllelsen är dels ett gott och professionellt 
bemötande, dels god kvalitet i den dagliga dialogen. Att vara professionell genom att skapa 
goda och trygga relationer till barn och deras vårdnadshavare är en viktig del i förskolans 
utbildning. Att genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning föra dialog om 
barnets dag på förskolan skapar förtroende mellan oss och förskolans familjer, men även i 
andra forum som utvecklingssamtal, föräldrasamtal. Under detta läsår har vi blivit utmanande 
i den här strukturen pga rådande läge med covid-19. Detta har märkts genom att vi fått hitta 
nya kommunikationsvägar mellan förskola och hem exempelvis sms/ mail/ telefon utöver att 
få information i verksamhetsloggen, samtal om barnets utveckling och lärande har skett i 
högre utsträckning kunnat ske under personalens ordinarie arbetstider vilket man 
uppmärksammat i utvärderingen. 
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Under läsåret har förskolan även fått nya rutiner pga pandemin vid lämning och hämtning av 
barnen där förskolan har utgått från hur stor yta det finns i kapprum, på de flesta enheterna har 
vårdnadshavare kunnat lämna sina barn i kapprummet genom att  det har begränsats antal 
vuxna  på den ytan alternativt har barnet tagits emot och lämnats vid dörren. I Ljungdalen har 
lämning och hämtning av barnen skett utomhus då barnen i stort har samma tider på 
förskolan.  Positiv effekt utifrån barnens bästa är att lämning och hämtning har börjat fungera 
bättre överlag hos alla barnen, de upplevs som tryggare och det gör även vårdnadshavare. En 
faktor är att just denna situation kan ha blivit tydligare hos barnen och övriga. Negativ effekt 
som framkommer är att man vid utvecklingssamtal inte hittat några bra sätt att visa på vad 
barnen gör för aktiviteter inomhus på förskolan. 
Introduktionen för barnen till förskolan är viktig och de flesta arbetslag använder sig av 
föräldraaktiv introduktion där syftet är att barnet tillsammans med föräldrar att i lugn och ro 
kan vara med i det som händer på förskolan och att lära känna alla nya människor och miljöer 
utan att behöva oroa sig för att lämna eller bli lämnad. Under läsåret har vi utvecklat en 
gemensam information till förälder om förskolan i Bergs kommun för att få en tydlighet både 
i hur vi gör och varför vi gör som vi gör. 
Förskolorna Klövsjö, Rätan och Åsarna har erbjudit ett digitalt föräldramöte under våren som 
ersättning för den fysiska föräldramötet utifrån synpunkter från vårdnadshavare. I Ljungdalen 
skedde ett digitalt föräldramöte i januari vars syfte var att föra dialog om eventuell 
omorganisering. Där representanter från politiken och ledning samt förvaltning deltog. 
Analys och utvecklingsbehov 
En relevant fråga att undersöka vidare är vad det kan bero på att svarsfrekvensen är så låg på 
förskoleområdet? Kan det bero på kommunikation, eller är det endast att en enkät inte 
prioriteras av vårdnadshavare då de inte ser hur det har relevans i deras familjs vardag. Vi 
behöver också undersöka hur marknadsför vi våra brukarundersökningar och dess syfte samt 
på vilket sätt det gynnar barnen och deras vårdnadshavare. Under året har det på olika nivåer 
internt utvecklats tankar hur vi kan öka deltagandet utifrån föregående läsårs strategier och 
metoder som under detta läsår inte fick testas. Utifrån de tankarna behöver vi diskutera vidare 
för att komma fram till nya möjliga strategier för att höja svarsfrekvensen på enkäten. 
Annars upplevs som helhet att vårdnadshavare är mycket nöjda med den förskola där deras 
barn vistas, men under året har det i vissa perioder framkommit synpunkter på utbildningen. 
Då gäller det främst vid att få information om vad som sker i deras barns vardag och i deras 
barns utveckling. Efter att dessa synpunkter inkommit anordnade Klövsjö, Rätan och Åsarna 
förskola ett digitalt vårdnadshavaremöte under våren där vi berättade om hur en dag i 
förskolan ser ut för barnen som vistas där. Det var i genomsnitt hälften av de tre förskolornas 
vårdnadshavare som deltog men det var uppskattat av de som deltog. 
Andra synpunkter som framkommit är när vi behövt kommunicera att vi behövt begränsa 
förskolan öppethållande pga personalbrist. Då har det varit viktigt att vi berättar om de 
strategier som finns när sådana här tillfällen sker och hur vi arbetar. 
Utvecklingsområde 1 - Hitta strategier för att öka vårdnadshavares deltagande i enkäter och 
utvärderingar 
  
  

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Regelbunden användning av 
verksamhetsloggen i SchoolSoft 
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Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Verksamheten kännetecknas av en tillitsfull 
relation mellan förskolan och hemmen. 

100 % 95 % 105,26 % 

 Verksamheten skapar bästa möjliga 
förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas 
rikt och mångsidigt genom att samarbeta på ett 
nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 

64 % 73 % 88 % 

 

Aktivitet Slutdatu
m 

 Utveckla enhetliga skriftliga rutiner för ett professionellt bemötande mellan förskola och 
hem 

2021-05-
31 

3.5 Övergång och samverkan 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

3.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Det som påverkar måluppfyllelsen är hur väl och med vilken kvalitet den pedagogiska 
dokumentationen och hur de gemensamma reflektion- och planeringstillfällena fungerar. 
Kvaliteten beror i sin tur på arbetslagens kompetens och deras förmåga i att reflektera och 
utvärdera undervisningen mot uppställda mål.  I de arbetslag där brister funnits i 
dokumentationen har det varit vanligt den gemensamma tiden har uteblivit. Men även att 
fastna i planering och genomförande, medan uppföljnings- och analysfasen uteblir från 
beskrivningar av görande till slutsatser och tankar kring fortsatt utveckling av utbildningen. 
Något som arbetslagen lyfter som är viktigt att komma ihåg är att vid start av insats 
tidsbestämma när uppföljning och analys av insatsen ska ske för att lättare kunna synliggöra 
resultat av insatsen. 
Arbetslagets analysförmåga är av stor betydelse för likvärdigheten av förskolans utbildning 
som barnen möter och får ta del av under sin förskoletid. Arbetslagen har uppgett i sin 
uppföljning att man under början av läsåret haft svårigheter i att skapa tid för reflektion och 
planering på grund av att det schematekniskt inte varit tydligt när den tiden ska ske samt att 
kollegor varit frånvarande, vikariebrist eller för att andra dokument ska hinna med att skrivas, 
exempelvis SKA och utvecklingssamtal. I Ljungdalen framkommer i analysen att det är 
mycket ensamarbete för personalen och att det även utmanar att det inte är förenligt att sköta 
om kök i förskolans organisation. Ett annat utvecklingsområde som man lyfter är vikten av att 
det i det kollegiala lärandet ge varandra konstruktiv feedback i varandras undervisning/ 
arbetssätt. En följdfråga så vi kan behöva undersöka vidare på södra är hur vi kan få till 
kollegialt lärande med mindre enheter genom exempelvis digitala verktyg. 
SKA Arbetsplanering har varit ett stöd för arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet då 
Läroplanens områden prioriterats periodvis utifrån huvudmannens årsaxel. 
Fortbildningsinsatserna via MIUN har lett till kompetensutveckling hos samtliga deltagare. 
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Dock uttrycker arbetslag att det är svårt att göra analys och att tiden känns otillräcklig vilket 
föranledde ytterligare genomgång av analysarbete inför utvecklingsdagen 20/5-21. Den 
insatsen gjordes i förskolans pedagogiska nätverk där samtliga förskolor är representerade. En 
framgångsfaktor under processen är att utvecklingsledare och ledning samarbetat och stöttat 
arbetslagen genom framtagande av en tydlig modell. 
  
  

Aktivitet Slutdatu
m 

 Arbetsplanering systematiskt kvalitetsarbete 2020-12-
10 

3.7 Rektorns ansvar 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

3.8 Förutsättningar 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 
Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för 
att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att 
främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och 
hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget 
systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten 
i utbildningen. (Lpfö-18, s.11) 
Framgångsfaktor som nämns är att mallar för reflektion och planering behöver vara enkla att 
förstå och tydliga där den målstyrda undervisningen skrivs fram. 
I förskolans pedagogiska nätverksträffars analys påtalas vikten av stående dagordning med 
fasta punkter och organiserat innehåll på  exempelvis APT-träffar och arbetslags reflektion 
och planering. Det skrevs även fram en ojämn kompetens hos pedagoger gällande att se 
samband mellan teori och praktik. 
På förskolorna Klövsjö, Rätan och Åsarna har det under läsårets pedagogiska konferenserna/ 
APT funnits en tydlig agenda som publicerats på den gemensamma plattformen Z minst 1 
vecka innan. Under punkten Verksamhetsutveckling har innehåll från Förskolans pedagogiska 
nätverk, artiklar och föreläsningar via Förskoleforum fått utrymme att informera om och vad 
som kan vara intressant att diskutera vidare utifrån förskolans utbildning. Men även påbörjat 
implementering av "Plan för att stärka alla barns språkutveckling" genom inläsning samt 
reflektion och diskussion i arbetslaget. 
Det har under läsåret även funnits utmaningar i organisationen genom en stundtals instabil 
personalsituation på södra förskolorna genom frånvaro av ordinarie personal, vilket gjort att 
belastningen på den psykosociala arbetsmiljön för de som varit närvarande har ökat. 
Rekrytering av ersättarvikarier har pågått under hela läsåret för att avlasta den ordinarie 
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personalen. Men sammanfattningsvis kan man utläsa att det i perioder har påverkat 
utbildningen och möjligheten att genomförandet av den planerade undervisning samt 
försämrat förutsättningar för att nå målen enligt läroplanen. 
Utifrån Barnhälsoarbete så har rådande pandemi påverkat specialpedagogens arbete genom att 
fysiska möten på förskolan för att observera och handleda personal inte har skett. Därför har 
handledning, upprättandet av handlingsplaner, möten med vårdnadshavare och externa aktörer 
har förlagts via teams, mail och telefonkontakt. Även arbetet för rektor på Klövsjö, Rätan och 
Åsarna har blivit påverkat genom att vi är i en pandemi samt att hen är ny på sin tjänst sedan i 
augusti vilket har fått betydelse vad gäller att fånga upp arbetslagens behov om stöd i att 
strukturera arbetet och utveckla utbildningen. Rektor har under större delen av hösten varit på 
förskolorna för att skapa goda relationer och stödja i arbete och under våren har det blivit mer 
begränsande vilket har utmanat både arbetslagen och rektor. Rektor har försökt att hitta 
alternativa kommunikationskanaler till möten bla via teams, mail och telefonkontakt. 
De barn med 15-timmars placering och deras närvarotider som ändrats från tre dagar per 
vecka till fyra dagar har gett önskad effekt i att ge barnen bättre möjligheter att delta i 
utbildningen. Ändringen har gynnat barngrupp och barn då det blivit en mer regelbundenhet i 
vistelsetiden, barnen har även utvecklat sina relationer till personal och kompisar och kunnat 
delta i mer av de aktiviteter som förskolan erbjuder under en vecka. Det innebär att inför nästa 
läsår kommer även fler förskolor i området att styra barn med 15-timmars placering till fyra 
dagar per vecka. 
Under mitten av läsåret skapades även bättre förutsättningar för förskolans personal att arbeta 
med att systematiskt säkra upp kvaliteten i förskolan inom förskolans ramtider efter beslut i 
utbildningsnämnden 2020-12-14. Beslutet innebar att förskolan har begränsat öppethållandet 
från kl 16:00 en eftermiddag per månad. Tidigare skedde detta arbete utanför förskolans 
ramtid. Enligt Lpfö 18 ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 
följas upp och utvecklas. ”Sådan planering, uppföljning och utvärdering ska ske på 
enhetsnivå av förskollärare och annan personal i förskolan” (4 kap. 4§ i Skollagen).  När 
dessa tillfällen infaller uppmuntras vårdnadshavare om det finns möjlighet att att hämta sina 
barn innan kl 16:00, om vårdnadshavare inte har den möjligheten och har behov av omsorg 
erbjuds det genom att en vikarie tillsätts för att vara tillsammans med de barn som anmält 
behov. Vårdnadshavares behov behöver meddelas till ansvarig rektor minst en vecka innan 
tillfället sker.  Under dessa tillfällen arbetar förskolans personal tillsammans med rektor i att 
utveckla förskolans utbildning. 
  
Analys och utvecklingsbehov 
Sammanställningen av BHT visar på behov av att uppdatera kunskaper utifrån forskning och 
beprövad erfarenhet och att det behöver uppmärksammas för att bli en naturlig del av 
arbetslagets utbildning och undervisning i deras praktik. Kontinuerlig reflektion och planering 
för arbetslaget behövs och tiden bör vara inlagd med regelbundenhet i schemat för att skapa 
en systematik för att utveckla undervisningen och förskolans utbildning. 
En framgångsfaktor kan vara att ta eget ansvar för att ta del av och skaffa sig nya kunskaper 
när nya planer, dokument och mallar fastslå. Det kan också vara bra att avsätta gemensam tid 
för att gå igenom dem tillsammans, då ges förutsättningar och genomslag i att skapa en 
positiv utveckling av förskolan och förhoppningsvis bidrar det till en likvärdig förskola - en 
förskola för alla. Att se den ”röda tråden” i förskolans dokumentation från barns erfarenheter 
och behov, läroplansmål, SKA- arbetsplaneringar, dokumentation, BHT, Plan mot kränkande 
behandling, Plan för att stärka alla barns språk-och kunskapsutveckling, TRAS och SKA. 
En tydlig Årsplan/årshjul för arbetslagen utifrån deras praktik och görande under ett läsår. Att 
fortsätta utveckla innehåll i de forum som vi har exempelvis APT där diskussioner planeras in 
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utifrån de prioriterade mål som sätts upp för läsåret. Planer och gemensamma dokument som 
är framtagna gås igenom. Att göra en översyn av omsorgsbehovet för att nyttja resurser 
effektivare och möjliggöra mer tid för reflektion och uppföljning av utbildningen och dess 
innehåll för förskollärare och barnskötare samt att uttag av tid för reflektion och uppföljning 
tydliggörs i arbetslagets arbets- och undervisningstid. 
Upplägget kring Förskolans pedagogiska nätverksträff bör ses över, så fler pedagoger blir 
delaktiga. Under kommande läsår kommer nätverket att pausas för att all personal ska kunna 
ta del av insatsen kollegialt lärande SPFL via Skolverket. 
Det är även under läsåret 2020-2021 få tillbud utifrån god miljö för lärande rapporterade på 
förskolorna på södra vilket kan bero på bra rutiner och säkerhetstänk eller osäkerhet i vad som 
ska rapporteras. Detta antagande grundas på att det under detta läsår inte inkommit någon 
anmälan om kränkning och som nämnt mycket få tillbud endast 6 st. Det har även förts dialog 
i forumet LSG- Lokala samverkansgruppen och där samma slutsats gjorts att det behövs en 
höjning av den generella kompetensen av vad ett tillbud och kränkning är. I Likabehandling 
förskola och skola, s 177, Liber, andra upplagan 2018 nämns vikten av att föra dialog om 
värderingar, normer och relationer tillsammans med kollegor, barn och deras vårdnadshavare. 
För att ge förutsättningar för att skapa en likvärdig förskola för alla barn, har ledningen erfarit 
under läsåret ett utvecklingsbehov av att bredda kunskapsbasen för all personal i förskolan. 
Under våren beslutades därför att genomföra en kompetensutvecklingsinsatsen 
"Specialpedagogik för lärande SPFL" under läsåret 2021-2022. Insatsen är kollegialt lärande 
och riktar sig mot förskollärare och barnskötare samt rektorer i Bergs kommuns förskolor där 
målet är att all personal har fördjupat sina kunskaper inom grundläggande specialpedagogiska 
perspektiv. Önskad effekt är att tydliggörande pedagogik är synlig på förskolorna och att 
barns rätt till lärande och utveckling samt anpassningar blir en självklar del i förskolan. 
Utvecklingsområde 1 - Strategi för rekrytering av legitimerade förskollärare krävs på området 
då det procentuellt är låg andel leg förskollärare (24%) för att uppfylla skollagens krav enl 
SKOL 2kap 13§ . Detta gäller specifikt på den minsta enheten Ljungdalen, men även de andra 
tre enheterna. 
Utvecklingsområde 2 - Internutbildning 26/8 där tillbudsrapportering ingår 
Utvecklingsområde 3 - Översyn av omsorgsbehov för att nyttja resurser effektivare och 
möjliggöra mer tid för reflektion och uppföljning av utbildningen och dess innehåll 
Utvecklingsområde 4 - SKA Årshjul skapas av rektor där arbetslaget får en tydlig och 
överskådlig bild av läsåret 2021-2022 och dess fokusområden. 
Utvecklingsområde 5 - Skolverkets insats "SPFL- Specialpedagogik för lärande - förskola" 
för all personal, sker under läsår 21-22 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel legitimerade förskollärare ska öka från 
föregående år 

24 % - - 

3.9 Kompetensutveckling 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 

• SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) – insatser som gjordes var 
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observationer, enkät, handledning och modellering. Utifrån detta råmaterial 
utkristalliserades en BAS-nivå för pedagogerna att arbeta utefter och ett pedagogiskt 
kartläggningsmaterial. Vidare utifrån dessa SKUA- insatser utmynnade en Plan för att 
stärka alla barns språkutveckling. 

• Pedagogiskt nätverk - I Förskolans pedagogiska nätverk utarbetades en 
introduktionsfolder, grov- och finplaneringsmallar samt dokument vid samtal med 
vårdnadshavare. Pedagogerna har kunnat vara delaktiga och kunnat påverka samt följa 
arbetet via Schoolsoft samt genom information från utvalda förskollärare som deltagit 
i nätverket. 

• Föreläsning ”Att hantera motstånd” Janna Scheele - biaser. 
• Polyglutt – 1,5 tim inspirationsföreläsning. 
• Förskoleforum – Pedagogerna har fått tillgång till Förskoleforum som är ett forum 

med inspirerande material som kan användas som underlag till planering av 
verksamhetsaktiviteter samt olika relevanta och aktuella artiklar som berör arbetet i 
förskolan.  

• Under våren har även en representant från förskolorna Klövsjö, Rätan och Åsarna 
deltagit i Förskoleforums digitala föreläsningar Flerspråkiga barn och förskolans 
uppdrag med Pia Håland Anveden och Undervisningsstrategier med Ann Philgren. 
Rektor har även deltagit i en digital föreläsning via Förskoleforum  Pedagogiskt 
ledarskap i förskolan med Bim Riddersporre 

• SKA (Systematiskt kvalitetsarbete) – Fortbildning i analysarbete från olika instanser 
som MIUN och Charlotte Helgesson. 

• Inköpt litteratur till enheterna Klövsjö, Rätan och Åsarna:                                                         
o Tydliggörande pedagogik i förskolan av  Edfelt , Jahn , Reuterswärd m.fl.  
o Digitalitet i förskolan av Nea Elyoussoufi 

Analys och utvecklingsbehov 
Det som framkommit utifrån Barnhälsoträffar samt i analys av bearbetade mål och analys av 
förskolans pedagogiska nätverksträffar är en framgångsfaktor vikten av implementering i 
arbetslagen av nya planer, dokument och mallar som gör att genomslagskraften och en mer 
jämlik utveckling i förskolorna sker. Vikten av att hålla den röda tråden levande och att 
fortsätta utveckla är vårt arbete mot målen i vår läroplan genom arbetslagens reflektion och 
planering. Som en del i det arbetet finns behov av att rektor och specialpedagog regelbundet 
deltar i arbetslagens reflektion och uppföljning för att ge återkoppling och även vara ett stöd i 
det fortsatta arbetet för hur förskolans utbildning kan utvecklas och bli mer likvärdig. Detta 
gäller tydliggörs framförallt på den minsta enheten i Ljungdalen i deras uppföljning och 
analys. 

Aktivitet Slutdatu
m 

 SKUA förskola 2020-12-
31 

 SKA förskola 2020-12-
31 

 Digitala verktyg 2021-06-
11 
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4 Sammanfattande analys 
”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar 
barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och 
en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och 
vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att 
utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.” Lpfö 
18, s 7 
Det pedagogiska arbetet på Klövsjö, Rätan och Åsarna förskola strävar mot visionen ”På 
Klövsjö, Rätan och Åsarna förskola har alla barn rätt att erbjudas en likvärdig utbildning och 
undervisning som är trygg, rolig och lärorik.” Som ett led i att närma sig visionen genom att 
arbeta främjande och skapa tillgänglighet för alla barn i förskolans miljöer. Tillgänglighet 
handlar om att alla barn ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap 
i hela lärmiljön. Tillgänglighetsarbetet utgår från ett pedagogiskt, socialt och fysiskt 
perspektiv och omfattar organisation, grupp och individnivå. Att bemöta och behandla alla 
olika utifrån sina förutsättningar är då en viktig faktor i vårt kompensatoriska uppdrag i 
förskolan. 
Sammanfattning av det som framkommit i rapporten: 

• Utveckla arbetet med mindre grupper/ konstellationer i barngruppen under större delen 
av dagen 

• Utveckla användandet av struktur och bildstöd/ stödtecken i våra lärmiljöer 
• Utveckla våra lärmiljöer så de är tillgängliga och utformas utifrån de behov och 

intressen som barnen ger uttryck för. 
• Utveckla den pedagogiska dokumentationen och barns delaktighet i de pedagogiska 

dokumentationsprocesserna samt hur den förmedlas till vårdnadshavare.  
• Planera medvetet för att möjliggöra så att barnen får ta del av undervisningen inom 

alla områden under barnets förskoletid 
• Utveckla våra digitala kunskaper tillsammans med barnen 
• Hitta strategier för att öka vårdnadshavares deltagande i förskolans enkäter och 

utvärderingar 
• Utveckla vårt förhållningssätt och kunskaper om barns inflytande och delaktighet och 

hur det synliggörs 
• Öka den generella kompetensen om normer, värderingar och vad ett tillbud och 

kränkning är samt hur rutinen ser ut. 
• Ett gemensamt SKA-Årshjul för att få en förförståelse och överskådlig bild av läsåret 

och dess fokusområden. 
• Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att  implementera och 

förankra planer, dokument och rutiner hos all personal 
• Översyn av omsorgsbehov för att nyttja resurser effektivare och möjliggöra mer tid för 

reflektion och uppföljning av utbildningen och dess innehåll samt att uttag av tid för 
reflektion och uppföljning tydliggörs i arbetslagets arbets- och undervisningstid. 

• Skolverkets insats "SPFL- Specialpedagogik för lärande - förskola" för all personal, 
sker under läsår 21-22 
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5 Kommande läsårs nulägesbeskrivning 

5.1 Nulägesbeskrivning 
Läsår 2020/2021 
 
Hur har vi genomfört vårt uppdrag? 
Insamlande av resultat 
Förutsättningar 
Det här tar jag med mig till nulägesbedömningen 
  
Läsårets prioriterade områden på förskolan i Bergs kommun: (kan läsas i inbjudan 
utv.dag 23/8) 

• Kollegialt lärande för förskollärare och barnskötare i förskolan -SPFL -
Specialpedagogik för lärande 

• Vidareutveckla arbetet med mindre barngrupper 
• Vidareutveckla hur dokumentation till vårdnadshavare kommuniceras 
• Utveckla användningen av digitala verktyg tillsammans med barnen 
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
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1 Inledning 
Hackås förskola ligger centralt i Hackås, Bergs kommun delvis i samma byggnad som 
grundskolans åk F – 6. Förskolan består av fyra hemvisten; Skogstroll, Sjötroll, Stjärntroll och 
Ängstroll. Under hösten var 54 barn inskrivna och vid nästa mätningstillfälle i maj hade 
ytterligare barn introducerats och antalet barn på förskolan var då 61. Barnen på Hackås 
förskola har hög närvaro från morgon till eftermiddag. Coronapandemin har dock under 
läsåret påverkat barns närvaro negativt. Andelen flerspråkiga barn i barngrupperna är 12 % 
och totalt finns fem olika språk representerade på förskolan. 
Förskolans inomhusmiljö är anpassad för undervisning av förskolebarn och lärmiljöerna 
förändras av förskollärare och barnskötare efter barns behov och intressen i enlighet med 
läroplanens intentioner. Utemiljön erbjuder stora möjligheter till aktiviteter och lärande och i 
närområdet finns sjö, skog och mark som nyttjas regelbundet. Gårdens lekutrustning är 
emellertid i dåligt skick vilket åtgärdas under hösten 2021. 
På förskolan finns sju utbildade förskollärare, varav två är föräldraledig och för dem arbetar 
två outbildade vikarier. Vidare arbetar här sju utbildade barnskötare med tillsvidareanställning 
varav en är föräldraledig och ersätts av en outbildad vikarie. En av barnskötarna är tjänstledig 
60% för vidare studier till förskollärare. 35% av de anställda på enheten är således 
legitimerade förskollärare och kommunens mål är att 67% av de anställda ska vara 
förskollärare. 
Hög sjukfrånvaro bland förskollärare och barnskötare under läsåret beror delvis på 
Coronapandemins restriktioner men även den psykosociala arbetsmiljön har påverkat 
förskollärare och barnskötares närvaro. Fjällhälsan har varit inkopplad, deras insatser är 
genomförda och avslutade. Rektor ansvarar för det fortsatta arbetet. 
Utveckling av arbetet med mindre barngrupper har varit ett av kommunens prioriterade 
områden detta läsår och under hösten 2020 inleddes en omorganisation på Hackås förskola 
gällande indelning av barn i åldershomogena tvärgruppskonstellationer under dagen; tisdag, 
onsdag och torsdag. Arbetet med tvärgrupperna följdes upp och utvärderades av rektor och i 
dialog med förskollärare och barnskötare beslutades en återgång till mindre grupper i det egna 
hemvistet under mars. I februari skedde även ett rektorsbyte. 
Hackås förskola har detta läsår fortsatt prioritera arbetet med barns språk- och 
kunskapsutveckling. Övriga prioriterade områden under året i kommunen har varit att utarbeta 
skriftliga rutiner hämtning och lämning, tydliggöra information till vårdnadshavare, utveckla 
användningen av digitala verktyg samt fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. 
I rapporten används begreppen förskollärare och barnskötare samt arbetslag, vari både 
förskollärare och barnskötare ingår. 
  

Hackås förskola läsår -20/-21 Ht 2020 Vt 2021 

Hemviste/barngrupp: (15 okt) (15 maj) 

Skogstroll 19 19 

Sjötroll 9 12 

Stjärntroll 17 17 

Ängstroll 9 13 

Totalt 54 61 

Andel barn med flerspråkighet 12% 12% 
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2 Uppföljning närvaro förskola 
Nedanstående stapeldiagram visar det totala antalet barn för måndag till torsdag på förskolan 
under v. 20 2021. I kurvan redovisas antal barn för respektive hemviste under hela onsdagen 
v. 20, gällande både anmäld tid och faktiskt tid . Fredag v. 20 var det en Utvecklingsdag för 
förskollärare och barnskötare och förskolorna var stängda. 
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06.00 öppnar ett av förskolans hemvisten för de barn som lämnas tidigt. Observationer har 
visat att barnen mår bra av att vistas i för dem kända lokaler med ett mindre antal barn, 
förskollärare och barnskötare. Som ett led i att arbeta för barnens trygghet på förskolan delas 
således barn och förskollärare/barnskötare upp i sina respektive grupper efter kl. 07.00 varje 
morgon och går till sitt hemviste. På liknande sätt sker en sammanslagning av barngrupper så 
sent som möjligt på eftermiddagen, ofta kl.16.00 fram till kl.17:30. I arbetslagens analys av 
barns närvaro framkom att coronapandemins restriktioner påverkat barns närvaro negativt 
under läsåret. 
  

2.1 Analys och åtgärder 
Förskollärare och barnskötares samt rektorers reflektioner och analys, sammanfattning av 
Barnhälsoträffar, BHT, samt de av Skolverkets* publicerade nationellt sammanställda 
effekterna av pandemins negativa påverkan på barns närvaro är samstämmiga. 
Barns frånvaro på grund av restriktioner har ökat, men färre fall av andra sjukdomar som 
förkylningar och magsjuka har förekommit, vilket anses bero på bättre handhygien och att 
avstånd har hållits. Barnen har även hållits hemma vid minsta symtom på förkylning, vilket är 
en ändring från tiden innan pandemin. 
En förklaring till differensen mellan anmäld tid och faktisk tid kan utifrån glesbygdsfaktorer 
antas vara att vårdnadshavare anger tid för vistelsen med en marginal för att vara säker på att 
hinna i tid när arbetet ligger på annan ort. Detta läsår med hög frånvaro i arbetslagen har 
denna differens påverkat minimalt gällande organisationen av utbildning och undervisning, 
men ligger till grund för schemaläggning inför kommande år. 
  
*) https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-
utvarderingar-och-rapporter/uppfoljning-av-coronapandemins-konsekvenser/rapporter-om-
coronas-paverkan/2021-05-21-ett-ar-med-pandemi-i-forskola-och-skola-och-komvux 
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3 Utvärdering mål och läroplansområden 

3.1 Normer och värden 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger 
och bidra till att genomföra förskolans uppdrag (Lpfö 18 s. 12). Arbetslagen uttrycker i sina 
utvärderingar att arbetet med normer och värden prioriteras och anser att de både till viss del 
och till stor del når målen i läroplanen. Under läsåret rapporterades inga kränkningar från 
Hackås förskola. 
Arbetslagen har under våren 2021 åter organiserat barnen i mindre grupper i de egna 
hemvistet i syfte att skapa goda förutsättningar för lärande då ökad möjlighet att föra dialog i 
samtal ges. Att vara goda förebilder samt att arbetet med grupp- och samverkansövningar ger 
goda resultat i barngrupperna med ökat positivt samspel mellan barn-barn och pedagog-barn 
anser förskollärare och barnskötare. De menar att detta tillsammans med planerade samtal 
utifrån normkritisk litteratur vid högläsning samt spontana samtal när frågor och situationer 
uppstår, skapar en undervisning utifrån Barnkonventionen och läroplanens intentioner. 
Några arbetslag återger att de genom att finnas intill barnens lek kan gå in och stötta om 
konflikter uppstår. Andra arbetslag uttrycker att de är aktiva i barns lek i syfte att utveckla 
samverkan. 
Observationer har visat att närvarande och tillgängliga förskollärare och barnskötare, rutiner 
som tydliggjorts med bildschema över dagen samt en tydlig struktur över förskollärare och 
barnskötares ansvarsområden, har ökat barnens möjlighet att uppleva trygghet. Fasta platser 
vid bord, samling och högläsning har delvis införts i syfte att ge ökad möjlighet till trygghet 
samt hindra risken för uteslutning. 
Området har även utvärderats av vårdnadshavare via en vårdnadshavarenkät under hösten 
2020 och skapat ett underlag för arbetslagens vidare arbete. Utifrån nedanstående resultat 
vårdnadshavarenkäten kan utläsas att vårdnadshavare är lugna och trygga när barnen är på 
förskolan. Enligt arbetslagen beror detta på att de bygger upp en trygghet vid introduktionen. 
De arbetar sedan vidare för att stärka relationer vid de dagliga samtalen. Förskollärare och 
barnskötare återger att de bemöter och lyssnar på både barn och vårdnadshavare och håller sig 
informerade i dialog. Arbetslagen återger att de delger information om genomförd utbildning 
och undervisning i text , bild ,filmsnuttar via anslagstavla och Schoolsoft 
  
Analys och utvecklingsbehov 
I arbetslagens analyser framgår att de i diskussioner av styrdokumenten, medvetandegjort hur 
de vill arbeta gällande att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Området 
behandlas även i revideringen av Hackås förskolas Plan mot kränkande behandling 2020. 
Sammanställningen av tillbudsrapporter där inga kränkningar rapporterats kan ses som en god 
utveckling av barns miljö på förskolan eller att arbetslagen anser att förskolebarns handlande 
inte kan ses som kränkande. Utifrån detta kan ett behov anas av fler gemensamma 
fördjupande diskussioner, både vid revideringstillfällen i november/december gällande 
innehållet i Plan mot kränkande behandling, samt vid analysarbetet under vårterminens slut. 
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Att bearbeta texten ytterligare, tillsammans med läroplanen och diskussions/analys frågor, kan 
stärka förskollärare och barnskötare i framtida situationer samt öka medvetenheten om 
förebyggande insatser. 
Utifrån observationer och Barnhälsoträffarnas, BHT, sammanställning framstår att arbetssättet 
med mindre grupper kan utvecklas mer utifrån forskning kring åldershomogen/-heterogen 
gruppindelning, normkritiskt tänkande samt Williams, P., Sheridan, S., & Pramling 
Samuelsson, I. (2016). Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för utveckling och 
kvalitet. Stockholm: Natur & Kultur. 
I observationer av och samtal med, förskollärare och barnskötare framträder behov av ökat 
aktivt deltagande i barns lek i syfte att främja och stötta barns sociala utveckling samt 
förekomma och stävja kränkningar (se även 3.2 referens Skolforskningsinstitutet,2019). En 
utveckling av förskolans tydliggörande pedagogik kan skapa ökad trygghet för alla barn (se 
även 3.3 Analys). 
Vårdnadshavarenkäten, vilken besvarades av färre detta år (34%) gav dock ett positivt utfall. 
Utifrån arbetslagens analys framträder en medvetenhet om vikten av goda relationer och 
kännedom om mål i läroplanen. Vidare utveckling kan nås genom pedagogiska diskussioner 
utifrån läroplansmål och förskolans nya relationsskapande samtalsunderlag. 
  

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel vårdnadshavare som svarar "Ja alltid" 
samt "Ja ofta" på påståendet (fråga 15) "Jag är 
lugn och trygg när mitt barn är på förskolan" ska 
öka från föregående år. 

100 % 98 % 102,04 % 

 

Aktivitet Slutdatu
m 

 Utforma rutin för hämtning och lämning 2020-09-
22 

3.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
Förskollärare och barnskötare har utifrån sina observationer och reflektioner av genomförd 
undervisning uppmärksammat att barnen i de olika grupperna utvecklat sina kunskaper inom 
behandlade målområden. Barnen visar nyfikenhet, vill lära mer och ställer frågor. I 
utvärderingar uppger arbetslagen att de erbjuder undervisning i en flexibel och tillåtande 
lärmiljö, rik på varierat material som inbjuder barnen till att leka, prova och undersöka. 
Observationer av lärmiljöerna görs fortlöpande och förskollärare och barnskötare beskriver att 
ändringar sker utifrån barnens behov, temaarbeten och dess aktiviteter. De återger att de finns 
intill barns lek, ibland aktivt för att fånga upp konflikter men några arbetslag påpekar även att 
de på så vis kan ta vara på lärsituationer i leken. Observationer återger att arbetslagen ibland 
använder bilder som stöd och några arbetslag har under året arbetet fram fasta platser, rutiner 
och en tydligare struktur över dagen. Två arbetslag använder även tecken som stöd. 
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I arbetslagens analyser framkommer en ökad förståelse kring vikten av tydligt framskrivna 
mål i planeringen. Några arbetslag har erfarit att det ger bättre underlag för undervisningens 
genomförande och utvärdering, vilket lett till att de påbörjat en utveckling under våren 2020. 
Förskollärare och barnskötares tal om och observationer av utbildningen och undervisningen, 
visar att läsårets höga frånvaro föranlett många olika vikarier eller ibland inga vikarier alls. 
Dessa brister i bemanningen under läsårets ökade sjukfrånvaro, har gett försämrad systematik 
i undervisning, när planeringstid fått stå tillbaka samt att de många olika vuxna orsakat oro i 
barngrupperna. 
Analys och utvecklingsbehov 
Utifrån ovanstående text framträder behov av fler förbättringar gällande struktur och 
förtydligande av vardagliga rutiner i syfte att öka alla barns möjlighet att tillägna sig en god 
utbildning. Användandet av bilder som stöd i utbildningens olika situationer och aktiviteter 
bör utvecklas. Stöd i detta finns i Plan för att stärka alla barns språk- och 
kunskapsutveckling. Bergs Kommun (utarbetat i ÅP, insats 2.7 SKUA-förskola 2021-12-10) 
”Barn behöver uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull.... 
Begripligheten skapar vi genom såväl strukturer och rutiner i vardagen men även genom att 
tydliggöra vad som ska hända.” Edfelt. D. & Sjölund. A. Förskoletidningen nr 7, 2019 
Utifrån sammanställning av läsårets Barnhälsoträffar, arbetslagens analys samt observationer 
framträder behov av ökad kunskap kring vikten av att genomföra kartläggning och 
dokumentera barngruppens nuläge. Kontinuerlig insamling av barns behov, intressen och 
tidigare erfarenhet för att skapa ett adekvat underlag för undervisningen och lärmiljöernas 
anpassning. Detta ger även möjlighet att få syn på lärandet genom uppföljning och 
utvärdering. Kartläggningen ska bygga på barnintervjuer, samtal med vårdnadshavare samt 
TRAS och övrigt kartläggningsmaterial för att ge ett brett och rikt underlag. ”För att stödja 
och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och 
delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena.” (Lpfö-18 s.18) 
Utifrån ovanstående skildring gällande förskollärare och barnskötares delvis aktiva deltagande 
i barns lek framkommer behov av stöttning för att öka och sprida kunskaperna kring syftet 
med och utkomster av deltagande i barns lek. Enligt Sutton Smith (1997) kan pedagoger med 
kunskap om lekens olika variationer och definitioner, å ena sidan följa lekens driv och 
anpassa sitt deltagande till att ”bara” leka, men å andra sidan kan samma kunskap bidra till att 
leken används som ett verktyg för lärande eftersom pedagogen är medveten om hur hen kan 
styra sitt deltagande i leken(Sutton-Smith, B. 1997. The ambiguity of play. London: Harvard 
University press). Knutsdotter Olofsson (2017) anser även hon att det krävs utbildning och 
kunskap om lek, och att det är av stor betydelse att den vuxne som deltar i barns lek är 
tillåtande samt är medveten om lekkoder och lekregler. (Knutsdotter Olofsson, B.2017. Den 
fria lekens pedagogik. Teori och praktik om fantasileken. | M. Larsén (Red.). Stockholm: 
Liber). Vikten av deltagande i lek i syfte att stötta barn i deras sociala förmågor framhålls i en 
forskningssammanställning av Skolforskningsinstitutet, 2019 (Skolforskningsinstitutet. Att 
genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan. 
Systematisk översikt 2019:01. Solna: Skolforskningsinstitutet). 
En analys av bristerna i bemanningen är att pandemin och dess restriktioners kraftiga 
påverkan på förskolan inte kunnat förutses och förebyggas. Utifrån ledningens analys har 
åtgärden med en period av kortare öppettider samt arbetslagens flexibilitet och ökade 
samverkan mellan hemvisten, i rådande läge skapat bästa möjliga lösningar men inte optimal. 
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Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Utbildningen ska bedrivas i mindre grupper 
med färre barn och pedagoger under större delen 
av dagen (ti-to) 

   

3.3 Barns delaktighet och inflytande 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
Förskollärare och barnskötare uppger i sin analys att de arbetar med att ge barnen möjlighet 
till delaktighet och inflytande över sin utbildning. De ser till att material finns i barnens höjd 
för att ge valmöjlighet och för att inspirera dem att leka, upptäcka och utforska både pussel, 
böcker och andra material. Arbetslagen återger att de samtalar mycket med barnen samt 
reflekterar över varje individ under reflektionstid och på så vis kan de främja barnens 
förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning (Lpfö-18. s.16). 
Analys och utvecklingsbehov 
I förskollärare och barnskötares dokumentation framkommer att alla arbetslag strävar efter att 
på olika sätt utifrån barnens utveckling och mognad ge möjlighet till inflytande över 
innehållet i undervisningen. På det sättet kan området anses ha god kvalité med 
utvecklingspotential. 
Utifrån observationer och BHT sammanställning framträder ett utvecklingsbehov gällande 
stöd i undervisningen. Aktivietsschema för att tydliggöra, förenkla och vidga barns vyer samt 
skapa möjlighet att välja. Det skapar även inspiration till lek och aktivitet. Med bildstöd för 
val av till exempel aktivitet och bilder på känslor att peka på, kan göra att ett barns röst blir 
hörd även om det inte vill eller ännu inte kan kommunicera detta verbalt. ”Arbetslaget ska 
respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa 
att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen” 
(Lpfö-18.s.16) 
Utvecklingsområde inför hösten är att alla arbetslag regelbundet dokumentera sina 
reflektioner och analys gällande barns behov, intressen och tidigare erfarenheter (se även 3.2). 

3.4 Förskola och hem 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 

Förskola Antal barn Antal svar Totalt* Andel svar 
2020 

Andel svar 
2019 

Hackås 56 32 94 34% 41% 

Berg totalt 303 117 463 25% 36% 
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*det totala registrerade antalet vårdnadshavare i SchoolSoft. Om det finns två 
vårdnadshavare i SchoolSoft har båda haft möjlighet att svara. 
Den årliga vårdnadshavarenkätens svarsfrekvens hösten 2020, minskade jämfört med 2019 
från 41% till 34 %, och är så låg att den inte ger en tydlig bild av vårdnadshavarnas samlade 
åsikter. Övervägande positivt ställningstagande utifrån de vårdnadshavare som besvarade 
enkäten under hösten 2020, tyder på att arbetet med samverkan förskola och hem kan sägas 
delvis nå målen. 
Enkäten visar en nöjdhet och att de är trygga med att lämna sina barn på förskolan men en 
upplevelse av att förskollärare och barnskötare inte alltid finns till hands att vända sig till med 
frågor framkom. Alla svarande vårdnadshavare uppger att de skulle rekommendera förskolan 
till andra vårdnadshavare. 
I arbetslagens analys av enkäten anges coronapandemin och dess restriktioner som ett hinder 
för samverkan. Under läsåret har förskollärare och barnskötare tillsammans med rektor 
utarbetat nya rutiner för att förbättra detta och erbjuda utvecklingssamtal via telefon eller 
digitala videokonferenser. Genom SchoolSoft verksamhetslogg har genomförd undervisning 
presenterats. Övriga områden att utveckla har bearbetats av arbetslagen och insatser har 
skrivits in i Plan mot kränkande... som är ett av underlagen som ingår i arbetslagens grov- och 
finplanering. 
Analys och utvecklingsbehov 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen(Lpfö-18 
s.17). 
Utifrån ovanstående resultat kan coronapandemin och dess restriktioner anses försämrat 
möjligheter att skapa en god samverkan. Digitala möten, samtal via telefon samt utomhus har 
varit några lösningar för att håll i samverka med vårdnadshavare trots restriktioner. Möjlighet 
att utöka användandet av digital teknik för samtal med vårdnadshavare har ännu inte 
anammats av alla och för detta behövs mer stöd till arbetslagen inför kommande läsår. 
En analys av den låga svarsfrekvensen av enkäten kan vara pandemins restriktioners negativa 
påverkan på möjlighet till fysiska möten och samtal. Detta ledde i sin tur till uteblivet 
vårdnadshavarmöte i samband med enkätomgång hösten 2020, då information om vikten av 
deltagande i enkäten planerades ges. Den dagliga kontakten med vårdnadshavare tenderade 
minimeras kring det viktigaste i dagen för det enskilda barnet och påminnelser kring enkäten 
prioriterades ej. Inför hösten 2021 planerar rektor tillsammans med arbetslagen, åtgärder för 
ökat deltagande 
Under läsåret har rektorer och specialpedagoger tillsammans med förskolans pedagogiska 
nätverk arbetet fram nya frågeställningar i blankett för utvecklingssamtal, samt rutiner för 
genomförandet i syfte att förbättra relationen med hemmen. Dessa ska implementeras 
kommande höst av rektorer. 
Observationer i förskolan har visat på ett behov av strukturering av informationen till 
vårdnadshavare gällande undervisningen för att skapa insyn i barnens utbildning och ge 
möjlighet till inflytande. Anslagstavla och SchoolSoft ska ge aktuell adekvat information 
gällande kommande samt genomförd undervisning. Insatserna finns inskrivna i förskolans 
Plan mot kränkande behandling. 
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Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Regelbunden användning av 
verksamhetsloggen i SchoolSoft 

   

 Verksamheten kännetecknas av en tillitsfull 
relation mellan förskolan och hemmen. 

97 % 98 % 98,98 % 

 Verksamheten skapar bästa möjliga 
förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas 
rikt och mångsidigt genom att samarbeta på ett 
nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 

97 % 86 % 113 % 

 

Aktivitet Slutdatu
m 

 Se Rutin hämtning och lämning 2020-10-
15 

 Utveckla enhetliga skriftliga rutiner för ett professionellt bemötande mellan förskola och 
hem 

2021-05-
31 

3.5 Övergång och samverkan 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Följs ej upp i denna rapport 

3.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Följs ej upp i denna rapport 

Aktivitet Slutdatu
m 

 Arbetsplanering systematiskt kvalitetsarbete 2020-12-
10 

3.7 Rektorns ansvar 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Följs ej upp i denna rapport 
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3.8 Förutsättningar 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
Arbetslagens analyser pekar på att schemalagd tid för planering och reflektion är en 
förutsättningar för att nå målen. Även Förskolans pedagogiska nätverksträffars, FPN, analys 
påtalar detta samt behovet av dagordning med fasta punkter och organiserat innehåll på APT-
träffar och arbetslagsplaneringar. 
I FPN analysen skrevs även fram en ojämn kompetens i arbetslagen gällande att se samband 
mellan teori och praktik, vilket även i rektorers analyser samt i sammanställningen av BHT, 
där ett behov av fördjupning av kunskaper gällande läroplanens intentioner och mål samt hur 
forskning kan knytas till den egna undervisningen framträder. Ett behov av ökad kunskap 
kring hur undervisningen kan anpassas efter barns behov för att främja lärande och förebygga 
hinder, har även framträtt i observationer, samtal med förskollärare och barnskötare. Dessa 
kunskaper är en förutsättning för att skapa en förskola för alla barn. 
Brister som framträtt gällande kunskaper om det stöd som finns för arbetet inte är känd för 
alla framträder i samtal, text och observationer 
Förutsättningar försämrades i Hackås förskola av den höga frånvaron i arbetslagen då både 
den psykosociala arbetsmiljön och coronapandemin kraftigt ökat antalet sjukskrivningarna. 
Många olika vikarier och ibland ingen vikarie alls har enligt observationer samt förskollärare 
och barnskötares analys, påverkat möjligheten att genomföra planerad undervisning och 
försämrat förutsättningar för att nå målen gällande barns omsorg, utveckling och lärande. 
Förskollärare och barnskötare återger även att när barn har mött och knutigt många nya 
kortvariga kontakter med vikarier har oro skapats i barngrupperna. 
  
Coronapandemin 
Positiva effekter av coronapandemin som observerats av förskollärare och barnskötare är att 
rekommendationerna att tvätta händer ofta samt restriktioner om att hålla avstånd lett till 
friskare barn. De återger även att hög frånvaro hos barnen möjliggjorde fler tillfällen för 
arbete i mindre grupper. 
De negativa effekter som framkommit gällande barns, förskollärare och barnskötares höga 
frånvaro har påverkat barns möjlighet till lärande, utveckling och omsorg. Även en oro har 
skapats vid utebliven kontinuitet i undervisningen och gemenskapen. Många olika vikarier 
samt omstrukturering av barngrupper i försök att lösa tillsynsfrågan bidrog också till utebliven 
måluppfyllelse. Vidare anger förskollärare och barnskötare en negativ inverkan på relationen 
förskola och hem, med gällande restriktioner vid symtom, vilket de anser i pandemins början 
skapade irritation hos vårdnadshavare. 
Barnhälsoträffarnas sammanställning och observationer har visat på att den ökade utevistelse 
under dagen lett till färre tillfällen för planerad undervisning samt minskat samtal/dialog 
förskollärare/barnskötare - barn. Systematiken i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet 
har delvis klingat av. 
Observationer av och samtal med förskollärare och barnskötare har visat att med tiden har 
förskollärare och barnskötare lärt nytt och anpassat sin undervisning allt mer. Ökad tydlighet 
och stöttning från ledning gällande bland annat att hänvisa vårdnadshavarna till rektor eller 
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1177, har skapat ett visst lugn. 
Minskat underlag för handledning, då observationer inomhus uteblivit har påverkat 
specialpedagogers möjlighet att stötta arbetslag med anpassningar och övrigt stöd i 
undervisningen. 
Tillbudsrapportering under läsåret: 

Läsår 2020/2021 Ht 2020        Antal 
tillbud Åtgärd Vt 2021       Antal 

tillbud Åtgärd 

Hackås Förskola 5 tillbud         varav                      
0 kränkningar 

Åtgärder vidtagna 
genom 
förebyggande 
förhållningssätt, 
tillsyn,möblering 
samt förändringar i 
rutiner 

2 tillbud       varav                    
0 kränkningar 

Åtgärder vidtagna 
genom 
förebyggande 
förhållningssätt, 
tillsyn, möblering  
samt förändringar i 
rutiner 

Analys och utvecklingsbehov 
Utifrån ovanstående text framträder ett behov av fastlagd och prioriterad tid för 
planering/reflektion för att ge förutsättning för hög kvalité på undervisningen. Den bör läggas 
före eller efter tid i barngrupp. Dagordning för möten effektivisera och gör tidsbesparing. 
Sammanställningen av BHT visar på att kunskap utifrån forskning och beprövad erfarenhet 
behöver lyftas av rektorer och specialpedagoger och bli en naturlig del av arbetslagens 
vardag. 
Systematik i undervisningen utom- och inomhus bör utvecklas för att skapa en tydlighet och 
på så vis även ge bättre underlag vid observationer ute inför handledning under restriktioners 
gällande. 
För att skapa ny lärdom när planer, dokument och mallar fastslås ska arbetslagen få en 
genomgång av dessa. Då ges förutsättningar och genomslag i förskolans utveckling  vilket 
förhoppningsvis bidrar det till en likvärdig förskola. En ökad möjlighet att se den ”röda 
tråden” skapas i förskolans dokumentation utifrån; barns erfarenheter, intressen och behov, 
vårdnadshavarsamtal, läroplansmål, grov-och finplaneringar, BHT, Plan mot kränkande 
behandling, Plan för att stärka alla barns språk-och kunskapsutveckling, TRAS och SKA. 
Utifrån läsårets analyser framträder att det var framgångsrikt när både rektorer och 
specialpedagoger lyfte och stöttade arbetslagen i gemensamma utvecklingsområden, vilket 
bör tas fasta på även gällande implementering av planer och dokument. 
En tydlig Årsplan/årshjul utifrån arbetslagens görande under ett läsår bör upprättas. APT med 
pedagogiska diskussioner planeras in utifrån de prioriterade mål som sätts upp för läsåret. 
Planer och gemensamma dokument som är framtagna gås igenom. 
Upplägget kring Förskolans pedagogiska nätverksträff bör ses över, så fler pedagoger blir 
delaktiga och kompetensen hos pedagoger gällande att se samband mellan teori och praktik 
kan öka. 
För ge förutsättningar för att skapa en förskola för alla barn, har ledningen rönt ett 
utvecklingsbehov av att bredda förskollärares och barnskötares kunskapsbas. Under våren 
2021 beslutades således att en kompetensutvecklingsinsats, Specialpedagogik för lärande, 
SPFL, genomförs kommande läsår 2021–2022 (se vidare punkt 3.) 
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Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel legitimerade förskollärare ska öka från 
föregående år 

35 % 48 % 72,92 % 

Kommentar ht 2020/2021 
 
Andelen utbildade förskollärare har inte ökat från föregående år.  Av sju förskollärare arbeta två personer heltid 
med resterande fem arbetar deltid. 
 
(Erika Forseth) 

3.9 Kompetensutveckling 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
  
Måluppfyllelse/resultat 
Förlängningen av Riktade insatser för nyanländas lärande möjliggjorde att insatserna SKUA 
och SKA förskola kunde slutföras. SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) 
mynnade ut i Plan för att stärka alla barns språkutveckling som fastställdes under läsåret och 
implementering har påbörjats. Planen innehåller aktuell forskning, metoder och BAS-nivå och 
ska ligga till grund i förskolornas planering av det språkutvecklande arbetet. SKA 
(Systematiskt kvalitetsarbete) syftade till att höja kompetens i arbetslagen gällande 
analysarbete och på det sätt ge huvudmannen bättre underlag att fatta beslut utifrån. Insatsen 
avslutades med en digital föreläsningen "Att hantera motstånd" Janna Scheele. 
Förskolans pedagogiska nätverk, FPN, bestående av representanter från alla förskolor och har 
träffats åtta gånger under läsåret via Teams. Där har Plan för att stärka barns språkutveckling, 
Introduktionsfolder  samt gemensamma mallar och rutiner för samverkan förskola - hem 
utarbetats. Detta arbete har letts av specialpedagoger och alla verksamma inom förskolan har 
haft möjlighet till inflytande då underlagen gått ut på remiss till arbetslagen innan 
fastställande. 
Förskoleforum är en digital plattform med inspirerande material som kan användas som 
underlag till planering av verksamhetsaktiviteter samt olika relevanta och aktuella artiklar för 
arbetet i förskolan. Under våren har specialpedagoger och rektor deltagit i några digitala 
föreläsningar. Tyvärr kunde inte förskollärare delat på grund av sjukdom och personalbrist vid 
föreläsningstillfället. 
Polyglutt (Inläsningstjänst) är ett digitalt bibliotek med inläst litteratur på flera olika språk. 
Under läsåret gavs möjlighet till en 1,5 tim. inspirationsföreläsning för arbetslagen. 
Analys och utvecklingsbehov 
Formen för Förskolans pedagogiska nätverk, FPN, gav inte önskad effekt. Det har varit svårt 
för representanterna att sprida information i nära anslutning till träffar och övriga pedagoger 
har uppgett att de inte är delaktiga i exempelvis vid framtagande av blanketter och rutiner. Till 
förmån för kollegialt lärande via skolverket ,SPFL, kommer detta forum vara vilande 
kommande läsår. Inför en nystart av FPN ska en översyn av upplägg göras och insatser för 
ökad spridning vidas. 
Den digitala kompetens har delvis ökat i arbetslagen då pandemins restriktioner skapat behov 
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av kunskaper gällande användandet av digitala konferenser. En utveckling av barns digitala 
kompetens - från konsument till producent - kvarstår. 
En framgångsfaktor som framträtt i gångna läsårets olika insatser, har varit att när både 
rektorer och specialpedagoger engagerat sig och stöttat i förskolornas kvalitetsarbete, de 
prioriterade utvecklingsområdena, använt samma begrepp, pekat på samband, kontinuerligt 
lyft och stöttat arbetslagen har utveckling skett. 
  

Aktivitet Slutdatu
m 

 SKUA förskola 2020-12-
31 

 SKA förskola 2020-12-
31 

 Digitala verktyg 2021-06-
11 
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4 Sammanfattande analys 
En sammanfattning av ovanstående analyser av mål och resultat tyder på en god vilja och 
engagemang hos förskollärare och barnskötare att fortsätta utveckla Hackås förskolas 
utbildning och undervisning enligt läroplanens mål och intentioner. Förutsättningar (se 3.7) 
inför kommande läsårs fortsatta utveckling av förskolan är goda och stöttning av rektor, 
handledning av specialpedagoger i undervisningen kan ge ett än bättre resultat. Fler variabler i 
detta är en hög andel utbildade förskollärare och barnskötare, ändamålsenliga lokaler, 
pågående förbättring av utemiljö. Tillgång till litteratur, lokalt framtagna planer, mallar och 
material för stöd i planering och genomförandet av undervisningen, digitala verktyg samt 
tillgängligt IT-stöd finns. 
Den mer relationsskapande inriktningen på underlaget till samtal med vårdnadshavarna 
förväntas leda till en ökad samverkan och en ömsesidig dialog i syfte att skapa en förskola för 
alla barn. 
Hackås förskolas utbildning och undervisning utomhus bör lyftas och vidareutvecklas i syfte 
att höja kvalitén och nå målen i Lpfö-18. Arbetslagens vilja och intentioner med utveckling 
och förbättringar av utomhusmiljön bör kunna ge denna kvalitetshöjning av utbildningen 
draghjälp. 
Coronapandemins inverkan under läroåret kan sammanfattas i att hög frånvaro bland barn 
skapar avbrott både i gemenskapen och i utbildningen. Förskollärare och barnskötares 
frånvaro skapade i sin tur brister i systematiken i undervisningen och oro i barngruppen då 
bemanningen brast 
Underlaget till läsårets kvalitetsrapport förbättrades då förskollärare och barnskötares 
förutsättningar att genomföra analyser ökade genom fortlöpande stöd utifrån grunden i insats 
SKA - förskola (se punkt 3.9).Mallar för arbetet utarbetades av verksamhetsutvecklare, 
rektorer och specialpedagoger i syfte att arbetslagen lättare ska få syn på måluppfyllelse, 
resultat samt stöd i analysen genom ledande frågeställningar. Även representanterna i 
Förskolans pedagogiska nätverk, använde analysmallen i sin analys av nätverksträffarna 
2020-2021. 
En framgångsfaktor som framträtt i gångna läsårets olika insatser har varit att när både 
rektorer och specialpedagoger engagerat sig i förskolornas kvalitetsarbete med de prioriterade 
utvecklingsområden, använt samma begrepp, kontinuerligt lyft och stöttat arbetslagen har 
utvecklingen tagit fart. Det är viktigt att ta tillvara denna lärdom kommande läsår gällande 
kommunens och förskolans prioritera områden, bearbetning och fördjupning av Plan mot 
kränkande behandling och arbetet mot en förskola för alla. 
Den kommungemensamma kompetensutvecklingsinsatsen: Specialpedagogik för lärande-
förskola, SPFL, förväntas omfatta flera av ovanstående utvecklingsområden och skapa en mer 
målstyrd och tillgänglig utbildning; tydlig struktur på dagens alla moment och rutiner, 
systematik i undervisningen, aktivt deltagande i barns lek samt utökad bildstöd inom- och 
utomhus. Denna insats ska leda till ökade kunskaper för att knyta ihop teori och praktik samt 
insikt i hela kedjan från Skolverket till barnet samt den egna rollen och ansvaret i detta 
- bedda basen hos förskollärare och barnskötare. 
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5 Kommande läsårs nulägesbeskrivning 

5.1 Nulägesbeskrivning 
Läsår 2020/2021 
 
Hur har vi genomfört vårt uppdrag? 
Insamlande av resultat 
Förutsättningar 
Det här tar jag med mig till nulägesbedömningen 
  
Måluppfyllelse/resultat och Analys och utvecklingsbehov under respektive punkt. 
Prioriterade målområden i kommunen 2019/2020 

• Utveckla arbetet med mindre barngrupper. 
Arbetet med detta har utvecklats och förskollärare och barnskötares medvetenhet kring syftet 
har ökat. Ett behov av att lyfta och medvetandegöra val och syfte med förskolors 
sammansättning av grupper har uppdagats i sammanställningen av Barnhälsoträffar, BHT. En 
återkoppling på detta bör ske i arbetslagen genom diskussioner både om för och nackdelar 
med ålders hetero och -homogena grupper samt ur ett normkritiskt perspektiv utifrån 
diskrimineringslagen. 

• Utarbeta skriftliga rutiner hämtning och lämning 
Finns nedskrivna men ej kända av alla. Utifrån samtal med förskollärare och barnskötare 
framträder ett behov av kommungemensamt underlag för att ge stöd till arbetslagen för att 
främja samverkan med hemmet. ”Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull 
relation mellan förskolan och hemmen”... ”hålla sig informerade om barns personliga 
omständigheter med respekt för barnens integritet” (Lpfö-18. s.17) 

• Tydliggöra hur information till vårdnadshavare kommuniceras. 
Genomförs allt mer och flera arbetslag använder verksamhetslogg i SchoolSoft gällande 
genomförd planering. Anslagen och inskriven tänkt planering (i stora drag) på anslagstavlan/i 
fönstret samt i SchoolSoft saknas fortfarande i några arbetslag. ”Arbetslaget ska vara tydliga i 
fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och 
vårdnadshavares möjligheter till inflytande...”(Lpfö-18.s.17) 

• Utveckla användningen av digitala verktyg. 
En viss utveckling av förskollärare och barnskötares användande av digitala verktyg för 
kommunikation har skett, i och med restriktioner och behov av att genomföra möten digitalt. 
Övrig användning av digitala verktyg bör ges möjlighet och uppmuntras för att utveckling ska 
ske, och barn ges möjlighet att gå från konsument till producent. ”Utbildningen ska också ge 
barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att 
utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att 
grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska 
kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” (Lpfö-18.s.9). 

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet  
Utifrån SKA - insatsen gällande analysarbete (se 3.9) och en förändring i SKA 
arbetsplanering, syns en utveckling av förskollärare och barnskötares svar mot mer analytisk 
karaktär. Förskollärare och barnskötare tycks se den röda tråden tydligare mellan förskolans 
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styrande dokument och det egna uppdraget, men fortsatt stöttning i detta krävs dock. 
Utifrån denna kvalitetsrapport bör följande områden prioriteras: 
Läsåret 2021/2022 prioriterade områden på förskolan i Bergs kommun:  

• Kollegialt lärande för förskollärare och barnskötare i förskolan -SPFL -
Specialpedagogik för lärande 

• Vidareutveckla arbetet med mindre barngrupper 
• Vidareutveckla hur dokumentation till vårdnadshavare kommuniceras 
• Utveckla användningen av digitala verktyg tillsammans med barnen 
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
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1 Inledning 
Grunden för förskolans kvalitetsarbete är Skollagen och Förskolans läroplan. Huvudman såväl 
som förskola ska enligt Skollagen, kap 4, bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån 
målområden i förskolans läroplan. Kvalitetsrapporten är ett sätt att följa upp och säkerställa 
Bergs kommuns förskolors systematiska kvalitetsarbete mot de nationella målen. 
Kvalitetsrapporten har också till syfte att bidra till att skapa en likvärdig utbildning mellan 
förskolor oavsett var den anordnas (Skollagen Kap 1 § 9). 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 18, 2019) står det följande när det gäller systematiskt 
kvalitetsarbete: ”Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i 
enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.” 
Bergs kommuns prioriterade områden i förskolan under läsåret 

• Utveckla arbetet med mindre barngrupper 
• Utarbeta skriftliga rutiner hämtning och lämning 
• Tydliggöra hur information till vårdnadshavare kommuniceras 
• Utveckla användningen av digitala verktyg 
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

Organisation Lägdans förskola 
Lägdans förskola ligger i centralorten Myrviken i norra delen av Bergs kommun. Förskolan 
består av åtta åldersindelade hemvisten; Solstrålen, Humlan, Nyckelpigan, Regnbågen, 
Maskrosen, Trollsländan, Kotten och Domherren. Solstrålen har de äldsta barnen, 
Nyckelpigan och Humlan 4-5 åringarna, Maskrosen, Regnbågen och Trollsländan 3-4 
åringarna och Domherren samt Kotten har de yngsta barnen. På grund av platsbrist och ökat 
behov av barnomsorgsplatser så flyttades Solstrålen tillfälligt till den intilliggande skolans 
lokaler. I slutet av vårterminen har även en filial i området Myre öppnats för att täcka det 
ökade behovet av barnomsorgsplatser, där Kotten och Domherren bedriver verksamhet. 
Under hösten var 86 barn inskrivna i oktober och vid nästa mätningstillfälle i maj hade 
ytterligare barn introducerats och antalet barn på förskolan var då 106, en ökning med 23%. 
Av dessa 106 barn flyttades 9 barn till Myre, varav 97 barn blev kvar på Lägdan. I Myre 
introducerades ytterligare 4 barn. Sammanlagt 13 barn i Myre. 
Barnen på Lägdans förskola har hög närvaro från morgon till sen eftermiddag. Andelen 
flerspråkiga barn på förskolan är 6% och totalt finns fyra olika språk representerade på 
förskolan. 
Förskolans inomhusmiljö är anpassad för undervisning av förskolebarn och lärmiljöerna 
förändras av förskollärare och barnskötare utefter barns behov och intressen i enlighet med 
läroplanens intentioner. Utemiljön erbjuder flera olika typer av lärmiljöer och i närområdet 
finns närliggande skog, samhället, bibliotek och idrottshall som nyttjas regelbundet. 
Personalutrymmen motsvarar inte de behov som finns av samtalsrum och arbetsrum för det 
antal arbetslag och pedagoger som arbetar på förskolan vilket upplevs som ett 
arbetsmiljöproblem. 
Hösten 2020 var andelen utbildade förskollärare och barnskötare med tillsvidareanställning 
hög; 10 förskollärare, 6 barnskötare och 86 barn, fördelade på 6 hemvisten. Vårterminen 2021 
har andelen förskollärare och barnskötare utökats till 11 förskollärare och 7 barnskötare. 
Inskrivna barn och antal flerspråkiga barn på förskolorna vid mätningstillfällena 

  Ht 2020 (15 okt) Vt 2021 (15 maj) 

Lägdan 86 97 
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  Ht 2020 (15 okt) Vt 2021 (15 maj) 

Myre 0 13 

Antal flerspråkiga barn 7 7 

Rektorerna för förskola ingår i utbildningsavdelningens ledningsgrupp som träffas 
regelbundet varannan vecka ojämna veckor. Förskolan har även en egen ledningsgrupp där 
även specialpedagoger för förskolan ingår som träffas varannan vecka jämna veckor. 
Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på alla nivåer inom styrkedjan i organisationen. 
Kvalitetsrapporten och dess analys av resultat ligger till viss del som grund för kommande 
läsårs utvecklingsområden på förskolorna i området. Kvalitetsrapportens underlag kommer 
från verksamhetsdokumentationer, arbetslagens systematiska kvalitetsarbete - vilket är 
regelbundna uppföljningar av undervisningen, analys av vårdnadshavareenkät, utvärdering av 
det pedagogiska nätverket och barnhälsoträffar samt minnesanteckningar och observationer 
som specialpedagog och rektor genomfört under läsåret. I den här rapporten används 
begreppet arbetslag som ett samlingsnamn för förskollärare och barnskötare. 
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2 Uppföljning närvaro förskola 

2.1 Analys och åtgärder 
Nedanstående diagram visar totala antalet barn för må-fre på förskolan under v. 20 respektive 
antal barn för respektive hemviste under hela onsdagen v. 20 (både anmäld tid och faktiskt 
tid). 
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Ovanstående diagram visar hemvistena i Myre. 
  
  

 
Ovanstående diagram visar hemvistena för yngre barnen på Lägdan. 

 
Ovanstående diagram visar hemvistena för de äldre barnen på Lägdan. 
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Måluppfyllelse/resultat 
Förskolan öppnar kl. 06.00 och två hemvisten öppnar på morgonen - som en effekt av 
pandemin. Detta för att minska smittspridningen. Tidigare var det en hemvist på förskolan. 
Öppning sker på hemvistena Nyckelpigan och Regnbågen. Eftersom Solstrålen har huserat i 
skolans lokaler har dem öppnat separat under läsåret. Observationer har visat att barnen mår 
bra av att vistas i för dem kända lokaler med ett mindre antal vuxna. Som ett led i att arbeta 
för barnens trygghet på förskolan så delas barn och pedagoger upp i sina respektive grupper 
och går till sina ordinarie hemvisten redan kl. 07.00 varje morgon. På liknande sätt sker en 
sammanslagning av barngrupper så sent som möjligt på eftermiddagen, ofta kl.16.30 eller 
17.00 fram till kl.18.00. Hämtning sker utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 
Figurerna ovan visar på en samstämmighet mellan den anmälda vistelsetiden och den faktiska 
vistelsetiden för barn, så när som i alla barngrupper förutom i Myre. Där pågår introduktioner. 
Under dagen delas barnen ofta in i mindre grupper med en eller två pedagoger, då 
observationer visat att detta arbetssätt minskar konflikter mellan barnen. Pedagoger uppger 
också att mindre grupper medför att de har möjlighet att öka kvalitén i kommunikationen med 
varje barn. Dock kan detta arbetssätt utvecklas mer. 
I BHT sammanställningen framkom att mindre grupper har anammats till viss del men 
behöver vidareutvecklas. Genom att dela upp barn i åldershomogena grupper och tvärgrupper 
så blir det fler barn och pedagoger för det enskilda barnet att knyta an till och skapa goda 
relationer. 
Coronapandemin medförde en påverkan av undervisningen, indelningen av mindre grupper 
och genomförandet. 
  
Analys och utvecklingsbehov 
Vikten av att dela barngruppen i mindre grupper vid undervisning främjar barns språkliga 
utveckling och det sociala samspelet. 
Utifrån figurerna ovan kan utläsas vårdnadshavares framförhållning på inlagda anmälda 
närvarotider, som kan ändras på grund av sjukdom eller ledighet, därutav skillnaden mellan 
den inlagda och faktiska närvarotiden. Myre är ett undantag, eftersom det pågått introduktion 
av barn för fullt under den veckan. Vårdnadshavare med barn som redan är introducerad har 
lämnat sina anmälda tider, däremot styrs de faktiska tiderna av introduktionstider på 
förskolan. 
Enligt analys av bearbetade mål uppvisades en positiv inverkan på förskolan utifrån vad 
pandemin har inneburit, mindre barngrupper och friskare barn av de som har varit närvarande. 
Handhygienen har blivit mer påtaglig. Pedagoger har knutit nära förtrogna, fördjupande 
samtal med barn. Mer tid från pedagoger till det enskilda barnet. Barnen har skapat nya 
vänskapsrelationer i barngruppen. Förändrade matsituationer har inneburit barn sätter ord på 
vad de vill ha. Utomhusmiljön har prioriterats. Hämtning har skett utomhus. Kontakten 
mellan pedagoger och vårdnadshavare utvecklades genom SchoolSoft/verksamhetslogg och 
samtalen i tamburen handlar mer om dagens undervisning. 
Negativ effekt utifrån Coronapandemin; Oro i barngruppen, nya vikarier som kommer. 
Planerade aktiviteter som inte har kunnat genomföras. Barnen har inte kunnat vara lika 
delaktiga i matsituationer som tidigare. Rutinsituationer tar längre tid. Ordinarie pedagoger 
har hoppat in i andra barngrupper för att täcka upp för pedagogers sjukdom. Vissa tider på 
året har det varit för kallt att vara ute. Utvecklingssamtal har förlagts utomhus eller 
genomförts via telefon, vilket gjort att det blivit mer opersonligt och samtidigt svårt för 
barnen att visa vad de har gjort på förskolan. 
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Arbetet med mindre grupper behöver utvecklas vidare, utifrån forskning såsom Williams, P., 
Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2016). Barngruppens storlek i förskolan. 
Konsekvenser för utveckling och kvalitet. Stockholm: Natur & Kultur. 
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3 Utvärdering mål och läroplansområden 

3.1 Normer och värden 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
Samtliga arbetslag på förskolan arbetar prioriterat med normer och värden under utbildningen. 
En framgångsfaktor i arbetet har varit indelningen av barngrupper in i mindre 
gruppkonstellationer under delar av dagen, där observationer har visat att barnen blir tryggare 
i att uttrycka sin mening, ställa frågor, reflektera, lyssna och diskutera. Det har arbetats med 
normvidgande bilder, samtalskort och digital samt fysisk litteratur som behandlar olika 
livssituationer och dilemman. På så sätt får barnen möjlighet att utveckla empati och omtanke 
för andra människor. Likaså utvecklandet av de demokratiska värdena, vilket möjliggörs i 
planerade samarbetsövningar samt grupplekar. 
Indelningen har också gjort att pedagogerna fått mer tid till att höra och se varje barn 
individuellt. De mindre gruppkonstellationerna har även möjliggjort att barnens rätt till att 
vara delaktiga och utöva inflytande över verksamhetens innehåll i allt högre grad kunnat 
uppfyllas. 
Att vara en god förebild med en tillitsfull relation till barnen och deras vårdnadshavare är 
också en framgångsfaktor enligt arbetslagen. Pedagogerna har sett att det har haft en positiv 
effekt på barnen och deras trygghet och trivsel. Barnen förhåller sig välkomnande mot nya 
barn. Detta har bidragit till att nya barn kommit in snabbt i barngruppen. 
På förskolan har arbetslagen till viss del arbetat med barnkonventionen men pedagogerna 
uppger att de vill utveckla det arbetet vidare. 
Barnhälsoträffarnas (BHT) sammanställning visar även den vikten av att arbeta med mindre 
grupper där pedagoger finns nära barnen för undervisning i vardagsaktiviteter såsom vid 
matsituationer, påklädning, i lek, vid vilan och samlingar. Detta för att lotsa och stävja normer 
och värderingar för att utveckla en demokratisk anda i barngruppen. Fasta platser vid 
matsituationer, samlingar och i tamburen ger även det trygghet för barnen. Likaså pedagogers 
förhållningssätt påverkar barnens trygghet på förskolan. Färre barn i tamburen vid utgång, 
underlättar och varje barn blir sedd och får stöttning utifrån sina respektive behov. 
  
Analys och utvecklingsbehov 
I förskolan ska pedagogernas arbete utformas på ett aktivt och medvetet sätt så att det 
överensstämmer med de samhälleliga och grundläggande demokratiska värderingar som 
anges i Skollagen (2010:800). Utbildningen i förskolan ska ha utgångspunkt i barnets bästa 
- vad gäller normer, värden och rättigheter (UNICEF Sverige, 2009). I sin utbildning ska 
barnen ges möjligheter att tillägna sig dessa samhälleliga normer och värderingar samt få 
praktisera dessa i vardagliga sammanhang (Läroplan för förskolan, Lpfö 18, s. 12, 2019). 
Verksamhetsarbetet med normer och värden på förskolan har bedrivits främst under 
utbildningens rutinsituationer eller vid spontan undervisning. För att nå måluppfyllelsen så 
önskar arbetslagen mer tid till planering, förberedelse, reflektion, uppföljning och utvärdering. 
Efterfrågan på struktur i arbetet har också framkommit. 
Potentiella påverkansfaktorer till det aktuella läget kan ses i ljuset av sjukdomsbortfall av barn 
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och pedagoger samt personalbrist. Från februari och framåt har förskolans rektor sjukskrivits 
och då har biträdande rektor själv lett enheten. Med övriga rektorers hjälp inom kommunen 
har biträdande rektor kunnat ta reda på och svara på frågor som medarbetarna har haft som 
rört det pedagogiska arbetet. Pedagogerna anger i sina analyser att det har varit svårt att 
strukturera arbetet, vilket kan ha att göra med mindre pedagogisk vägledning och styrning 
fysiskt på plats i verksamheten under slutet av vårterminen på grund av rektors sjukskriving, 
vilket de inte kunnat fått på samma sätt då biträdande rektor inte har pedagogisk bakgrund. 
Coronapandemin kan också vara en faktor som påverkat undervisningen eftersom en del 
pedagoger som planerat aktiviteter för en grupp med barn fått avvakta med den på grund av 
sjukdomsbortfall eller som enligt restriktioner stannat hemma på grund av egna eller 
närståendes förkylningssymptom. Rutinsituationer har tagit mer tid nu med Coronapandemin, 
såsom måltider och handtvätt, vilket pedagoger tycker har bidragit till minskad planerad 
undervisningstid. Fördelar som coronapandemin fört med sig har lyfts under BHT 
(Barnhälsoträff) och sammanställningen därifrån visar att pedagoger uppger att de fått mer tid 
till det enskilda barnet samt att barnen har kunnat skapat nya vänskapsrelationer i 
barngruppen då de ”vanliga” kompisarna varit frånvarande. 
Planeringstiden för pedagogerna är en betydelsefull faktor för att pedagogerna i sin 
undervisning ska kunna stärka och uppmuntra barnens inlevelse och medkänsla i andra 
människors livssituation (Lpfö 18, s.5, 2019) och skapa möjligheter till utveckling och lärande 
inom normer och värden. Pedagoger på förskolan uppger att man ibland har fått åsidosätta 
planeringstiden på grund av vikariebrist eller för att andra dokument ska hinna med att 
skrivas, exempelvis SKA och utvecklingssamtal. 
BHT-sammanställningen visar även att fasta platser för barn behöver implementeras mer i 
olika aktiviteter samt att tydliggöra strukturen på dagen för barnen genom att använda 
dagsschema och bilder som stöd. Pedagogers förhållningssätt och språk behöver 
vidareutvecklas genom att komplettera det med tydlig mimik, kroppsspråk och gester. 
Deltagande i barns lek och på så sätt vidareutveckla leken. Stärka barngruppen och varje barn 
utifrån de lekar pedagogen väljer och i vilket syfte leken valdes. 
  
Utvecklingsområden 

• Arbeta mer utifrån barnkonventionen och barns rättigheter. 
• Mer planerad undervisning inom läroplansområdet som går att följa upp och 

utvärdera. 
• Fortsätta dela in barngrupper i mindre grupper majoriteten utav dagen, fasta platser för 

barnen vid aktiviteter. 
• Tydliggöra syftet med organisation och struktur. 
• Fortsätta arbeta utifrån ett språkutvecklande arbetssätt. 
• BAS-nivån utifrån språkplanen uppfylls på samtliga hemvisten. 

  
Åtgärder 
Fortsatt arbete enligt rutiner kommande läsår. Det finns behov av att tydliggöra syftet med 
organisation och struktur. Fortsätta ge barnen förutsättningar att vistas i en mindre grupp barn 
vid olika tillfällen under dagen. 
Kompetensutveckling/kollegiala samtalsforum, där arbetet med barnkonventionen och barns 
rättigheter står i centrum. Syftet kan vara att ta del och inspireras av olika idéer, material, 
litteratur samt arbetssätt. 
Språkplanen fortsätter att hållas levande och används kontinuerligt både på APT som grund 
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för diskussioner, samt som ett stöd vid arbetslagens planeringar, genomförande, reflektioner 
och uppföljningar. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel vårdnadshavare som svarar "Ja alltid" 
samt "Ja ofta" på påståendet (fråga 15) "Jag är 
lugn och trygg när mitt barn är på förskolan" ska 
öka från föregående år. 

100 % 98 % 102,04 % 

3.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
Utifrån sammanställningen och analysen av bearbetade mål som gjorts vid förskolans 
Barnhälsoträffar (BHT) ser man att mindre barngrupper bidragit till en tydlig positiv 
utveckling i undervisningen, genom barnen får mer talutrymme, pedagoger fångar upp och tar 
till vara barns tankar och idéer. En farhåga som skrivs fram är dock när åldershomogena 
grupper slås samman och fler pedagoger samarbetar blir gruppen större och det blir fler barn 
och vuxna att förhålla sig till för det enskilda barnet. 
Arbetslagen på förskolan skattar att arbetet med Omsorg, utveckling och lärande till viss del 
eller till stor del uppnår målen inom området. Att vara närvarande i barns lek och ha ett öppet, 
nyfiket förhållningssätt gentemot barnen uppger pedagogerna har varit en framgångsfaktor, 
eftersom de då kunnat uppmärksamma och ta tillvara barnens intressen och frågor som 
underlag till såväl planerad som spontan undervisning. Några arbetslag har gjort 
barnintervjuer för att fånga nuläget hos barnen, vilket bildat underlag för den fortsatta 
undervisningen, uppföljningen och utvärderingen av läsåret. Observationer har gjorts 
systematiskt under läsåret för att synliggöra hur undervisningen och lärmiljöerna bidragit till 
barns utveckling och lärande. Lärmiljöronder i kapprummen har gjorts på samtliga hemvisten 
och åtgärder vidtagits för att skapa bättre förutsättningar för att nå målen. Pedagogerna uppger 
att lärmiljöerna i stort kontinuerligt anpassas utefter barnens intressen, behov och nyfikenhet 
samt lust att lära. Till stor del så erbjuds ett rikt och varierat utbud av material som stimulerar 
barns utveckling och lärande. På förskolan används även bildstöd - rutinschema, 
påklädningsschema, aktivitetsschema och dagsscheman. Digitala verktyg används en del i 
verksamheten, då främst för dokumentation, Polyglutt eller för att projicera musik- och 
dansklipp. Att scanna QR-koder förekommer också. Utemiljön erbjuder olika möjligheter till 
lek, lärande och utforskande. Pedagoger har önskemål om att arbetet på förskolegården ska 
utvecklas mer. 
Att dela in barngruppen i mindre grupper har visat sig ge positiva effekter för möjligheter att 
nå målen. I de mindre grupperna får barnen mer talutrymme och pedagogerna anser att det 
gynnar barnens språkutveckling eftersom samtalen i de mindre grupperna ofta blir mer 
fördjupade och utvidgade. Möjligheten att lyssna till varandras tankar, frågor och ideér blir 
större och för den enskilde pedagogen så underlättar det även att ställa utvecklande frågor och 
benämna företeelser och begrepp. 
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I BHT-sammanställningen lyfts positiva och negativa effekter av att dela in barn i 
åldersblandad eller åldershomogena grupper, vilket är ett ämne som bör tas upp mer för 
diskussion och reflektion på förskolan. 
Personalen uppfattar att omsorgsarbetet fungerat väldigt väl. Barnen trivs och känner sig 
trygga på förskolan och att detta har med pedagogernas öppna, trygga, nyfikna och 
intresserade förhållningssätt att göra. Att se det individuella barnets behov och förutsättningar 
är A och O. Kontakten med vårdnadshavare är god och samverkan sker på olika sätt, genom 
exempelvis att man skickat hem material eller fått material till hemvistet skickat från 
föräldrarna (såsom bilder att visa upp och samtala kring). Verksamhetsloggen och 
dokumentationer i hallen har gjort att föräldrarna under Coronapandemin har fått möjligheter 
till insyn i verksamheten och kunnat påverka, tycka till om samt tala om den, även om de inte 
fått gå in längre än så. 
  
Analys och utvecklingsbehov 
Tillsammans med läroplanen för förskolan så ska utformandet av utbildningen och 
undervisningen utgå ifrån barns erfarenheter, intressen, nyfikenhet och behov. Omsorg, 
utveckling och lärande ska bilda en helhet (Lpfö 18, s.13, 2019). Att använda pedagogisk 
dokumentation som redskap i barns lärande möjliggör att barns frågor och lärstrategier kan 
synliggöras, vilket sedan kan utgöra grund för planeringen i verksamheten (Förskola tidig 
intervention, s.48, Vetenskapsrådet, 2015). De synliggjorda rösterna som fångas upp i 
gemenskapen gör att alla barn i gruppen får möjlighet att bidra med egna kunskaper och 
erfarenheter kring det utforskande projektet (Alnervik, Öhman, Lidén & Nilsson, 2018), på så 
sätt blir det även ett demokratiskt arbetssätt. Thulin & Jonsson (2018) pekar i samma riktning 
och menar att det är just det som är undervisning; att få syn på och ta tillvara barns perspektiv, 
för att sedan skapa kopplingar till ett visst innehåll som fortsätter till vidare utveckling. 
Det är också av betydelse för pedagogerna att dela in barnen i mindre grupper under dagen för 
att anpassa undervisningen utifrån varje individs utvecklingsbehov (Tuomela, 2012). 
Arbetet med omsorg, utveckling och lärande pågår konstant under utbildningen på förskolan. 
Språkutvecklande arbetssätt förekommer på samtliga hemvisten och prioriteras högt av 
pedagogerna. En mångfald av aktiviteter och material erbjuds barnen som en del i att erövra 
nya kunskaper och färdigheter. Pedagoger tar hänsyn till varje individs förutsättningar och 
behov i arbetet. Barnen ges till viss del inflytande över verksamhetsinnehållet och får stora 
möjligheter till samtal och reflektioner i grupp med nyfikna, lyhörda och frågvisa pedagoger 
och barn. Olika metoder för dokumentation används för att synliggöra barns utveckling och 
lärande för barn och vårdnadshavare, samt för att använda som underlag till fortsatt 
undervisning. Bildstöd/dagsscheman har visat sig effektfullt för barns utveckling och lärande. 
Både forskning och förskolans pedagoger har lyft mindre barngrupper som ett effektfullt 
arbetssätt i strävan att nå måluppfyllelsen, men likaså är lärmiljön en central del i barns 
utveckling och lärande - och på vilket sätt material erbjuds samt vilka fysiska ramar som finns 
att förhålla sig till, eftersom detta har betydelse för barns möjligheter att påverka sitt 
handlingsutrymme och sina aktiviteter (Eriksson Bergström, 2013). Lärmiljöerna på förskolan 
är anpassade efter barngrupperna och förändras kontinuerligt utefter aktuella projekt eller 
intressen hos barnen. Visst material behöver köpas in eller göras mer tillgängligt på några 
hemvisten. Pedagoger uppger att de vill se över utemiljön lite mer och vilka aktiviteter samt 
material som skulle kunna erbjudas där. 
Matematik är ett område som pedagoger har belyst i sin analys av bearbetade mål och även i 
BHT sammanställningen som ett utvecklingsområde. En bredd och fördjupning via en 
utmanande och inspirerande undervisning och även en inspirerande lärmiljö kan såväl ske 
ökad kunskap hos pedagoger som hos barnen. 
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Potentiella påverkansfaktorer till resultatet kan vara Coronapandemin som medfört att 
utbildningen och undervisningen till större del sker utomhus för att minska smittspridningen. 
Det kan härledas till pedagogernas önskemål om att se över utemiljön. Den sporadiska 
verksamhetsdokumentationen i Schoolsoft kan vara bortprioriterad på grund av 
sjukdomsbortfall och vikariebrist under pandemin eller tidsbrist för planering och reflektion. 
En annan potentiell orsak kan vara att arbetslagen önskar arbeta för bättre struktur på 
arbetslagsplaneringen för att hinna med. 
Utifrån pedagogernas skattning och utvärdering av det aktuella läroplansområdet kan området 
anses ha god kvalitet men behöver utvecklas för att tillgodose alla riktlinjer som anges i 3.2 
Omsorg, utveckling och lärande behöver följande områden utvecklas; 
  
Utvecklingsområden 

• Dokumentation – verksamhetsdokumentation mer systematiskt till vårdnadshavare 
samt pedagogisk dokumentation med barn 

• Barnintervjuer för att fånga nuläget i början av läsåret 
• Se över tillgängligt material för barnen i lärmiljöerna 
• Utemiljön 
• Grovplanering för att behandla alla områden i läroplanen 
• Barns användande av digitala verktyg 
• Tydlig struktur på arbetslagsplanering/dagsstruktur för barnen 
• Arbetet med matematik 

  
Åtgärder 
Samtalsforum kring utemiljön och vad som behövs göras där. Insatser som bidrar till att varje 
barn får använda digitala verktyg. Se över strukturen på förskolan vad gäller 
arbetslagsplanering tillsammans med personalen. Forum för samtal och reflektion kring 
barngruppssammansättningar på förskolan. 
Respektive hemviste gör i starten av höstterminen en grovplanering samt ser över arbetet med 
dokumentationen och barnintervjuer och försöker få till en systematik där, samt ser över det 
tillgängliga materialet i lärmiljöerna. 
Inspirationsdag/föreläsning samt eventuella inköp av material och litteratur för att kunna 
vidareutveckla arbetet med matematik på förskolan och öka pedagogers kompetens inom 
området. 
  

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Utbildningen ska bedrivas i mindre grupper 
med färre barn och pedagoger under större delen 
av dagen (ti-to) 
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3.3 Barns delaktighet och inflytande 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
Pedagogerna på förskolan anger att de till viss del eller till stor del arbetar med barns 
delaktighet och att detta arbete pågår dagligen i såväl planerade aktiviteter som i spontana. 
För att barnen ska få möjligheter att vara delaktiga i verksamheten så utformas 
undervisningen och lärmiljöerna utefter vad pedagogerna upplever är barnens intressen. 
Metoden för att få syn på detta sker främst genom observationer. 
BHT-sammanställningen visar på att barnintervjuer förekommer till viss del. Bildstöd som 
dagsschema och aktivitetstavla upplever pedagogerna ha gjort barn mer självständiga och att 
de får ett tydligt inflytande och kan få syn på sin medverkan i undervisningen. Mindre 
barngrupper i den dagliga undervisningen har gett resultat som ett större talutrymme för det 
enskilda barnet och färre konflikter mellan barn. Pedagoger fångar lättare upp varje barns 
tankar och funderingar och kan ställa fördjupande och vidgande frågor till barnen, vilket är 
enligt Plan för att stärka alla barns språkutveckling. 
Utvecklingssamtal under läsåret har givit pedagogerna underlag från vårdnadshavare som kan 
nyttjas för att öka varje barns möjligheter till inflytande på förskolan. 
  
Analys och utvecklingsbehov 
Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2019) så ska barnens uttryckta intressen och 
behov ligga till grund för hur man utformar lärmiljön och dessa ska även tillvaratas och 
implementeras i planeringen av utbildningen. Barnen har rätt att vara delaktiga och utöva 
inflytande på förskolan. 
Ett reellt barninflytande, där barnets eget önskemål tagits tillvara i planeringen och där barnet 
blir uppmärksammad på att det har varit med och påverkat verksamhetsinnehållet sker i en 
liten skala och då genom underlag från individuella barnintervjuer eller i spontant uppkomna 
situationer där önskemålet tillgodoses omgående. Då forskning visar oroväckande resultat om 
att pedagoger har svårigheter att omsätta barns inflytande i reell handling (Thuresson, H., 
Quennerstedt, A., 2020) så behöver verksamheten utvecklas för att nå måluppfyllelsen. 
Pedagogerna på förskolan behöver samtidigt reflektera över sitt förhållningssätt och fundera 
över vilka möjligheter var och en skapar för barn att vara delaktiga och utöva inflytande på 
verksamheten - görs dagen begriplig, hanterbar och meningsfull för alla barn? (Sjölund. A., 
Jahn, C., Edfeldt, D., Reuterswärd, M., 2019) 
  
Utvecklingsbehov och Åtgärder 

• Intervjuer skulle kunna bli en mer frekvent metod för att möjliggöra barns inflytande i 
den dagliga undervisningen. 

• Tillgängliga Ipads för att dokumentera utifrån ett barnperspektiv 
• Synliggöra barns inflytande i lärmiljön 
• Pedagogiska diskussioner i arbetslagen kring barns inflytande, förhållningssätt, 

metoder och undervisning 
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Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

3.4 Förskola och hem 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 

 
2020 års vårdnadshavarenkät visar en svarsfrekvens för Lägdans förskola på 26% vilket är en 
sänkning från 2019 då svarsfrekvensen var 38%. Svarsfrekvensen är så pass låg att den inte 
kan ge en tydlig bild av vårdnadshavarnas samlade åsikter. Planerat arbete för att öka 
svarsfrekvensen 2020 hindrades delvis av Coronapandemin och dess restriktioner. Åtgärder 
för kommande år planeras på alla nivåer och metoder för att nå ökat deltagande arbetas fram. 
I enkäten framkom att vårdnadshavarna upplever att de är trygga med att lämna sina barn på 
förskolan och att de anser att pedagogerna arbetar för att ge alla barn lika möjligheter i 
undervisning samt verka för att utveckla respekt för varandra. Vårdnadshavarnas svar tyder på 
att de anser att miljön skulle kunna bli mer stimulerande för barns lek och lärande men de 
anser att pedagogerna arbetar för att väcka barnens nyfikenhet samt skapar en bra balans på 
dagen. 
Utifrån enkätsvaren framträdde ett behov av att förtydliga undervisningen via en tydlig kanal 
för att ge alla vårdnadshavare insyn i barnens utbildning. Vidare framkom att några 
vårdnadshavare ibland upplever att de inte har någon att vända sig till och ställa frågor, samt 
att alla inte är säkra på om de är välkomna till förskolan. 
Alla vårdnadshavare anger att de skulle rekommendera andra att välja Lägdans förskola till 
sina barn. 
Utifrån plan mot kränkande behandling framkom att personalen uppmärksammar alla 
vårdnadshavare och barn, oavsett vilken grupp de tillhör. Utvärdering görs via 
föräldraenkäten en gång per år. 
Vi planerar och genomför samt utvärderar förbättringar utifrån enkätsvar kontinuerligt i den 
dagliga samverkan med vårdnadshavare, i egna reflektioner samt i kommande enkät. 
Åtgärderna leder till ökad respons till vårdnadshavare från pedagoger, ömsesidig tillit och alla 
vårdnadshavare känner sig välkomna att besöka förskolan samt ställa frågor. Vi ser över 
rutiner, struktur och organisation, skriver ned förändringsbehov för att bättre kunna ta ansvar 
för all samverkan med vårdnadshavare och skapar goda förtroendefulla relationer –genom 
tamburkontakt, möten och samtal. Fortsatt arbete med hitta lösningar på eventuella hinder i 
detta uppdrag på grund av coronapandemins restriktioner. 
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Utvärdering om och hur samverkan kan förbättras görs via direkta frågor till vårdnadshavare 
samt vid arbetslagsmöten under året och i vårdnadshavreenkäten under hösten. 
Arbetet fortlöper med vårt mål att bemöta och uppmärksamma alla vårdnadshavare och barn 
oavsett grupptillhörighet på ett positivt och nyfiket sätt samt att alltid återkoppla till 
vårdnadshavare gällande deras funderingar, tankar och oro, vid kontakt i tamburen, ute samt 
genom Teams, telefon, sms eller mail. SMS skickas som återkoppling till vårdnadshavare när 
barnet blivit ledsen vid lämning och sedan efter en stund funnit sig till ro i syfte att trygga 
föräldern. 
  
Analys och utvecklingsbehov 
Det var en låg svarsfrekvens, endast 38% av vårdnadshavarna svarade på enkäten. Alla 
svarande i enkäten uppger att de till 100% rekommenderar förskolan till andra. Dock är 
svarsfrekvensen lägre än föregående år detta kan bero på att kommunikationen angående 
vårdnadshavarenkäten har skett bara vid den dagliga kontakten vid lämning och hämtning och 
skriftligt via Schoolsoft. Detta utifrån Coronaanpassning. Fortsatt arbete med att öka 
svarsfrekvensen fortsätter kommande läsår. Genom att vårdnadshavare skulle kunna få svara 
på enkäten exempelvis på ett föräldramöte skulle svarsfrekvensen öka. 
Analys av bearbetade mål och hur Coronapandemin gav utslag utifrån kontakten mellan 
pedagoger och vårdnadshavare utvecklades genom SchoolSoft/verksamhetslogg och samtalen 
i tamburen handlade om dagens undervisning. Utvecklingssamtalen har förlagts utomhus och 
ibland via telefon, gjorde att det blev mer opersonligt och svårare för barnen att få delge och 
visa sin utveckling av sina förmågor. 
Utifrån BHT sammanställning kan man utröna ett utvecklingsområde gällande uppdatering av 
barns intresse, kunnande, erfarenheter och behov efter sommaruppehållet, för att sedan kunna 
planera förskolans undervisning mot läroplansmålen. Utifrån enkätsvaren framkom att 
vårdnadshavare vill ha fortlöpande information om sitt barns vardag. Utbildning och 
stimulerande miljö är andra område som sticker fram utifrån svaren. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Regelbunden användning av 
verksamhetsloggen i SchoolSoft 

   

 Verksamheten kännetecknas av en tillitsfull 
relation mellan förskolan och hemmen. 

97 % 98 % 98,98 % 

 Verksamheten skapar bästa möjliga 
förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas 
rikt och mångsidigt genom att samarbeta på ett 
nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 

86 % 93 % 92 % 

 

Aktivitet Slutdatu
m 

 Utveckla enhetliga skriftliga rutiner för ett professionellt bemötande mellan förskola och 
hem 

2021-05-
31 
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3.5 Övergång och samverkan 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Se Utvärdering – Kompetensutveckling (SKA). 

Aktivitet Slutdatu
m 

 Arbetsplanering systematiskt kvalitetsarbete 2020-12-
10 

3.7 Rektorns ansvar 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.8 Förutsättningar 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
I arbetslagens analyser lyfts det fram att avsatt tid för planering och reflektion är avgörande 
förutsättningar för att nå målen. Även förskolans pedagogiska nätverksträffars analys påtalar 
detta, likaså behovet av en dagordning med fasta punkter och organiserat innehåll på APT-
träffar och arbetslagsplaneringar. Det skrevs även fram en ojämn kompetens hos pedagoger 
gällande att se samband mellan teori och praktik, vilket även framträder i rektorers analyser 
samt i sammanställningen av BHT. Det finns ett behov av ökad kunskap kring hur 
undervisningen kan anpassas efter barns olika behov för att främja utveckling och lärande. 
Dessa kunskaper är en förutsättning för att skapa en förskola för alla barn. 
Rektorers analyser samt sammanställningen av barnhälsoträffarna belyser även de behov 
pedagogerna har av fördjupning av kunskaper gällande läroplanens intentioner och mål samt 
hur forskning kan knytas till den egna undervisningen. 
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Coronapandemin har påverkat verksamheten under läsåret på flera plan. I arbetslagens 
analyser av coronapandemins effekter på undervisningen framkommer att positiva effekter 
har varit att det under året har varit färre men friskare barn som vistats på förskolan. Med 
färre barn har pedagogerna upplevt att det också blivit lugnare i barngrupperna. Det har också 
bidragit till att pedagoger har kunnat få mer tid till att färdigställa dokumentationer. Vid 
matsituationer har restriktionerna bidragit till att barnen blivit serverade mat av pedagogerna, 
vilket pedagogerna upplever har utvecklat barnens språk då de själva fått berätta mer utförligt 
vad de vill ha på sin tallrik. Mer undervisning har förlagts utomhus. En annan positiv effekt är 
att hämtningar och lämningar av barn har blivit smidigare, samt att medvetenheten kring 
vikten av handtvätt har ökat hos barn och föräldrar. 
Negativa effekter av coronapandemin har enligt förskollärare och barnskötares analyser varit 
den höga sjukfrånvaron, som inneburit många olika vikarier och ibland ingen vikarie, vilket 
påverkat möjligheten att genomföra planerad undervisning och försämrat förutsättningar för 
att nå målen gällande barns omsorg, utveckling och lärande. Förskollärare och barnskötare 
återger även att när barn har mött och knutit många nya kortvariga kontakter med vikarier har 
oro skapats i barngrupperna. Det lyfts även i analyserna att samverkan mellan förskola och 
hem har påverkats till stor del. Inga vårdnadshavare har fått komma in på hemvistena och se 
barnens arbeten eller pågående projekt, vilket förskollärare och barnskötare uppger ha 
resulterat i färre frågor från föräldrarna. Verksamhetsdokumentation har anpassats till att 
synliggöras via hallen eller Schoolsoft. Utvecklingssamtalen har blivit mer opersonliga då de 
genomförts via telefon samt att föräldramöten och föräldrafikor har uteblivit. 
Det hemvistet som förlagts i skolans lokaler, Solstrålen, har angett att det blivit svårare för 
dem rent schematekniskt eftersom det blivit mindre samarbete med Lägdans hemvisten under 
pandemin, vilket pedagogerna lyfter har bidragit till en känsla av isolation från resten av 
Lägdan. 
Specialpedagogen har inte haft fysiska möten på förskolan eller utfört observationer inomhus 
vilket har inneburit att det stödet för förskollärare och barnskötare har uteblivit. I stället har 
möten förlagts via teams, mail och telefonkontakt, likaså med vårdnadshavare och externa 
aktörer. Upprättandet av handlingsplaner och handledning har skett digitalt. 
På Lägdans förskola finns det 18 tillsvidareanställda pedagoger, varav 11 av dessa är 
utbildade förskollärare. Andelen utbildade förskollärare och barnskötare med 
tillsvidareanställning är hög vilket bidrar till trygghet för barn och vårdnadshavare. 
Lägdans förskola har haft en ökning av tillbud jämfört med tidigare terminer (VT20:3, HT 19: 
6). 15 st är inrapporterade, av dessa var 8 händelser mellan barn och 6 är olyckshändelser 
samt ett tillbud gällande fastighet och påfyllnad av sand. Vårterminen minskade tillbuden 
jämförelsevis med höstens inrapporteringar. 

  Antal tillbud HT 20 Kommentar Antal tillbud VT 21 Kommentar 

Lägdan 15 Alla åtgärder 
utförda 4 Alla åtgärder 

utförda 

 Kränkningar HT 
20 

 Kränkningar VT 21  

Lägdan 0 Alla åtgärder 
utförda 3 Alla åtgärder 

utförda 

Under läsåret har 15 tillbud inträffat utifrån god miljö för lärande och i dessa fall har samtliga 
åtgärder gjorts och tillbuden har rapporterats vidare till Lokal samverkansgrupp. Nya rutiner 
har tagits fram. 
Politiker ger förutsättningar som vi har att förhålla oss till, det innebär att arbeta med att skapa 
en god miljö för lärande. I arbetet med att skapa en god miljö för lärande finns en strävan är 
att fördela ålder, kön och flerspråkiga barn på hemvisten vilket kan tyckas enkelt men avgörs 
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utifrån barnets behov av förskoleplats. Under läsåret har Lägdans förskola blivit för liten för 
att ta emot fler barn så Solstrålen flyttades till skolans lokaler och två nya hemvisten 
upprättades i moduler i området Myre. Det finns behov av ytterligare ett hemviste framöver. 
Omsorgsbehovet varierar och arbetsbelastningen är varierande på hemvisten vilket går att 
utläsa i hämtnings- och lämningsrapporter. 
Under mitten av läsåret skapades även bättre förutsättningar för förskolans personal genom att 
arbeta med att systematiskt säkra upp kvaliteten i förskolan inom förskolans ramtider efter 
beslut i utbildningsnämnden 2020-12-14. Beslutet innebar att förskolan har begränsat 
öppethållandet från kl 16:00 en eftermiddag per månad. Tidigare skedde detta arbete utanför 
förskolans ramtid. Enligt Lpfö 18 ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt 
dokumenteras, följas upp och utvecklas. ”Sådan planering, uppföljning och utvärdering ska 
ske på enhetsnivå av förskollärare och annan personal i förskolan” (4 kap. 4§ i Skollagen). 
När dessa tillfällen infaller uppmuntras vårdnadshavare om det finns möjlighet att att hämta 
sina barn innan kl 16:00, om vårdnadshavare inte har den möjligheten och har behov av 
omsorg erbjuds det genom att en vikarie tillsätts för att vara tillsammans med de barn som 
anmält behov. Vårdnadshavares behov behöver meddelas till ansvarig rektor minst en vecka 
innan tillfället sker. Under dessa tillfällen arbetar förskolans personal tillsammans med rektor 
i att utveckla förskolans utbildning. 
  
Analys och utvecklingsbehov 
Pandemin har följt verksamheten och gett upphov till nya arbetssätt. Pedagogerna skriver i 
utvärderingen bl.a. om hur barn får större talutrymme i liten grupp och att nya relationer 
utvecklats vilket även forskningen styrker Williams, P., Sheridan, S., & Pramling 
Samuelsson, I. (2016). Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för utveckling och 
kvalitet. Stockholm: Natur & Kultur. 
Andelen utbildande förskollärare på enheten är nästan i enlighet med huvudmannens 
målsättning, vilken är 2/3. 
Det är få tillbud rapporterade vilket kan bero på bra rutiner och säkerhetstänk eller osäkerhet i 
vad som ska rapporteras. Sammanställningen av tillbudsrapporter där inga kränkningar 
rapporterats kan ses som en god utveckling av barns miljö på förskolan eller att arbetslagen 
anser att förskolebarns handlande inte kan ses som kränkande. Utifrån höst- och vårterminens 
analyser vid lokala samverkansgruppen dras slutsatsen att det behövs uppdateras hur 
pedagoger tolkar kränkningar i tillbuden. 
Med ojämnt omsorgsbehov på hemvisten behöver samarbetet i kollegiet utvecklas så att alla 
får samma möjlighet till reflektions och planeringstid. Begränsad öppettid medför att 
förskolans personal ges bättre förutsättningar att utföra arbetet inom ramen för förskolans 
öppettid. 
Åtgärder utifrån ovanstående analys: 

• Internutbildning 26/8 där tillbudsrapportering ingår 
• Fortsatt arbete i mindre barngrupper 
• Översyn av omsorgsbehov för att nyttja resurser effektivare och möjliggöra mer 

reflektionstid 
• Gemensamma diskussioner av rutiner i Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling för att stärka förskollärare och barnskötare ytterligare i framtida situationer 
samt bidra till en ökad medvetenhet om förebyggande insatser. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 
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Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel legitimerade förskollärare ska öka från 
föregående år 

54 % - - 

3.9 Kompetensutveckling 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
Tecken som stöd - Ett arbetslag på förskolan har fått fortbildning vid tre tillfällen i tecken som 
stöd som gavs av Habiliteringen i Östersund. 
SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) – insatser som gjordes var observationer, 
enkät, handledning och modellering. Utifrån detta råmaterial utkristalliserades en BAS-nivå 
för pedagogerna att arbeta utefter och ett pedagogiskt kartläggningsmaterial. Vidare utifrån 
dessa SKUA- insatser utmynnade en Plan för att stärka alla barns språkutveckling. 
Pedagogiskt nätverk - I Förskolans pedagogiska nätverk utarbetades en introduktionsfolder, 
grov- och finplaneringsmallar samt dokument vid samtal med vårdnadshavare. Pedagogerna 
har kunnat vara delaktiga och kunnat påverka samt följa arbetet via Schoolsoft samt genom 
information från utvalda förskollärare som deltagit i nätverket. 
Förskoleforum – Pedagogerna har fått tillgång till Förskoleforum som är ett forum med 
inspirerande material som kan användas som underlag till planering av verksamhetsaktiviteter 
samt olika relevanta och aktuella artiklar som berör arbetet i förskolan. 
SKA (Systematiskt kvalitetsarbete) – Fortbildning i analysarbete från olika instanser som 
MIUN och Charlotte Helgesson. 
Föreläsning ”Att hantera motstånd” Janna Scheele - biaser. 
Polyglutt – 1,5 tim inspirationsföreläsning. En inköpt inläsningstjänst som erbjuder digitala 
böcker på flera olika språk. 
Lägdan IT- pedagog introduktion av Smartboard 2021-01-08 ca 2 tim. 
  
Analys och utvecklingsbehov 
När nya planer, dokument och mallar ska implementeras behöver pedagogerna få en 
strukturerad genomgång av dessa, vilket framkommit utifrån BHT, analys av bearbetade mål 
och analys av förskolans pedagogiska nätverksträffar. Genomslagskraften skulle kunna öka 
och bidra till en mer jämlik utveckling i förskolorna och att de blir mer likvärdiga. Se ” den 
röda tråden” i förskolans dokumentation från barns erfarenheter och behov, läroplansmål, 
grov-och finplaneringar, dokumentation, BHT, Plan mot kränkande behandling, Plan för att 
stärka alla barns språk-och kunskapsutveckling, TRAS och SKA. 
I förskolans pedagogiska nätverksträffars analys påtalades ett behov av en stående dagordning 
med fasta punkter och organiserat innehåll på APT-träffar och arbetslagsplaneringar. Det 
skrevs även fram en ojämn kompetens hos pedagoger gällande att se samband mellan teori 
och praktik. 
Den målstyrda undervisningen skrivs fram i planeringsmallar där man även lyfter barns 
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tidigare erfarenheter, intressen och behov. Kunskap utifrån forskning och beprövad erfarenhet 
behöver lyftas och bli en naturlig del av pedagogers utbildning och undervisning i vardagen. I 
arbetslagens analyser så uttrycker pedagogerna ett behov utav kontinuerlig planering och 
reflektion, och att tiden bör vara inlagd i schemat. För att skapa en bättre systematik i 
undervisningen så skulle man kunna schemalägga planeringstid före eller efter i samband med 
undervisningstiden. 
Ytterligare ett utvecklingsbehov som syns vid genomgång av arbetslagens analyser är 
önskemål om att skapa bättre struktur för arbetet. En tydlig årsplan för pedagogerna kan vara 
en åtgärd, vilken presenteras för arbetslagen av rektor. 
På arbetsplatsträffar skulle det behövas mer tid för diskussioner mellan pedagogerna. De 
kommunprioriterade målen som sätts upp för läsåret samt de utvecklingsområden som 
förskolan har att arbeta med skulle med fördel kunna vara utgångspunkter för dessa forum. 
Dokumentation yttras också som ett utvecklingsbehov på förskolan. För att skapa en likvärdig 
förskola bör pedagogerna även få utrymme att diskutera och inspirera varandra i arbetet med 
dokumentation av olika slag. Även andra utvecklingsbehov som arbetslagen lyft i sina 
analyser behöver diskuteras kring. 
Samverkan mellan förskola och hem samt utvecklandet av användandet av digitala verktyg 
skulle kunna utvecklas mer genom att vävas ihop på så vis att pedagoger tillsammans med 
barnen lägger ut information till vårdnadshavare om utbildningen, exempelvis genom att 
använda Ipad och smartboard. Barnen kan då bli mer delaktiga i sin utbildning samt utveckla 
sin digitala kompetens och förståelse för hur digitala verktyg kan användas för att förmedla 
och motta information. 
Upplägget kring Förskolans pedagogiska nätverksträff bör ses över, så fler pedagoger blir 
delaktiga. 
Som en del i arbetet med att hålla den röda tråden levande i det systematiska kvalitetsarbetet 
och fortsätta utveckla vårt arbete mot måluppfyllelsen kommer rektor fortsätta att vara med på 
reflektionstiderna för att ge återkoppling, ställa frågor och ge stöttning. 
Till hösten 2021 kommer pedagogerna få fortbildning i specialpedagogik för lärande, SPFL, 
för att bredda pedagogers kompetens, för att tillmötesgå alla barns behov och lärande. 
Förskoleforum samt Polyglutt kommer fortsätta att erbjudas pedagogerna att nyttja 
fortsättningsvis. 
Åtgärder 

• Förskollärarträffarna blir diskussionsforum med förutbestämd agenda där varje träff 
karaktäriseras av ett innehåll som utgår från utvecklingsområdena i arbetslagens 
analyser. Detta skapar förutsättningar för förskollärarna att bli mer förberedd och 
kunna utvecklas kollegialt. Syftet är att arbetslagen ökar måluppfyllelsen inom dessa 
områden. 

• Strukturerad genomgång av nya planer, mallar och dokument kontinuerligt under 
läsåret. 

• Struktur för arbetet vad gäller planering i olika former tas upp för diskussion och 
dagordningar för arbetslagsplanering utformas tillsammans med förskollärare. 

• Se över upplägget kring Förskolans pedagogiska nätverksträffar, skapa en kanal i 
teams där förskollärare och barnskötare kan ställa frågor direkt i chatten och ta del av 
minnesanteckningar. 

• TAKK-utbildning för en förskollärare och en barnskötare som har stort behov av det. 
Material delges alla hemvisten. 

• Barns användande av digitala verktyg som konsumenter tas upp via diskussion på 
förskollärarträff på höstterminen och arbetet utvecklas i kollegialt lärande som följs 
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upp på vårterminen. 
• Kompetensutveckling via Skolverket, Specialpedagogik för lärande, för alla 

pedagoger på förskolan. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Aktivitet Slutdatu
m 

 SKUA förskola 2020-12-
31 

 SKA förskola 2020-12-
31 

 Digitala verktyg 2021-06-
11 
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4 Sammanfattande analys 
”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar 
barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och 
en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och 
vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att 
utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.” Lpfö 
18, s 7 
Analysarbetet som arbetslagen har genomfört har gett resultat där vi kommer närmare kärnan 
och utvecklingsbehoven som bildar grund till kommande läsårs insatser och åtgärder. 

• Fortsätta arbetet med att dela in barn i mindre grupper. Arbetslagens analyser och 
observationer visar på ett positivt resultat vid arbete i mindre grupper. Resultatet visar 
färre konflikter mellan barnen, större möjligheter för pedagogerna att samspela med 
varje barn och fånga upp varje barns tankar och funderingar vilket leder till att de kan 
ställa mer fördjupande och vidgande frågor till barnen. Varje barn ges större möjlighet 
att uttrycka sina tankar och idéer. Arbetet i mindre grupper sker regelbundet flera 
dagar i veckan men kan utvecklas ytterligare genom att tiden i mindre grupp förlängs 
och inbegriper fler aktiviteter under dagen. 

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet behövs genom tydliga mallar 
för analys och planering av utbildningen, en tydlig och överskådlig årshjulsplanering 
samt en strukturerad genomgång och implementering av nya planer och dokument. 

• Tydliga dagordningar för möten arbetas fram samt tidsstyrda dagordningar för 
arbetslagsplanering och reflektion. 

• För att öka förskolans likvärdighet mellan hemvisten så behöver arbetslagen delge 
varandra metoder, arbetssätt och material samt frågor och funderingar mellan varandra 
och arbeta mer som en enhet som strävar mot en gemensam vision. Visionen utarbetas 
och implementeras i början av höstterminen tillsammans på enheten så att den är 
tydliggjord för alla. 

• Insatser utifrån Skollagen och Lpfö 18 görs genom en internutbildning i 
Specialpedagogik för lärande, SPFL, som ges ut av Skolverket under läsåret 21/22. 
Samtliga tillsvidareanställda går utbildningen. Satsningen gör att alla förskollärare och 
barnskötare ges möjlighet till en bredare kunskapsbas och förståelse utifrån barns 
erfarenheter, kunskaper och behov. 

• Användandet av digitala verktyg där barnen är producenter inte bara konsumenter 
kommer att fortsätta utvecklas under hösten och detta genom kollegiala samtalsforum 
där förskollärare tillsammans med rektor arbetar fram metoder och arbetssätt som 
främjar detta. Det arbetet följs upp på vårterminen där vi delger varandra olika 
framgångsfaktorer som vi sett. Vi utvecklar arbetet tillsammans med barnen. 

• Lärmiljöerna diskuteras och anpassas utefter barns nyfikenhet, intressen och behov 
som de ger uttryck för - både inomhus och utomhus. Tillgängligheten ses över. 

• Arbetet med barns empati och barnkonventionen kommer att diskuteras och material 
kommer tas fram som stöd i arbetslagens arbete med detta då det efterfrågats. 

• Matematik är ett område som behöver utvecklas och som enheten kommer att arbeta 
vidare med genom att lyftas upp för diskussion på förskollärarträffar och genom att 
utforma lådor som kan rotera mellan hemvisten med material avsett för matematiska 
aktiviteter. 

• Utveckla den pedagogiska dokumentationen och barns delaktighet i de pedagogiska 
dokumentationsprocesserna samt hur den förmedlas till vårdnadshavare. 

• Planera medvetet för att möjliggöra så att barnen får ta del av undervisningen inom 
alla områden under barnets tid på förskolan. 

• Hitta strategier för att öka vårdnadshavares deltagande i förskolans enkäter och 
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utvärderingar 
• Utveckla vårt förhållningssätt och kunskaper om barns inflytande och delaktighet och 

hur det synliggörs 
• Öka den generella kompetensen om normer, värderingar och vad ett tillbud och 

kränkning är samt hur rutinen ser ut. 
• Ett gemensamt SKA-Årshjul för att få en förförståelse och överskådlig bild av läsåret 

och dess fokusområden. 
• Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att implementera och 

förankra planer, dokument och rutiner hos all personal 
• Översyn av omsorgsbehov för att nyttja resurser effektivare och möjliggöra mer tid för 

reflektion och uppföljning av utbildningen och dess innehåll samt att uttag av tid för 
reflektion och uppföljning tydliggörs i arbetslagets arbets- och undervisningstid. 
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5 Kommande läsårs nulägesbeskrivning 

5.1 Nulägesbeskrivning 
Läsår 2020/2021 
 
Undervisningen vid Lägdans förskola har genomförts utifrån styrdokumentens intentioner 
med viss påverkan av pågående pandemi. Underlaget i denna rapport har systematiskt samlats 
in under läsåret, utvärderats och analyserats. 
Bergs kommuns prioriterade områden i förskolan under läsåret 2020/2021 

• Utveckla arbetet med mindre barngrupper 
• Utarbeta skriftliga rutiner hämtning och lämning 
• Tydliggöra hur information till vårdnadshavare kommuniceras 
• Utveckla användningen av digitala verktyg 
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

Ovanstående prioriterade områden har fått stort utrymme vilket gett positivt resultat. Arbetet 
har påbörjat och fortsätter i olika utsträckning under kommande läsår. 
Prioriterade områden läsåret 2021/2022 

• Kollegialt lärande för förskollärare och barnskötare i förskolan -SPFL -
Specialpedagogik för lärande 

• Vidareutveckla arbetet med mindre barngrupper 
• Vidareutveckla samverkan förskola - hem 
• Utveckla användningen av digitala verktyg tillsammans med barnen 
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
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1 Inledning 
Grunden för förskolans kvalitetsarbete är Skollagen och Förskolans läroplan. Huvudman såväl 
som förskola ska enligt Skollagen, kap 4, bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån 
målområden i förskolans läroplan. Kvalitetsrapporten är ett sätt att följa upp och säkerställa 
Bergs kommuns förskolors systematiska kvalitetsarbete mot de nationella målen. 
Kvalitetsrapporten har också till syfte att bidra till att skapa en likvärdig utbildning mellan 
förskolor oavsett var den anordnas (Skollagen Kap 1 § 9). 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 18, 2019) står det följande när det gäller systematiskt 
kvalitetsarbete: ”Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i 
enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.” 
Bergs kommuns prioriterade områden i förskolan under läsåret 2020/2021 

• Utveckla arbetet med mindre barngrupper 
• Utarbeta skriftliga rutiner hämtning och lämning 
• Tydliggöra hur information till vårdnadshavare kommuniceras 
• Utveckla användningen av digitala verktyg 
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

Svenstaviks förskolors organisation 
Bergs kommun har utifrån politisk styrning sedan länge eftersträvat en bemanning per 
hemvist/ barngrupp (17 platser) som omfattar tre heltider (två förskollärare och en 
barnskötare). Svenstaviks tre förskolor bestående av sju hemvisten är organiserade i yngre och 
äldre grupper där barnen är 1 - 3 år respektive 3 - 5 år. En strävan finns att göra en jämn 
fördelning av ålder och kön på respektive förskola. Antal barn i Svenstavik med placering i 
förskola var 88 under hösten 2020 och under våren 2021 ökade antalet till 102 barn. 
Fördelningen pojkar och flickor är jämn mätningen i slutet av läsåret (21-05-15) visar att det 
är lika många pojkar som flickor placerade. Flerspråkigheten är stor i Svenstavik och 46% av 
barnen möter andra språk än svenska i hemmet. På Svenstaviks förskolor arbetar legitimerade 
förskollärare (42%), specialpedagog, vikarierande förskollärare obehörig enligt skollagen, 
barnskötare samt personal utan pedagogisk utbildning (58%). 
Hagens förskola med tre hemvisten var under höstterminen organiserad i treåldersgrupper 1–2 
år, 3 - 4 år och 4 – 5 år med vardera tre pedagoger. Inför vårterminen beslutades 
organisationsförändring med anledning av att skapa en hållbar organisation där barn byter 
hemvist få gånger under sin förskoletid och pedagoger får möjlighet att följa barngruppen 
minst ett läsår. Intentionen är att undvika överskolningar mellan hemvisten under innevarande 
läsår från höstterminen 2021. I början av vårterminen bildades två yngre hemvisten och ett 
äldre hemvist med vardera tre pedagoger. Yngre grupperna har färre barn än den äldre. Nu är 
det 44 barn placerade på Hagen. En upprustning av utomhusmiljön påbörjades under 
sommaren 2020 och fler lekmiljöer skapades på baksidan och i skogsgläntan i anslutning till 
gården. Ett arbete som har påbörjats och arbetas vidare med. Förskolans gård inbjuder till lek 
och rörelse. Dock kvarstår att skapa skuggiga partier för barnen att leka i under soliga dagar. I 
april upptäcktes en fuktskada och åtgärdsarbete inleddes. Detta har inte påverkar barnens 
vardag tack vare flexibla och lösningsinriktade pedagoger. 
Karlavagnens förskola består av två hemvisten, indelad i en yngre grupp och en äldre grupp 
sammanlagt 28 barn. Här arbetar sju pedagoger inklusive resurs för barn i behov av särskilt 
stöd samt en extratjänst. Förskolans gård inbjuder till lek i planerad lekmiljö och skog med 
tillgång till skuggiga partier hela dagen. Här pågår ett arbete med utomhusmiljön för att skapa 
samlingsplatser som ger möjlighet till möten och lekar. Närheten till idrottshall och bibliotek 
underlättar regelbundna besök i dessa lokaler. Pandemin har dock minskat möjligheten att 
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genomföra dessa besök på grund av restriktioner. 
Vintergatans förskola består av två hemvisten, indelad i en yngre grupp och en äldre grupp 
sammanlagt 30 barn. Här arbetar sex pedagoger samt en extratjänst. Arbete med att göra 
utomhusmiljön inspirerande till lek och rörelse har prioriterats under läsåret och utbildningen 
har till största delen varit förlagd på gården och i närmiljön. Dock kvarstår att skapa skuggiga 
partier för barnen att leka i under soliga dagar och belysning saknas på fasaden. 
Rektorerna för förskola ingår i utbildningsavdelningens ledningsgrupp som träffas 
regelbundet ojämna veckor. Förskolans har även en egen ledningsgrupp där specialpedagoger 
för förskolan ingår vilka träffas jämna veckor. 
Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på alla nivåer inom styrkedjan i organisationen. 
Kvalitetsrapporten och dess analys av resultat ligger till viss del som grund för kommande 
läsårs utvecklingsområden på förskolorna i området. Underlaget till analyserna kommer från 
arbetslagens dokumentationer, pedagogiska dokumentationer, pedagogernas systematiska 
kvalitetsarbete vilket är regelbundna uppföljningar av undervisningen, analys av 
vårdnadshavarenkät, utvärdering av pedagogiskt nätverk och barnhälsoträffar samt 
minnesanteckningar och observationer som specialpedagog och rektor genomfört under 
läsåret. I den här rapporten används begreppet arbetslag som ett samlingsnamn för 
förskollärare och barnskötare. 
Grundfakta 

Antal inskrivna barn 15/10-20 15/5-21 

Svenstaviks förskolor 88 102 

Hagens förskola 39 44 

Karlavagnens förskola 26 28 

Vintergatans förskola 23 30 

  

Andel flerspråkiga barn 15/10-20 15/5-21 

Svenstaviks förskolor 54 % 46 % 

Hagens förskola 47 % 45 % 

Karlavagnens förskola 46 % 43 % 

Vintergatans förskola 70 % 50 % 
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2 Uppföljning närvaro förskola 
Nedanstående diagram visar totala antalet barn för måndag - torsdag på förskolan under v. 20 
respektive antal barn för respektive hemvist under hela onsdagen v. 20 både anmäld tid och 
faktiskt tid. 
Hagens förskola 

 

 
Karlavagnens förskola 
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Vintergatans förskola 
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2.1 Analys och åtgärder 
I diagrammen går det att utläsa fler barn med faktiska tider på Hagen och det motsatta på 
Karlavagnen och Vintergatan. 
Förskolan är en frivillig skolform. Anmält omsorgsbehov är det som avgör hur mycket tid 
barnen förväntas vistas på förskola och styrs av vårdnadshavares förvärvsarbete alternativt 
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studier, samt barnets rätt till förskola/ allmän förskola. Majoriteten av barnen har heltidsbehov 
över 25 timmar per vecka under hela året. Öppettiderna på förskolorna är kl. 06.00 - 17.30 
detta läsår utifrån anmält omsorgsbehov. Bemanningstiderna på varje förskola anpassas efter 
det vilket kan skapa upplevelse av låg personaltäthet under delar av dagen och det 
förekommer ensamarbete under morgon och eftermiddag på alla förskolorna. Den ojämna 
närvaron utifrån de anmälda tiderna mot de faktiska tiderna hos barnen medför att 
arbetsbelastningen varierar under veckan och över året. Perioder då faktiskt antal barn är lägre 
än anmälda tider ger personalen utrymme till mer reflektion- och planeringstid samt att 
undervisa och arbeta med färre barn i mindre grupper i olika miljöer. Det har även funnits 
perioder då enheter haft personalbrist och möjlighet att lämna barn begränsats. Denna 
variation har delvis sin förklaring i att vi har varit i en pandemi och fortfarande är. Fler barn 
än lämnade tider tyder på att vårdnadshavare ej använder Schoolsoft enligt rutin. 
Enligt analys av bearbetade mål har pandemin gett positiva och negativa effekter på närvaron. 
Positiva effekter är att närvarande barn har varit friska. Negativa effekter utifrån pandemin är 
periodvis oro i arbetslaget och i barngruppen utifrån ev. personalbrist på grund av symtom på 
Covid-19. 
Åtgärd 
Undersöka varför vistelsetider ej lämnas i Schoolsoft. 
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3 Utvärdering mål och läroplansområden 

3.1 Normer och värden 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
I förskolan ska pedagogernas arbete utformas på ett aktivt och medvetet sätt så att det 
överensstämmer med de samhälleliga och grundläggande demokratiska värderingar som 
anges i Skollagen (2010:800). Utbildningen i förskolan ska ha utgångspunkt i barnets bästa 
vad gäller normer, värden och rättigheter (UNICEF Sverige, 2009). I sin utbildning ska 
barnen ges möjligheter att tillägna sig dessa samhälleliga normer och värderingar samt få 
praktisera dessa i vardagliga sammanhang (Läroplan för förskolan, Lpfö 18, s. 12, 2019). 
Svenstaviks förskolor har organiserat utbildningen i mindre lek- och aktivitetsgrupper i de 
olika lärmiljöerna inomhus och utomhus vilket var ett prioriterat område. Pandemin har 
påverkat arbetet då barn har varit frånvarade och gruppindelningarna har förändrats utifrån 
närvarande barn. Arbetet med normer och värden har en stor plats i den dagliga verksamheten 
och arbetet pågår kontinuerligt i arbetslagen då det är en viktig grund i utbildningen. Även det 
här läsåret har fokus legat på att skapa och förmedla en tydlig struktur samt arbeta efter 
rutiner vilket skapar trygghet och förståelse hos barnen så de känner delaktiga i den dagliga 
undervisningen. Barnen ges utmaningar motoriskt, språkligt och socialt i syfte att de ska få 
utvecklas och lära. Arbete med att skapa goda relationer och stötta barnen i deras 
identitetsutveckling genom ett medvetet bemötande från pedagoger har hög prioritet vilket 
förmedlas genom att vara goda förebilder och tydliggöra allas lika värde. 
Hagen återger i sina analyser att de använt gruppen som resurs för att utmana individen 
utanför komfortzonen och sett att det leder till att alla barn deltar i planerade aktiviteter. 
Barnen får då lära i socialsamvaro, hur vi är mot varandra genom rutiner och de får prova sig 
fram även om de inte kan allt ännu. Genom att arbetslaget bekräftar, utmanar och samtalar om 
det som händer, det som görs i nuläget ges barnen möjlighet till lärande i sociala 
sammanhang. Innehållet anpassas utifrån barnens och planeras med progression. Säljö 
framhåller att människors  förmåga att lära och utvecklas inte har någon bestämd gräns, vi 
skapar redskap för att lösa fysiska och intellektuella problem i ett sociokulturellt perspektiv. 
(Roger Säljö: Lärande i Praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, 2000.) 
Karlavagnen skriver i sin analys av observationer att arbetet med mindre grupper gett bra 
resultat och de åldersblandade mindre grupperna samt värdegrundstema gett möjlighet till 
både draghjälp och utmaning för alla barn. Här har barngruppen använts som resurs i arbetet 
då de fått möjlighet att lära av varandra. Kompistemat har varit en röd tråd och arbetet har 
intensifierats periodvis för att skapa goda relationer och stötta barnen i deras 
identitetsutveckling genom ett medvetet bemötande från arbetslaget och vald litteratur. 
Vintergatan har under höstterminen valt att fördjupa värdegrundsarbetet genom förtydligande 
i planeringen för en mer medveten undervisning i ämnet vilket enligt arbetslagets analys har 
lett till ökat samarbete i barngruppen och mellan barn och pedagoger samt skapat fler positiva 
relationer. Det har skett genom gruppstärkande samarbetsövningar och lekar utifrån barnens 
behov i mindre grupper inom- och utomhus. Diskrimineringsgrunderna har bearbetats genom 
medvetet val av litteratur och barnen har genom böcker, sagor och sånger mött personer, 
situationer och handlingar som behandlar allas lika värde. 
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Handlingsplan för att stävja bitning i barngruppen saknades föregående läsår och är utarbetad 
och publicerad på Insidan. 
Resultat tillbud för läsåret utifrån normer och värden. 

  Antal kränkningar 
ht-20 Kommentar Antal kränkningar 

vt-21 Kommentar 

Svenstaviks 
förskolor 

1 Alla åtgärder 
utförda 

1 Utredning visar att 
tillbudet ej gäller 
kränkande 
behandling 

     

     

 Antal tillbud ht-20 Kommentar Antal tillbud vt-21 Kommentar 

Svenstaviks 
förskolor 

3 Alla åtgärder 
utförda 

  

     

Analys av samtliga tillbud 
Under året har 24 tillbud rapporterats varav två anmälda kränkningar. Kränkningsärenden har 
hanterats enligt rutin och utredning av det ena ärendet visade att det ej handlade om 
kränkning. I förskolans utbildning är det ofta pedagogens tolkning av situationen som avgör 
vad som är en kränkande handling. Denna tolkning är svår att göra på ett korrekt sätt vilket 
leder till en osäkerhet om rätt bedömning görs. Det faktum att den som kränker någon också 
måste förstå att uppträdandet upplevs som kränkande gör att många situationer i förskolan inte 
kan sägas vara kränkande eftersom barnet inte utvecklat den medvetenheten. Det andra 
ärendet har avslutats och arbetslaget har uppdateras i gällande rutiner. 
Tillbuden som handlar om bristande rutiner har hanterats genom uppdaterade eller nya rutiner 
som efterföljs. Samtliga tillbud har åtgärdats i förebyggande och förhindrande syfte. 
Analys och utvecklingsbehov 
I arbetslagens analys framgår att de i diskussioner av styrdokumenten, medvetandegjort hur 
de vill arbeta gällande att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Området 
behandlas även i revideringen av förskolans Plan mot kränkande behandling 2020. 
Gemensamma diskussioner gällande rutiner och tillbud vid revideringen kan stärka 
arbetslagen ytterligare i framtida situationer samt bidra till bättre förebyggande insatser. 
Utifrån observationer och Barnhälsoträff samanställning framstår att arbetssättet med mindre 
grupper kan utvecklas mer utifrån forskning kring åldershomogen/-heterogen gruppindelning, 
normkritiskt tänkande. Williams, P., Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2016). 
Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för utveckling och kvalitet. Stockholm: Natur 
& Kultur. 
I observationer av och samtal med arbetslagen framträder behov av ökat deltagande i barns 
lek i syfte att främja och stötta barns sociala utveckling samt förekomma och stävja 
kränkningar. 

Måluppfyllelse 

 Området har god kvalitet 
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Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel vårdnadshavare som svarar "Ja alltid" 
samt "Ja ofta" på påståendet (fråga 15) "Jag är 
lugn och trygg när mitt barn är på förskolan" ska 
öka från föregående år. 

100 % 95 % 105,26 % 

3.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Analys 
Arbetslagen skattar att arbetet med Omsorg, utveckling och lärande till viss del uppnår målen 
inom området. Att vara närvarande i barns lek och ha ett öppet, inlyssnande förhållningssätt 
gentemot barnen uppger pedagogerna har varit en framgångsfaktor där de kan fånga upp barns 
dagsform och även ta tillvara barnens intressen och frågor som underlag till såväl planerad 
som flexiblare undervisning. 
"Vi behöver bli bättre på att använda läroplanen och ta fram den vid varje 
arbetslagsplanering" är en reflektion från arbetslag. 
Arbetslag skriver även att förskolan måste säkerställa att barnen får ta del av innehåll som 
motsvarar Läroplanens samtliga mål under sin tid på förskolan: "Vi ser i vårt underlag att vi 
inte behandlar alla områden i Lpfö-18 under ett barns tid på förskolan, därför behöver vi 
göra en grovplan över tid för att möjliggöra att barn får ta del av undervisning inom alla 
områden." 
Tillsammans med läroplanen för förskolan så ska utformandet av utbildningen och 
undervisningen utgå ifrån barns erfarenheter, intressen, nyfikenhet och behov. Omsorg, 
utveckling och lärande ska bilda en helhet (Lpfö 18, s.13, 2019). Att använda pedagogisk 
dokumentation som redskap i barns lärande möjliggör att barns frågor och lärstrategier kan 
synliggöras, vilket sedan kan utgöra grund för planeringen i verksamheten (Förskola tidig 
intervention, s.48, Vetenskapsrådet, 2015). De synliggjorda rösterna som fångas upp i 
gemenskapen gör att alla barn i gruppen får möjlighet att bidra med egna kunskaper och 
erfarenheter kring det utforskande projektet (Alnervik, Öhman, Lidén & Nilsson, 2018), på så 
sätt blir det även ett demokratiskt arbetssätt. Thulin & Jonsson (2018) pekar i samma riktning 
och menar att det är just det som är undervisning; att få syn på och ta tillvara barns perspektiv, 
för att sedan skapa kopplingar till ett visst innehåll som fortsätter till vidare utveckling. 
Både forskning och förskolans personal har lyft mindre barngrupper som ett effektfullt 
arbetssätt i strävan att nå måluppfyllelsen. Även lärmiljön är en central del i barns utveckling 
och lärande samt på vilket sätt material erbjuds och vilka fysiska ramar som finns att förhålla 
sig till, eftersom detta har betydelse för barns möjligheter att påverka sitt handlingsutrymme 
och sina aktiviteter (Eriksson Bergström, 2013). 
Lärmiljörond har gjorts på samtliga hemvisten av arbetslagen och åtgärder vidtagits för att 
skapa bättre förutsättningar för att nå målen. Pedagogerna uppger att lärmiljöerna 
kontinuerligt anpassas utefter barnens intressen, behov och nyfikenhet samt lust att lära. Till 
stor del så erbjuds ett varierat utbud av material utifrån olika teman som stimulerar barns 
utveckling och lärande. Materialet synliggörs i lärmiljöerna, genom att  det sorteras med 
symboler och text. Vilket gett effekt av att barnens skriftspråk har utvecklats under året då 
symboler och text finns i alla miljöer. På förskolan används även ibland bildstöd för att skapa 
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en förförståelse hos barnen - rutinschema, påklädningsschema, aktivitetsschema och 
dagsscheman. Digitala verktyg används till viss del i undervisningen, då främst i arbetslagens 
dokumentation. Smartboard och Ipad används av pedagoger och tillsammans med barn för att 
utforska. 
Utemiljön erbjuder olika möjligheter till lek, lärande och utforskande. Arbetslagen har 
önskemål om att lärmiljön på förskolegården ska utvecklas mer. 
Som tidigare nämnts har arbetet med att dela in barnen i mindre grupper visat sig ge positiva 
effekter för möjligheter att nå målen. I de mindre grupperna får barnen mer talutrymme och 
möjliggör samtal där barnen kan göra sin röst hörd. Arbetslagen anser att det gynnar barnens 
språkutveckling eftersom samtalen i de mindre grupperna ofta blir mer följsamma mot det 
som fångat barnens intresse. Möjligheten att lyssna till varandras tankar, frågor och idéer blir 
större och för den enskilde pedagogen så underlättar det även att ställa öppna utvecklande 
frågor och benämna företeelser och begrepp. 
Arbetslagen uppfattar att omsorgsarbetet fungerat väl, då de konstaterat att barnen trivs och 
visar trygghet på förskolan och återger att detta beror på pedagogernas trygga och inlyssnade 
förhållningssätt. En strävan är att utgå från barnen och gruppens behov och förutsättningar. 
Kontakten med vårdnadshavare är god och samverkan har under året skett på olika sätt genom 
samtal utomhus, tamburen och via telefon/ digitalt där en positiv effekt som arbetslagen lyfter 
är att samtalen då kan sker under ordinarie arbetstid. Verksamhetsloggen och 
dokumentationer som är synliga för hemmet har under året utvecklats. Det har gjort att 
vårdnadshavare fått ökad insyn i utbildningen över tid och deras möjlighet att kunna påverka, 
tycka till om samt tala om den har ökat, även om de pga. pandemin inte fått möjlighet att 
besöka förskolan. 
Utvecklingsbehov 
Arbetet med omsorg, utveckling och lärande pågår konstant under utbildningen på förskolan. 
Språkutvecklande arbetssätt förekommer i samtliga grupper och prioriteras högt av 
arbetslagen. Olika aktiviteter och material erbjuds barnen som en del i att erövra nya 
kunskaper och färdigheter. Arbetslagen tar hänsyn till de förutsättningar och behov som finns 
i barngruppen arbetet. 
Utvecklingsområde 1 - Bildstöd/dagsscheman har visat sig effektfullt för barns utveckling och 
lärande, samtidigt som det lyfts behov av att fortsätta att utveckla arbetet inom tydliggörande 
pedagogik i förskolan. Lärmiljöerna är anpassade efter barngrupperna och förändras 
kontinuerligt utefter aktuella teman eller intressen hos barnen. Arbetslagen uppger att de vill 
fortsätta berika utemiljön med aktiviteter, mötesplatser och material samt erbjuda fler 
tillfällen av planerad undervisning utomhus. 
Utvecklingsområde 2 -  som till viss del har lyfts i processen av bearbetade mål är hur 
förskolan under ett barns förskoletid arbetar med de olika målen i "Omsorg, utveckling och 
lärande" och att det finns behov av att göra en grovplan över tid som möjliggör att barnen får 
ta del av undervisning inom alla målområden vilket kan ske genom ämnesövergripande arbete 
i tema eller projekt. Där syftet är att förskolans utbildning erbjuder en bred undervisning som 
ger ökad måluppfyllelse. "Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med 
läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 
barnen" Lpfö 18, s.7 
Utvecklingsområde 3 - Regelbunden verksamhetsdokumentation i Schoolsoft. 
Utvecklingsområde 4 - Utveckla digitala kunskaper tillsammans med barnen så att det blir 
meningsfullt för barnen i utbildningens praktik. I observationer samt i analysprocessen 
framkommer att digitala verktyg används till viss del och det går att utveckla tillsammans 
med barnen.  Att göra barnen till aktiva producenter i det digitala kan jämföras med barnens 
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delaktighet i det analoga arbetet som på förskolan där barnen är aktiva. "Detta inbegriper att 
barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material 
och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod 
i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande." Lpfö 18, s. 9. Det är av vikt att det 
skrivs fram en plan hur digitala verktyg ska vara ett komplement till övrigt material som finns 
i förskolans utbildning. 
  

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Utbildningen ska bedrivas i mindre grupper 
med färre barn och pedagoger under större delen 
av dagen (ti-to) 

   

Kommentar Läsår 2020/2021 
 
Samtliga förskolor har medvetet arbetat med mindre grupper det går att utläsa i arbetslagens regelbundna 
uppföljningar och utvärderingar dock har inte skattning i nivåer genomförts därav inget underlag att mäta 
nivåer. 
 
(Helena Widenström) 

3.3 Barns delaktighet och inflytande 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Analys 
Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2019) så ska barnens uttryckta intressen och 
behov ligga till grund för hur man utformar lärmiljön och dessa ska även tillvaratas och 
implementeras i planeringen av utbildningen. Barnen har rätt att vara delaktiga och utöva 
inflytande på förskolan. De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig samt utifrån barnkonventionen där intentionen är att stärka alla barns rättigheter på 
alla nivåer i samhället ska omfatta alla barn behöver fortsatt utvecklas. I förskolan läggs 
grunden för att barnen ska utveckla en förståelse för vad demokrati är. Det är ett pågående 
arbete som syns tydligt genom arbetslagens lyhördhet och närvaro för barnens behov och 
intressen och styr till viss del hur miljöerna utformas. Det beskrivs i arbetslagens 
utvärderingar som en möjlighet för barnen att få inflytande över sin dag genom att komma 
med förslag på aktiviteter, vilket material de vill leka och sysselsätta sig med men även att 
pedagoger observerar barnen i deras lek för att tillvarata deras intressen. Arbetslagen återger 
att de samtalar mycket med barnen samt reflekterar över den insamlade informationen under 
reflektionstid och på så vis kan de främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva 
inflytande över sin utbildning (Lpfö-18. s.16). I arbetslagens dokumentation framkommer att 
de strävar efter att på olika sätt utifrån barnens utveckling och mognad ge möjlighet till 
inflytande över innehållet i undervisningen. På det sättet kan området anses ha god kvalité 
med utvecklingspotential. 
Det är också av betydelse för pedagogerna att dela in barnen i mindre grupper under dagen för 
att anpassa undervisningen utifrån varje individs utvecklingsbehov (Tuomela, 2012). Utifrån 
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sammanställningen och analysen av bearbetade mål som gjorts vid förskolans 
Barnhälsoträffar kan man också utläsa att mindre barngrupper bidragit till en tydlig positiv 
utveckling i undervisningen, genom barnen får mer talutrymme, arbetslag ges möjlighet att 
fånga upp och ta till vara barns tankar och idéer. Barnen ges till viss del inflytande över 
innehållet i utbildningen och får möjligheter till samtal och reflektioner i grupp med nyfikna 
och intresserade pedagoger och barn. 
Utvecklingsbehov 
Utvecklingsområde inför hösten är att alla arbetslag regelbundet observerar och dokumentera 
sina reflektioner gällande barns behov, intressen och tidigare erfarenheter för att öka barns 
delaktighet och inflytande samt tillvaratar vårdnadshavares kunskap om barnet. 

3.4 Förskola och hem 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Resultat 
Enkäten för vårdnadshavare som genomfördes under hösten 2020 och där kan man se att 
svarsfrekvensen som helhet på kommunens förskolor ligger på 25%, lägre än föregående år 
vilket var 36%. Enkäten visar en svarsfrekvens på 22% på Svenstaviks förskolor. Det är en 
liten sänkning från föregående år 2019 då svarsfrekvensen låg på 23%. 

  Antal barn Antal svar Totalt* Andel svar 
2020 

Andel svar 
2019 

Hagen 37 12 67 18% 23% 

Karlavagnen 26 9 35 26% 25% 

Vintergatan 25 7 27 26% 21% 

Svenstavik 88 28 129 22% 23% 

Berg totalt 303 117 463 25% 36% 

Nuvarande läsårs svarsfrekvens är låg och kan därför inte ge en överskådlig bild över 
vårdnadshavares åsikter. En förklaring till det låga procentuella svaret är att vi var och är i en 
Corona pandemi med alla dess restriktioner. De planerade åtgärderna var att vårdnadshavare 
skulle få möjlighet att fylla i enkäten under höstens vårdnadshavare/föräldramöten som ej 
genomfördes pga. restriktioner. 
Utifrån enkätsvaren framträder ett behov av att förtydliga undervisningen via den 
gemensamma huvudkommunikationsvägen Schoolsoft för att ge insyn i barnets utbildning. 
Det är den som används mellan förskola och hem utöver telefon och SMS-kontakt. 
Vårdnadshavare kan ta del av bilder och text på sina barns dag på förskolan genom förskolans 
verksamhetslogg, men även annan väsentlig information som förskolan delger. 
Att skapa goda och trygga relationer till barn och deras vårdnadshavare är en viktig del i 
förskolans utbildning. Det sker genom daglig kontakt vid lämning och hämtning samt i 
utvecklingssamtal då dialog förs om barnets dag på förskolan, utveckling och lärande vilket 
skapar förtroende med förskolans familjer. 
Introduktionen i förskolan är viktig och de flesta arbetslag använder sig av föräldraaktiv 
introduktion där syftet är att barnet tillsammans med vårdnadshavare i lugn och ro deltar i det 
som händer på förskolan och lär känna alla nya människor och miljöer utan att behöva oroa 
sig för att lämna eller bli lämnad. Under läsåret har en introduktionsfolder arbetats fram, 
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information till vårdnadshavare om förskolan i Bergs kommun för förmedla en tydlighet både 
i hur vi gör och varför vi gör som vi gör. 
Under detta läsår har vi blivit utmanande i den här strukturen pga. Folkhälsomyndighetens 
restriktioner gällande covid-19.Samverkan mellan förskola och hem har omarbetats och 
information och dokumentationer har till stor del delgivits via Schoolsoft eller funnits synliga 
utifrån då vårdnadshavares tillträde till lokalerna begränsats till kapprum. 
Analys 
En relevant fråga att undersöka vidare är vad det kan bero på att svarsfrekvensen är så låg i 
Svenstavik. Kan det bero på kommunikation och stor flerspråkighet, eller är det endast att en 
enkät inte prioriteras av vårdnadshavare då de inte ser hur det har relevans i deras familjs 
vardag. Vi behöver också undersöka hur brukarundersökningar marknadsförs och dess syfte 
samt på vilket sätt deltagande gynnar barn och vårdnadshavare. Det är en fråga att diskutera 
vidare för att komma fram till nya möjliga strategier utifrån årets idéer för att höja 
svarsfrekvensen på enkäten. 
Annars upplevs som helhet att vårdnadshavare är nöjda med den förskola där deras barn 
vistas, men under året har det i vissa perioder framkommit synpunkter på utbildningen. Då 
gäller det främst frågor om utomhusvistelse och bemötande. Samtliga synpunkter har 
hanterats och återkopplats. 
Utvecklingsbehov 
Ökat deltagande i enkäten genom tydlig information om varför och möjliggöra för 
vårdnadshavare att besvara enkäten på förskolan i anslutning till föräldramöte. 
Verkställande av Rutin samverkan förskola - hem. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Regelbunden användning av 
verksamhetsloggen i SchoolSoft 

   

Kommentar Läsår 2020/2021 
 
Schoolsoft används i kommunikation med hemmet i syfte att synliggöra utbildningens innehåll vilken delges i 
verksamhetslogg, meddelande och nyhet. Samtliga kanaler används mer regelbundet på alla enheter detta 
läsår än föregående. 
 
(Helena Widenström) 

 Verksamheten kännetecknas av en tillitsfull 
relation mellan förskolan och hemmen. 

86 % 89 % 96,63 % 

 Verksamheten skapar bästa möjliga 
förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas 
rikt och mångsidigt genom att samarbeta på ett 
nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 

93 % 89 % 104 % 

 

Aktivitet Slutdatu
m 

 Utveckla enhetliga skriftliga rutiner för ett professionellt bemötande mellan förskola och 
hem 

2021-05-
31 
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3.5 Övergång och samverkan 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
SKA Arbetsplanering har varit ett stöd för arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet då 
Läroplanens målområden prioriterats periodvis utifrån huvudmannens årsaxel. 
Fortbildningsinsatsen SKA-förskola via MIUN har lett till kompetensutveckling hos samtliga 
deltagare. Dock uttrycker arbetslag att det är svårt att göra analys och att tiden känns 
otillräcklig vilket föranledde ytterligare genomgång av analysarbete inför utvecklingsdagen 
20/5-21. Den insatsen gjordes i förskolans pedagogiska nätverk där samtliga förskolor är 
representerade. En framgångsfaktor under processen är att utvecklingsledare och ledning 
samarbetat och stöttat arbetslagen genom framtagande av en tydlig modell. 
Se Utvärdering - Kompetensutveckling (SKA) 

Aktivitet Slutdatu
m 

 Arbetsplanering systematiskt kvalitetsarbete 2020-12-
10 

Kommentar 
Aktiviteten har genomförts och arbetsplanering SKA Arbetsplanering har legat till grund för arbetslagens 
systematiska uppföljningar under läsåret 20/21. Under läsåret 21/22 kommer samma modell att användas för 
arbetslagen att göra regelbundna uppföljningar av undervisningen utifrån Lpfö18 dock ska dokumentet 
revideras före ht-21. 

3.7 Rektorns ansvar 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.8 Förutsättningar 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 
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Analys och utvecklingsbehov 
Resultat 
Som tidigare beskrivits i denna rapport har pandemin påverkat verksamheten under året. 
Arbetslagens utvärderingar visar på positiv och negativ påverkan för barngruppen, 
undervisningen samt samverkan förskola och hem. I stort har inte undervisningen påverkats, 
periodvis har frånvaron bland barn och pedagoger varit hög det har turligt sammanfallit och 
vikarietillgången har i de flesta fall varit tillräcklig. Dessa perioder har planeringen reviderats 
eller skjutits upp. De barn som varit närvarande har varit friska och har fått möjlighet att möta 
barn från andra hemvist samt arbeta i liten grupp. Lämnings och hämtnings rutiner har 
anpassats utifrån enhetens lokaler vilket till viss del påverkat den dagliga kontakten med 
vårdnadshavare och deras möjlighet att ta del av det barnen gjort under dagen inomhus. Det 
har varit en utmaning att hitta andra vägar att delge information och Schoolsoft används nu 
mer regelbundet i detta syfte. Analyser visar att barnens delaktighet ökat under läsåret. 
Digitala lösningar används i kontakt med vårdnadshavare, rektor och specialpedagog vilket 
utvecklat pedagogers digitalkompetens. Arbetsbelastningen på närvarande har varit högre 
vissa perioder och överlag är kollegiet tröttare denna vår. Möjligheten att samverka på 
enheten har varit begränsad på grund av gällande rekommendationer att hålla avstånd mellan 
vuxna och begränsa antal fysiska möten. Direktiv att arbeta hemifrån om möjligt har gällt 
rektor och specialpedagog vilket minskat tillgänglighet och fysisk närvaro inomhus periodvis. 
Det har varit en anspänning att arbeta och leva i pandemin och samtliga har gjort ett 
enastående arbete och hållit i och hållit ut genom att följa rekommendationer för att minska 
smittspridning. 
Andel utbildade förskollärare: 42 %. 
Under läsåret har  14 tillbud inträffat utifrån god miljö för lärande i dessa fall har samtliga 
åtgärder gjorts och tillbuden har rapporterats till Lokal samverkansgrupp. Rutiner har tagits 
fram och brister i lokaler har åtgärdats av fastighetsägaren. 
I inledningen beskrivs hur Svenstaviks förskolor är organiserade, yngre grupper med färre 
barn och äldre grupper med fler barn i snitt 17 barn/hemvist och ett arbetslag bestående av tre 
heltider, förskollärare och barnskötare. I arbetet med att skapa en god miljö för lärande finns 
en strävan att fördela ålder, kön och flerspråkiga barn jämnt i grupperna vilket kan tyckas 
enkelt men avgörs utifrån barnets behov av förskoleplats. Under läsåret har inte samtliga 
förskoleplatser tillsatts och flerspråkigheten är relativt jämn i slutet av vårterminen. 
Omsorgsbehovet varierar och arbetsbelastningen är varierande på hemvisten vilket går att 
utläsa i hämtnings och lämningsrapporter. 
Utbildningsnämndens beslut 20-12-14 gällande begränsat öppethållande från kl. 16.00 en 
eftermiddag/månad för att arbeta med kvalitetsutveckling har bidragit till bättre 
förutsättningar i fråga om arbetstider för all personal i förskolan. Med beslutet förläggs även 
kvalitetsarbete inom ramen för förskolans öppettid tidigare skedde det utanför förskolans 
ramtid dvs efter kl. 18.00. Enligt Lpfö 18 ska förskolans kvalitet kontinuerligt och 
systematiskt dokumenteras, följas upp och utvecklas. ”Sådan planering, uppföljning och 
utvärdering ska ske på enhetsnivå av förskollärare och annan personal i förskolan” (4 kap. 
4§ i Skollagen). Vårdnadshavare har till väldigt stor del haft möjlighet att hämta sina barn 
tidigare dessa dagar, i enstaka fall har någon meddelat förhinder inom avtalad tid och vikarie 
har anlitats. 
Analys 
Pandemin har följt verksamheten och gett upphov till utveckling av metoder och arbetssätt, 
arbetslagen skriver i utvärderingen bl.a. om hur barn får större talutrymme i liten grupp och 
att nya relationer utvecklats vilket även forskningen styrker Williams, P., Sheridan, S., & 
Pramling Samuelsson, I. (2016). Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för 

87



Svenstaviks förskolor, Kvalitetsrapport 18(21) 

utveckling och kvalitet. Stockholm: Natur & Kultur. 
Andelen utbildande förskollärare är 42 %, lägre än huvudmannens målsättning vilken är 
66 %. 
Det är få tillbud rapporterade vilket kan bero på bra rutiner och säkerhetstänk eller osäkerhet i 
vad som ska rapporteras. 
Flerspråkigheten är hög i Svenstavik dock är fördelningen förhållandevis lika på enheterna 
vilket kan ge barnen bättre förutsättningar att tillägna sig svenska. 
Med ojämnt omsorgsbehov på hemvisten behöver samarbetet mellan arbetslagen utvecklas så 
att alla får samma möjlighet till reflektions och planeringstid. 
Begränsad öppettid medför att förskolans personal ges bättre förutsättningar att utföra arbetet 
inom ramen för förskolans öppettid. 
Åtgärder utifrån ovanstående analys: 

• Internutbildning 2020-08-23 där tillbudsrapportering ingår 
• Fortsatt arbete i mindre barngrupper 
• Översyn av omsorgsbehov för att nyttja resurser effektivare och möjliggöra mer 

reflektionstid 
• Fortbildning: Skolverkets insats "SPFL- Specialpedagogik för lärande för förskola" 

för all personal, sker under läsår 2021-2022 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel legitimerade förskollärare ska öka från 
föregående år 

42 % - - 

Kommentar vt 2020/2021 
 
Under läsåret 20/21 har två förskollärare anställts med sysselsättningsgrad 100 respektive 75% vilket medför 
en ökning av andelen legitimerade förskollärare då ingen avslutat sin anställning. Det finns fortsatt rekryterings 
eller fortbildnings behov för att nå intentionen två förskollärare och en barnskötare/arbetslag. 
 
(Helena Widenström) 

3.9 Kompetensutveckling 

Nulägesbedömning 

Ej genomförd 

Analys och utvecklingsbehov 
Förlängningen av Riktade insatser för nyanländas lärande möjliggjorde att insatserna SKUA 
och SKA förskola kunde slutföras. SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) 
mynnade ut i Plan för att stärka alla barns språkutveckling som fastställdes under läsåret och 
implementering har påbörjats. Planen innehåller aktuell forskning, metoder och BAS-nivå och 
ska ligga till grund i förskolornas planering av det språkutvecklande arbetet. SKA 
(Systematiskt kvalitetsarbete) syftar till att kompetenshöja arbetslagen gällande analysarbete 
och på det sättet ge huvudmannen bra underlag att fatta beslut utifrån. Insatsen avslutades 
med en digital föreläsningen "Att hantera motstånd" Janna Scheele. 
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Förskolans pedagogiska nätverk består av representanter från samtliga förskolor vilka har 
träffats åtta gånger under läsåret via Teams. Där har Plan för att stärka barns språkutveckling, 
Introduktionsfolder och gemensamma mallar och rutiner för samverkan förskola - hem 
utarbetats. Detta arbete har letts av specialpedagoger och alla verksamma inom förskolan har 
haft möjlighet till inflytande då underlagen gått ut på remiss till arbetslagen innan 
fastställande. 
Förskoleforum är en plattform med inspirerande material som kan användas som underlag till 
planering av verksamhetsaktiviteter samt olika relevanta och aktuella artiklar som berör 
arbetet i förskolan. Under våren har specialpedagoger och rektor deltagit i några digitala 
föreläsningar. Tyvärr kunde inte förskollärare delat på grund av sjukdom och personalbrist vid 
föreläsningstillfället. 
Polyglutt – 1,5 tim inspirationsföreläsning. 
Analys och utvecklingsbehov 
Formen för Förskolans pedagogiska nätverk har inte önskad effekt, det är svårt för 
representanterna att sprida information i nära anslutning till träffar och övriga pedagoger har 
uppgett att de inte är delaktiga i ex. vis framtagande av blanketter och rutiner. Till förmån för 
kollegialt lärande via skolverket kommer detta forum vara vilande kommande läsår. 
  

Aktivitet Slutdatu
m 

 SKUA förskola 2020-12-
31 

Kommentar 
Insatsen resulterade i Plan för att stärka alla barns språkutveckling och implementeringen har påbörjats, 
arbetet fortsätter läsåret 21/22. 

 SKA förskola 2020-12-
31 

Kommentar 
Aktiviteten ingår i insatsen "Riktade insatser för nyanländas lärande". Insatsen har blivit förlängd under hösten 
pga corona. 
Under våren -20 utfördes en utvärdering från MIUN, samtal i arbetslag, uppföljning efter utvecklingsdagar. 
Ht-20 genomfördes kvarvarande föreläsning. 

 Digitala verktyg 2021-06-
11 

Kommentar 
På grund av pandemin och ökad arbetsbelastning för rektorer pausas det kollegiala lärandet Att leda 
digitalisering. Återupptas läsåret 21/22 

89



Svenstaviks förskolor, Kvalitetsrapport 20(21) 

4 Sammanfattande analys 
”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar 
barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och 
en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och 
vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att 
utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.” Lpfö 
18, s 7 
Vi strävar mot utbildningschefens vision - Berg en erkänt bra utbildningskommun - som 
kännetecknas av delaktighet, insyn och engagemang. Pedagoger vid Svenstaviks förskolor 
arbetar i en förskola för alla. Pedagogers välkomnande förhållningssätt inspirerar barnen till 
utforskande och lust att lära. Barn och vårdnadshavare ska känna tillit till förskolan och 
nyfikenhet att möta dagen. Jag kan, vill och vågar är ledord i Svenstaviks. 
Sammanfattning av det som kommit fram i rapporten: 

• Utveckla arbetet med mindre grupper i barngruppen under större delen av dagen. 
• Utveckla användandet av struktur och bildstöd/ stödtecken i våra lärmiljöer genom 

implementering av Plan för att stärka alla barns språkutveckling. 
• Utveckla förskolans lärmiljöer så de är tillgängliga och utformas utifrån de behov och 

intressen som arbetslagen observerat och barnen ger uttryck för 
• Utveckla den pedagogiska dokumentationen och barns delaktighet i de pedagogiska 

dokumentationsprocesserna samt hur den förmedlas till vårdnadshavare.  
• Planera medvetet så att undervisningen omfattar samtliga målområden i Lpfö18 under 

barns tid i förskolan. 
• Utveckla arbetslagens digitala kunskaper tillsammans med barnen. 
• Hitta strategier för att öka vårdnadshavares deltagande i förskolans enkäter och 

utvärderingar. 
• Utveckla arbetslagens förhållningssätt och kunskaper om barns inflytande och 

delaktighet samt hur det verkställs och synliggörs. 
• Öka den generella kompetensen om normer, värderingar samt vad ett tillbud och 

kränkning är samt hur rutinen ser ut. 
• Ett gemensamt SKA-Årshjul för att få en förförståelse och överskådlig bild av läsåret 

och dess fokusområden. 
• Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att  implementera och 

förankra planer, dokument och rutiner hos förskollärare och barnskötare. 
• Översyn av omsorgsbehov för att nyttja resurser effektivare och möjliggöra mer tid för 

reflektion och uppföljning av utbildningen och dess innehåll samt att uttag av tid för 
reflektion och uppföljning tydliggörs i arbetslagets arbets- och undervisningstid. 

• Skolverkets insats "SPFL- Specialpedagogik för lärande - förskola" för all personal, 
sker under läsår 21-22 
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5 Kommande läsårs nulägesbeskrivning 

5.1 Nulägesbeskrivning 
Läsår 2020/2021 
 
Undervisningen vid Svenstaviks förskolor har genomförts utifrån styrdokumentens intentioner 
med viss påverkan av pågående pandemi. Underlaget i denna rapport har systematiskt samlats 
in under läsåret, utvärderats och analyserats. 
Bergs kommuns prioriterade områden i förskolan under läsåret 2020/2021 

• Utveckla arbetet med mindre barngrupper 
• Utarbeta skriftliga rutiner hämtning och lämning 
• Tydliggöra hur information till vårdnadshavare kommuniceras 
• Utveckla användningen av digitala verktyg 
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

Ovanstående prioriterade områden har fått stort utrymme vilket gett positivt resultat. Arbetet 
har påbörjat och fortsätter i olika utsträckning under kommande läsår. 
Prioriterade områden läsåret 2021/2022 

• Kollegialt lärande för förskollärare och barnskötare i förskolan -SPFL -
Specialpedagogik för lärande 

• Vidareutveckla arbetet med mindre barngrupper 
• Vidareutveckla samverkan förskola - hem 
• Utveckla användningen av digitala verktyg tillsammans med barnen 
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
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 2021-10-04 

 Utbildningsavdelningen 

 Anneli Olofsson  

 Charlotte Helgesson 

  

Övergripande frågeställningar förskolornas 
kvalitetsrapporter 20/21 
 

• Läs Hackås, Lägdan, Svenstavik och Södra förskolornas 

kvalitetsrapporter.  

• Nedan följer exempel på frågeställningar som går att lyfta i grupp 

givetvis kan det lyftas fler. 

 

Flera av analyserna är samma i de olika förskolornas rapporter vilket kan 

komma av ett nära samarbete rektorer i mellan.  

1. Men vad är det som är specifikt för varje förskola?  

2. Hur vet ni att ni har samma behov?  

 

Skolverket har återinfört ett riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. 

Riktmärket är satt till 6-12 för barn i åldern 1-3 år respektive 9-15 för barn i 

åldern 4-5 år. Riktmärket ska relateras till ett antal faktorer såsom 

personalens utbildning och kompetens, personaltäthet, barngruppens 

sammansättning samt förskolans fysiska miljö.  

3. Hur arbetar ni med mindre barngrupper utifrån avdelningstänk? 

4. Varför är det viktigt att uppfylla riktmärket? 

5. Hur ska vi få en förskola som uppfyller riktmärket? 

6. Vilka förutsättningar krävs för att få förskolor som uppfyller 

riktmärket?  

 

Flera rapporter skriver fram att det är viktigt att det finns avsatt tid för 

planering och reflektion, men det framkommer även att det finns behov av 

dagordning med fasta punkter och organiserat innehåll.  

7. Vad krävs för att möta personalens behov av planeringstid och 

innehållet i dessa? 

 

Några av förskolorna har ändrat så att barn med vistelsetid på 15 h är 

fördelade på fyra dagar.  

8. Hur många 15h-barn finns det på respektive förskola? 

9. Vilka fördelar respektive nackdelar innebär denna organisering?  

 

I flera av rapporterna påtalas behovet av att utveckla lärmiljöerna, både 

inne, men framförallt ute 

10. Vilka förändringar upplever ni behövs? 

 

I flera rapporter uttas behov av att rektorer och specialpedagoger ska vara 

en naturlig del av arbetslagens vardag. 

11. Hur ser du på pedagogernas behov och vad krävs för att utveckla 

detta?   
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Att organisera en likvärdig skola 2021/2022 
1. Teamet ska tillsammans ha identifierat sina tre största utmaningar för att stärka 
likvärdigheten i sin 
organisation utifrån det nationella uppdraget. En i teamet skriver in dessa i Padleten. 
2. Varje deltagare i 
teamen ska individuellt svara på denna fråga: Vad är, enligt dig, kärnan i 
huvudmannens uppdrag i relation 
till likvärdighet? 

Deltagare från Berg: Torsten Medalen, Anneli Olofsson, Charlotte Helgesson 

Bergs kommun 
 
Kompetensförsörjning 
Ämneskompetens och ämneskollegor 
Hur vet vi det vi tror? 
SCB-statistik. 
Vad är det vi faktiskt vet (belägg)? 
Rektors/utbildningsavdelningens analys att små enheter har 
svårt att få kompetens i alla ämnen. 
Vad är det vi inte vet och hur tar vi reda på det? 
Är kringresande lärare ett alternativ? 
Vi vet inte om det finns intresse av att vidareutbilda sig i fler 
ämnen och vad det skulle krävas för förutsättningar för att 
genomföra det. 
Vi vet inte kommande behov avseende pensionsavgångar. 
Varför ser det ut som det gör? 
Små enheter, man får rätt bra lön som outbildad lärare och man 
får jobb. 

 
Socioekonomiska förutsättningar 
Har vi en bra resursfördelning som kompenserar? 
Hur vet vi det vi tror? 
Resurser finns för FBK, modersmål, studiehandledning, SvA, men 
även små enheter 
Vad är det vi faktiskt vet (belägg)? 
Att det är socioekonomiska skillnader i kommunen. 
Vad är det vi inte vet och hur tar vi reda på det? 
Nyckeltal per geografiskt område. Plan var att beställa rapport 
från SCB, men då vi är för små får vi inte ut detta. Avvaktar 
Skolverkets uppdaterade statistik för fördelning av statsbidrag. 
Varför ser det ut som det gör? 

 
Organisatoriska förutsättningar 
Storlek på skolor, avstånd för elever till skolan, vissa skolor växer 
- andra minskar 
Hur vet vi det vi tror? 
Följer statistik över tid, befolkningsutveckling, elevantal, prognos 
för antal födda per år. 
Vad är det vi faktiskt vet (belägg)? 
Nuläge för elevantal per skola. Geografisk placering och avstånd. 
Vad är det vi inte vet och hur tar vi reda på det? 
Framtida befolkningsutveckling, bostadsbyggande, 
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generationsskiften på fastigheter går inte att exakt veta men vi 
kan nå ökad dialog med bostadsutvecklingsgrupper för ökad 
insyn bättre dialog. 
Vi kan även försöka använda statistik från SCB för att 
prognostisera befolkningsutvecklingen mer än vi gör idag. 
Varför ser det ut som det gör? 
En stor kommun till ytan med många byar fördelade på stora 
områden. En kommun där man värnar om närhet till skola. 

 
Lärmiljöer 
Förskola, arbeta med lärmiljöer istället för enbart avdelningar. 
Alla skolformer: Lärmiljöer som förstärker lärandet. 
Hur vet vi det vi tror? 
Dialog med rektorer/förvaltning/politik om behov av lokaler 
och dess nyttjande. Diskussioner utifrån barngruppers storlek i 
förskolan. Kvalitetsrapporternas framskrivning av behov av 
fortbildning kring lärmiljöer i samtliga skolformer. 
Vad är det vi faktiskt vet (belägg)? 
Förskolor: många små enheter där verksamheter delas in i 
avdelningar. Vi vet lokalernas utformning som är väldigt 
traditionella med uppdelning med visst antal rum per avdelning. 
Grundskolor: Elevenkät som visar att elevinflytande och elevers 
intresse för undervisningen kan förbättras. Vi vet betygsresultat 
och att forskning visar på vikten av elevers intresse och 
engagemang för ökad inlärning samt vikten av lärares 
bemötande av elever (bland annat Zimmerman). 
Vad är det vi inte vet och hur tar vi reda på det? 
Vilken effekt fortbildningsinsatser ger i 
barngruppen/klassrummen. Vi vet inte hur det skiljer sig åt 
mellan olika klassrum eller mellan olika skolor. Ta reda på det 
genom observationer och dialog om framgångsfaktorer, 
synliggöra goda exempel med forskningsförankring. 
Varför ser det ut som det gör? 
Många små förskolor med små arbetslag som ska hinna planera 
och utvärdera, svårt att få planeringstiden att räcka till. 
Grundskolor: Läroplanens skrivning om läraren ska och ämnenas 
kursplaner kan vara orsak till att lärare ofta arbetar enskilt och 
skapar sin klassrumsmiljö. 

 
Uppgift:  

Formulera 1-3 konkreta handlingar (vad och varför) som ni ska ha gjort till nästa 

gång vi ses. Formulera gärna detta som frågeställningar. Skriv i padlet. 

 
Kvalitetsdialog 
Vidareutveckla kvalitetsdialogerna för att få ökad förståelse i 
hela styrkedjan och effekt i klassrummen. 
Verksamhetsvis, med styrda frågor. Start med förskolan på nästa 
nämnd. 
Men även planera in besök på skolorna för dialog där alla nivåer 
är representerade. Klassrumsbesök. Elevråd. 
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Att organisera en likvärdig skola 2021/2022
1. Teamet ska tillsammans ha identi�erat sina tre största utmaningar för att stärka likvärdigheten i sin
organisation utifrån det nationella uppdraget. En i teamet skriver in dessa i Padleten. 2. Varje deltagare i
teamen ska individuellt svara på denna fråga: Vad är, enligt dig, kärnan i huvudmannens uppdrag i relation
till likvärdighet?

JOANNA SCHÉELE 29 APR 2021 12:09

Bergs kommun

Kompetensförsörjning
Ämneskompetens och ämneskollegor 

Hur vet vi det vi tror? 
SCB-statistik.  

Vad är det vi faktiskt vet (belägg)? 
Rektors/utbildningsavdelningens analys att små enheter har
svårt att få kompetens i alla ämnen.

Vad är det vi inte vet och hur tar vi reda på det?
Är kringresande lärare ett alternativ?  
Vi vet inte om det �nns intresse av att vidareutbilda sig i �er
ämnen och vad det skulle krävas för förutsättningar för att
genomföra det.  
Vi vet inte kommande behov avseende pensionsavgångar. 

Varför ser det ut som det gör?
Små enheter, man får rätt bra lön som outbildad lärare och man
får jobb.

Socioekonomiska förutsättningar
Har vi en bra resursfördelning som kompenserar? 

Hur vet vi det vi tror? 
Resurser �nns för FBK, modersmål, studiehandledning, SvA, men
även små enheter

Vad är det vi faktiskt vet (belägg)? 
Att det är socioekonomiska skillnader i kommunen.

Vad är det vi inte vet och hur tar vi reda på det?
Nyckeltal per geogra�skt område. Plan var att beställa rapport
från SCB, men då vi är för små får vi inte ut detta. Avvaktar
Skolverkets uppdaterade statistik för fördelning av statsbidrag.

Varför ser det ut som det gör? 

Organisatoriska förutsättningar
Storlek på skolor, avstånd för elever till skolan, vissa skolor växer
- andra minskar 

Hur vet vi det vi tror? 
Följer statistik över tid, befolkningsutveckling, elevantal, prognos
för antal födda per år. 

Vad är det vi faktiskt vet (belägg)? 
Nuläge för elevantal per skola. Geogra�sk placering och avstånd.

Vad är det vi inte vet och hur tar vi reda på det?
Framtida befolkningsutveckling, bostadsbyggande,
generationsskiften på fastigheter går inte att exakt veta men vi
kan nå ökad dialog med bostadsutvecklingsgrupper för ökad
insyn bättre dialog. 
Vi kan även försöka använda statistik från SCB för att
prognostisera befolkningsutvecklingen mer än vi gör idag. 

Varför ser det ut som det gör? 
En stor kommun till ytan med många byar fördelade på stora
områden. En kommun där man värnar om närhet till skola. 

Lärmiljöer
Förskola, arbeta med lärmiljöer istället för enbart avdelningar.
Alla skolformer: Lärmiljöer som förstärker lärandet.  

Hur vet vi det vi tror? 
Dialog med rektorer/förvaltning/politik om behov av lokaler
och dess nyttjande. Diskussioner utifrån barngruppers storlek i
förskolan. Kvalitetsrapporternas framskrivning av behov av
fortbildning kring lärmiljöer i samtliga skolformer. 

Vad är det vi faktiskt vet (belägg)? 
Förskolor: många små enheter där verksamheter delas in i
avdelningar. Vi vet lokalernas utformning som är väldigt
traditionella med uppdelning med visst antal rum per avdelning. 
Grundskolor: Elevenkät som visar att elevin�ytande och elevers
intresse för undervisningen kan förbättras. Vi vet betygsresultat
och att forskning visar på vikten av elevers intresse och
engagemang för ökad inlärning samt vikten av lärares
bemötande av elever (bland annat Zimmerman). 

Vad är det vi inte vet och hur tar vi reda på det?
Vilken effekt fortbildningsinsatser ger i
barngruppen/klassrummen. Vi vet inte hur det skiljer sig åt
mellan olika klassrum eller mellan olika skolor. Ta reda på det
genom observationer och dialog om framgångsfaktorer,
synliggöra goda exempel med forskningsförankring. 

Varför ser det ut som det gör?
Många små förskolor med små arbetslag som ska hinna planera
och utvärdera, svårt att få planeringstiden att räcka till.  
Grundskolor: Läroplanens skrivning om läraren ska och ämnenas
kursplaner kan vara orsak till att lärare ofta arbetar enskilt och
skapar sin klassrumsmiljö.  
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Kvalitetsdialog
Vidareutveckla kvalitetsdialogerna för att få ökad förståelse i
hela styrkedjan och effekt i klassrummen.  
Verksamhetsvis, med styrda frågor. Start med förskolan på nästa
nämnd.  
Men även planera in besök på skolorna för dialog där alla nivåer
är representerade. Klassrumsbesök. Elevråd. 

Bräcke kommun

Resursfördelning
Vilken ram är rimlig för att kunna bedriva en likvärdig skola? NYA
210520 Utmaningar för vår kommun: Resurser dvs hur stor ska
påsen vara till skolverksamheten för att klara de nationella
målen? Vilken skolstruktur ska vi ha om x år? En enad politik i
frågor som behöver jobbas med över tid, längre än
mandatperioder behöver vara i fokus. 

SKA-arbetet
Vi behöver utveckla detta över hela styrkedjan. NYA 210520,
utmaningar: Ett förbättringsarbete som behöver påbörjas
samtidigt som vi jobbar med resursfördelningen - går det att
kombinera?

Kompetensförsörjning
Bra pedagoger är en förutsättning för god undervisning. NYA
210520, utmaningar: behörighet/legitimationer små skolenheter,
få till attraktiva tjänster.

Lärmiljöer inkl särskilt stöd
"Elever som utmanar oss". Elevassistenternas roll vs
pedagogerna. Vart är vi på väg? NYA 210520 utmaningar: alla är
olika, differentiering och gruppnivåer - hur ska lektioner
"designas" framåt? Digitalisering och fjärr, möjligheter eller
utmaning?

210520, Kärnan i huvudmannens uppdrag
Att det blir skillnad i klassrummet och förskolan till slut, till nytta
för eleverna och barnen, allt som görs.

Reflektioner 210520, AJS
Det är mycket som förenar oss, ungefär samma frågeställningar
och utmaningar. Några kommuner växer och andra behöver
anpassa sig - där kanske vi skiljer oss åt lite. En spännande resa
framåt att få mötas kring dessa viktiga frågor.

Egen re�ektion cathrine 
Ånge och östersund har vi alla samma tänk men hunnit olika
långt men vi kommer nog försöka samarbeta mer med Ånge...

3 utmaningar del 2, sept 2021

Inför nästa träff - SKA

Hur skaffar sig huvudmannens kunskap om hur lärarna hämtar
in uppgifter kring elevernas förutsättningar.  
-Samverkan i skolutskott med info från rektorer. 
-Styrkedjan och rollerna behöver vara tydliga - från EHT, EHM
till skolledare och skolchef och dialogen till politken vid behov. 

Till nästa gång ska vi göra följande 1-3 handlingar: 
-Vi ska under 2022 påbörja en resa över styrkedjan kring SKA-
arbetet och ta stöd utifrån för att bli bättre på detta och höja vår
förmåga att analysera. 
-Lyfta undervisning och lärande mer i de forum vi verkar,
exempelvis skolutskottet, på skolledarträffar och sedan också
följa upp hur det går också - mer kontinuerligt och inte bara en
gång per år. 
-Göra �er verksamhetsbesök under hösten då det legat nere
under Covid. 

Hudiksvalls kommun

Närvaro i grundskolan
Motverka den psykiska ohälsan bland elever

Behöriga utbildade lärare
Lärare och förstelärare med placering på rätt plats

Särskilt stöd
Främjande förebyggande arbete på skolan och i elevhälsan

(Ulf) Huvudmannens uppgift är att:
* Analysera begreppet likvärdighet 
* Fördela resurser utifrån behov 
* Följa upp skolornas arbete mot ökad likvärdighet 
* Rapportera och diskutera begreppet med politiken

Kärnan i huvudmannens uppdrag i relation
till likvärdighet
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Att genom analys, uppföljning och resursfördelning stödja och ge
förutsättningar för skolornas arbete för att stärka likvärdigheten,
samt att stärka likvärdigheten mellan alla kommunens skolor. -
EB

Att analysera var resurser bäst bör fördelas
och hitta en bra modell för resursfördelning
Hur har vi kommit fram till den resursfördelningsmodell som vi
använder oss av? Ger den de resultat vi förväntar oss? - CR

2021-05-20 - Reflektioner
* Jobba för att verksamheten ska bli lika tillgänglig för alla
snarare än att stötta de enskilda individer som har det svårt. Hur
lägger man upp det? 
* Hur kan huvudmannen stödja? Systemkunskap,
handlingsfrihet, administrativt stöd, kompetensutveckling,
skolchefens "dilemma", etc. Vad vill vi som huvudman, hur ska
det vara? 
* Alla elever ska få det stöd de behöver, ex elevhälsa. 
* Kontinuitet bland rektorer, rektorernas arbetsförhållanden. 
* Våga förändra skolstrukturen. 
* Viktigt att ta ett helhetsgrepp på likvärdighetsbegreppet, inte
bara inom lärandenämnden utan i civilsamhället i stort, eftersom
allt påverkar likvärdigheten.

2021-05-21 - Hinder och utmaningar
* De förtroendevaldas roll och ansvar: Att fokusera på kvalitet
och våga fatta beslut därefter. 
* De förtroendevaldas kunskap för att kunna fatta beslut. 
* Skolors placering: Lättare att få kompetenta medarbetare till
de skolor som ligger centralt i kommunen. 
* SKA 
* Rektorer som pedagogiska ledare. 
* Skolstruktur 
* Kompetensförsörjning och att behålla våra legitimerade lärare. 
* Möjlighet till lärarutbildning på hemmaplan. 
* Diskussion, dialog och samarbete mellan tjänstemän och
förtroendevalda. Stärka samsynen. 
* Psykisk ohälsa och frånvaro. 
* Elevers rätt till stöd.

Vad tar vi med oss från andra kommuner
* Skala av och förtydliga rektors roll 
* Skala av och förtydliga SKA 
* Långsiktig planering med långsiktiga mål helst över val 
* Synliggör resursfördelningen på alla nivåer 
*

Siv: idéer från andra kommuner
* Arbeta med resursfördelning kontinuerligt. Arbeta med
personalplanering. 
*Hitta andra arbetssätt med de be�ntliga resurser man har. 

* När det gäller ex skolorganisationsförändring - arbeta med
långsiktiga överenskommelser över mandatperioderna

2021-05-20 - Emmas
reflektioner/tankar/lärdomar
* Allt vi gör inom våra verksamheter kan kopplas till likvärdighet. 
* Många frågor tycks vara gemensamma för många kommuner. 
* Hur arbetar vi långsiktigt med gemensamma mål och
riktningar mellan tjänstemän och förtroendevalda?

Inför träff 2: Tre identifierade
utvecklingsområden
* Behovet av legitimerade, behöriga lärare 
* Närvaro 
* Värdegrundsarbete, t ex demokrati och mänskliga rättigheter 

Varför har vi valt just dessa tre? 
Det är dessa frågor som ständigt återkommer och i olika former.
Vi kan inte vara nöjda med var vi är och behöver arbeta vidare
med dem. 
Hur vet vi vad vi tror? 
Det är dessa frågor som lyfts i verksamheten. Vissa saker mäter
vi, t ex behörighet, annat frågar vi verksamheten efter och får
svar. 
Vad är det vi faktiskt vet? 
* Vi vet att vi har svårigheter att rekrytera behöriga
medarbetare. 
* Vi vet att närvaron är ett bekymmer, efter vår kartläggning. Vi
vet att psykisk ohälsa är ett problem. 
* Vi vet att det �nns främlings�entlighet inom kommunen,
genom bland annat kommunstyrelsens uppdrag. 
Vad är det vi inte vet och hur tar vi reda på det? 
* Vad ska vi göra åt problemet med att rekrytera behöriga lärare,
varför är det skillnad mellan olika skolor. Ta reda på genom
projekt, intervjuer 
* När blir frånvaro problematisk? Ta reda på mer om genom t ex
Skolverkets arbete. 
* Vi saknar insikt i den kultur som �nns bland unga. Vilket behov
av resurser �nns för värdegrundsarbetet? Geogra�sk
utbredning? Socioekonomisk påverkan? 
Varför ser det ut som det gör? 
* Externa faktorer, t ex antalet som utbildar sig till lärare. Vi är
inte tillräckligt attraktiva som arbetsgivare. 
* Varierande orsaker till frånvaro som syns i vår kartläggning.

Handlingar inför dag 3:
Vi fortsätter att utgå i Närvaro, Rekrytering och
Värdegrundsarbete. 

Kramfors kommun

Kompetensförsörjning97



Rätt utbildad personal genom hela utbildningssystemet. 
-Bra mottagande av studenter och nyanställda - utbilda
handledare. 
-Få �er jobba längre 
-Plan för positivt mottagande av prao, feriejobb, lärarstudenter
m � som ett led i strategisk rekrytering till våra verksamheter 
-Flexibilitet i arbetsformer/arbetssätt 
-Digitala lösningar 
-Personalens arbetsmiljö viktig faktor i rekryteringsarbetet. 
-Odla det positiva ryktet

Likvärdighet
Likvärdiga förutsättningar i hela vår kommun - Minskade
elevgrupper ställer krav på förändringar i skolstruktur och
organisation. 
-Våga organisera om 
-Våga tänka i andra banor 
-Hur ser resursfördelnings-instrumentet ut som främjar
likvärdighet?

Lärmiljön
Kreativa lärmiljöer som stärker lärandet och har bra verktyg för
det förebyggande och främjande arbetet i hela vår kommun 
- systematiskt kvalitetsarbete viktigt. Få all personal att delta
aktivt i utvecklingsarbetet. 
-Hitta samverkansformer mellan små och stora enheter för att
främja utveckling på alla enheter.

Utmaningar - Hinder
- Minskade befolkningssiffror utmanar organisationen och
förskole/skolstrukturen 
- Svårt att föra diskussion när befolkningssiffrorna sjunker och
allmänheten vill att vi skall satsa för att växa. 
-Signalera utveckling istället för avveckling 
-Våga ta impopulära beslut och motivera varför. 
-Vända en kritiserad insats till något positivt och visa vilka
utvecklingsmöjligheter som öppnas. 
-kunskapsbrist om den politiskt styrda organisationens
förutsättningar 
-Pengar 

Ulrikas reflektion
Fundera vidare på hur vi jobbar med en  kulturförändring bland
anställda/politiker och inställningen till uppdraget och de vi är
till för.

Krokoms kommun

Lärmiljöer

Pedagogisk behörighet

Resursfördelning

Svårighet att fördela resurser och behöriga
pedagoger så att enheterna får likvärdiga
förutsättningar

Huvudmannen ska se till att goda lärmiljöer
finns på alla enheter.

Sollefteå kommun

Behöriga/legitimerade lärare
Stadie/ämne i alla skolor 
Hur vet vi det? Genomgång av varje tjänst i varje skola;
behörigheter (ämne/stadium) samt legitimation 
Varför ser det ut som det gör? Svårt att rekrytera behöriga och
legitimerade till ämne och stadium

Resursfördelning
Utmaning med små kontra större enheter i geogra�sk stor
kommun

Rektors pedagogiska ledarskap
Forskning och beprövad erfarenhet visar vikten av rektors
pedagogiska ledarskap. 
Vi "håller upp paraplyet" och skapar förutsättningar för rektor 
att leda sin verksamhet och att fokusera på undervisningens
kvalitet. Att i sitt systematiska kvalitetsarbete följa upp och
förbättra undervisningen. Viktigast; "Det som sker i
klassrummet". 
Huvudmannen följer även upp det fortsatta utvecklingsarbete
kring Elevhälsa(EHM och EHS) i respektive skola (Riktade
insatser) för ökad måluppfyllelse/ökade kunskapsresultat.

Huvudmannens uppdrag är att säkerställa
att det systematiska kvalitetsarbetet
fungerar och utvecklas, att följa upp, föra
dialog kring detta samt att säkerställa
elevhälsans funktion och förebyggande
arbete.
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Att konstant analysera och fundera över de skillnader som �nns
och vad dessa kan göra för att påverka likvärdigheten. (Seb) 

Stöd-/styrkedja & SKA-arbete
En välfungerande stöd-/styrkedja och ett systematiskt
kvalitetsarbete  genom hela "kedjan" 
Hur vet vi det vi tror? Tydlig och transparant styrkedja ökar
kvaliteten. Huvudmannen har kunskap/kännedom om skolornas
utmaningar och utbildningens kvalitet.  
Hur får vi reda på det? Genom att ytterligare utveckla SKA-
arbetet, genom framtagna underlag och kvalitetsrapporter från
rektorer/skolan samt i dialoger med respektive rektor. Att
utifrån varje års SKA-arbete utveckla och förbättra nästa års
plan.

2021-05-20 Huvudmannens kunskap och
engagemang

2021-05-20 Fortsätta utveckla
analysarbetet (SKA) i hela stöd/styrkedjan

Bättre analys på alla nivåer verkar vara ett
stort behov hos många. Det är inte
pengapåsens storlek som avgör om skolan
är bra.

2021-09-28; Till träff 3
Fortsatt utveckling och för�ning av SKA-arbetet -  från det som
sker i klassrummet och vidare genom hela styrkedjan - i
dialogmöte med rektorerna.  
Översyn gällande ett digitalt system.  
Resursfördelning.                                                                                   
                                         

Sundsvalls kommun

Kompetensförsörjning
Behöriga lärare i alla ämnen alla årskurser

Systematisk kvalitetsarbete
Ett väl fungerande SKA på alla tre nivåer.

Ledning/Styrning
En fungerande styrkedja där alla led upplever tillit och
förtroende. Ett system för uppföljning på alla nivåer

Resursfördelning
Dels internt men också kopplat till friskolor. Vi har en
kompensatorisk fördelning till friskolor men omfördelar på �er
kriterier internt. Skulle vi omfördela mer mellan fristående och
kommunal verksamhet skulle de ekonomiska förutsättningarna
för alla skolor i kommunen, oavsett huvudman, kunna bli mer
likvärdiga.

Kultur
Ett inkluderande förhållningssätt som fångar upp eleverna i
ordinarie verksamhet. Inte hitta särlösningar "i onödan". Elevens
utmaningar är våra utmaningar och de måste vi lägg på oss
själva. Det är ingen annans ansvar.

Ånge kommun

Kompetensförsörjning och behörig personal

Resursfördelning

Likvärdiga förutsättningar, kvalitet och
struktur

Våra största utmaningar del 2
"Kompetensförsörjning", "systematiskt kvalitetsarbete" och
"resursfördelning" är våra största utmaningar.
"Utbildning/information" är en väg framåt att hantera
utmaningarna.

Resursfördelning
Resursfördelning utifrån behov och möjligheter. Det kan tex vara
små/mindre kontra stora/större skolor, men också behov bland
eleverna kan vara olika och kräva olika resurser.   
Resursfördelningsmodellerna kan vara utmanande och där
behövs ett tydligt ansvar och förståelse från huvudmannen, men
även tjänstemän.

Strategiska långsiktiga arbetet
Det strategiska arbetet behöver utgå från SKA-arbetet. Här
behöver huvudmannen vara tydliga och arbeta långsiktigt
oavsett vilket politiskt parti som leder kommunen för tillfället.

Systematiska kvalitetsarbetet
SKA-arbetet ska vara enkelt, tydligt och ha tillgång till bra
digitala verktyg med möjlighet till goda uppföljningar. Viktigt
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med dialogen mellan huvudman och tjänstemän kring det som
kommer fram.

Huvudmannen ska upprätthålla goda lärmiljöer. Hur likvärdigt är
det när vissa barn får väldigt lång resväg till skolan?

Ställa rätt frågor, analysera svaren samt besluta om åtgärder på
rätt nivå inom organisationen.

riga elever till gymnasiet. more_vert

Kompetensförsörjning del 2
Utmaningen, speciellt 7-9 med ämneslärare.  
 Resurser för lönesatsningar för att locka till oss ny personal, fd
lärare, ge ämnesbehörigheter.  

Hantering av denna. Vad ska vi välja att satsa på? Satsa på
be�ntlig personal eller locka utifrån. Vara förberedda inför
pensionsavgångar.  

(Sista stycket ligger även på resursfördelning): Heltidstjänster
bör erbjudas. Hur blir detta i praktiken? Ex ska en
högstadielärare undervisa på �era enheter eller i ämnen där de
inte är behöriga... 

Resursfördelning del 2
Schablonartad resursfördelning idag, skulle behöva riktas om till
där de behövs. Bilden (pallar, staket, stängsel var tydlig) – många
gillade den. Stängslet är tillgänglighet. Förhållningssätt i hela
organisationen. 
  
 Gå från nyckeltal till behovsfördelning – likvärdighet –
kartläggning.  

Hitta en modell – inte göra detta enkelt och snabbt – en
utmaning.  

Strukturförändring: Förutsättningar, behov av anpassade
lokaler.  

(Sista stycket ligger även på kompetensförsörjning):
Heltidstjänster bör erbjudas. Hur blir detta i praktiken? Ex ska en
högstadielärare undervisa på �era enheter eller i ämnen där de
inte är behöriga...

Systematiskt kvalitetsarbete del 2
Ställa rätt frågor: Åtgärder på rätt nivåer. Minska onödig
administration – ta bort frågor.  

Tillvaratagandet av ex. rapporter från verksamheten (endast
begära sådant som är av vikt - rensa lite, kanske ändra

inlämningsdatum för att undvika dubbel rapportering)…
Likvärdiga rapporteringar - så att det blir enkelt att följa och
följa upp, samt jämföra.  

SKA - Ska fungera på alla nivåer. 

Dokumentationskrav – kedjan hela vägen - ska inte vara för
mycket.  

Förändra hur vi lär ut istället för att ändra på eleverna. Förändra
verksamheten istället för att bara kompensera.  

Hitta öppningar för långsiktig planering av skolan, oavsett
politisk styrning. Strategisk planering är ofta 3-5 år eller mer.
Längre spann är önskvärt så att det överlappar ev. val. Skapar en
stabil verksamhet.  

Tidiga samlade insatser. Hur samverkar vi kring denna med ex
andra aktörer, socialtjänst tex.   

Reflektioner (EÅ) del 1.
Det var bra att få sitta tillsammans med sin kommun och
diskutera. Det känns som att Ånge kommun är på en gemensam
väg till skolutveckling. Det här kan bli något stort och gott. Det
var även intressant att lyssna på andra kommuner och få tips och
inspel, men också känna att vi är på rätt väg i Ånge.

Utbildning/fortbildning/information del 2
Utbildning av nämnden. 

Tillit till skolchef, rektorer, lärare – inte detaljstyra för mycket.
Mindre krav.  

Hög systemkunskap bör planeras in på olika nivåer för att skapa
ett lugn och undvika ev. låsningar/stress.  

Förtydliga uppdragen mellan huvudman och tjänstemän kanske
skulle kunna ge en större förståelse och ökad samverkan. Hänger
lite ihop med ökad systemkunskap.  

Balansen mellan stöd och kontroll. 

Inför dag 2: Hur vet vi det vi tror angående
största utmaningarna?
Teamsmöte 210923. 
Diskussioner inför möte dag 2. (närvarande: Kent, A-C, Lina,
Mikael, E-L, C-O).  

Följande såg vi som våra största utmaningar under dag 1: 
"Kompetensförsörjning", "systematiskt kvalitetsarbete" och
"resursfördelning". 

Vi konstaterade då, att "utbildning/information"  var en väg
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framåt att hantera utmaningarna.  

Uppgift inför dag 2: 
Kompetensförsörjning - här vet vi exakt hur det ser ut
angående pensionsavgångar, tex. En faktisk vetskap. 

Systematiskt kvalitetsarbete - viktigt. Vi ska veta att vi gör rätt
saker. Strukturerat arbete. Tydligare rapporteringar/underlag
hjälper till att ge ett mer rättvist resultat. Tex att inte jämföra
olika elevgrupper med varandra utan följa den speci�ka
elevgruppen istället.   

Resursfördelningen 
Ibland ger mer resursfördelning inte automatiskt bättre resultat.
Om man jmf högstadieskolorna i kommunen, tex. Nu har iofs
resultaten svängt från föregående år.  
Ju större enheter du har desto större möjligheter att �ytta
pengar inom verksamheten. Ex F-9 skola jmf med 6-9 skola. 
Siffror är inte alltid fakta, men vi hanterar dem som så.   

Hur vet vi det vi vet ?? 
Kartläggningar
Lite luddigt (kan ibland bli en sanning).  
Dialog 

Resultaten (men vad göms bakom siffrorna?) 
Inte vara för snabb på analysen. Ha lite is i magen. Ha tillit till att
vi gör rätt saker.  
Vi behöver tänka på att titta på samma siffror varje år för att
kunna jämföra.  

Vi tror oftast på kvantitativa data - �nns en siffra �nns en
sanning. Om vi har hört något så blir det sedan lätt en sanning. 

MÅL?  
Vi behöver först formulera tydligt vart vi vill (målen, delmålen,
avstämningar på vägen). Vad frågar vi efter? Ex meritvärde eller
behörighet till gymnasiet är två olika saker.  

Vad är läroplanens intentioner och mål? Hur mäter vi tex. god
undervisning? Lusten till livslångt lärande?  

Samsyn 
Samsyn angående målen.  

Samverkan 
Samverkan med vårdnadshavarna behöver vi veta mer om. Hur
kan vi utveckla detta och få till ännu bättre samverkan.  

Hur lär vi av varandra? Hur kommer kunskapen som vissa
skolenheter lyckas med åter eller vidare. Tex på Boberg - hur de
har fått hemmasittare att komma åter.  

Kunskap eller kunskap? 
All kunskap är viktig. Hur kan vi fånga upp elevernas intressen
bättre? Lusten att lära.  

Vilka insatser eller vilket stöd behövs?

Vi behöver breda, väl genomarbetade analyser utifrån givna
parametrar, där analysarbetet tar avstamp i både individ, grupp
och organisation. I olika frågor kan olika perspektiv behövas
(elev, pedagog, ledning, kringfunktioner). 

Vi behöver utvärdera vad vi gör och vad som ger de resultat vi
önskar. 

Vilka svar behöver vi?
Vilka frågor behöver vi ställa för att få de svar vi behöver för att
ta oss vidare? 

Vems svar är av intresse? Vi behöver säkerställa att frågor ställs
till rätt nivå/grupp/verksamhet/enhet.

Åre kommun

En förskola och skola som klarar en ökad
tillväxt av barn och elever i kommunen.

Strategisk kompetensförsörjning som möter
behoven gällande tillgång till legitimerad
personal.

Minska utanförskapet och öka
sysselsättningen genom att successivt öka
andelen behöriga elever till gymnasiet.

Yttre förutsättningar
Liten kommun med stora geogra�ska avstånd och stor
socioekonomisk spridning. Snabb tillväxt på vissa orter i
kommunen.

Resursfördelning
Skolstruktur, resursfördelning & statliga bidrag. Hur använda
resurserna på bästa sätt för ökad likvärdighet?

SKA
Fortsatt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och
övergripande analyser för verksamheterna. Träffsäker
nulägesanalys är grunden till insatser för ökad likvärdighet. 

Utveckla styrkedjan. Hur stödja rektorer på bästa sätt?101



Mari
Skolstrukturer är en allmängiltig fråga. Skapa struktur för att
träffa rektorer. Elevhälsan ska arbeta med det främjande och
förebyggande och för att komma dit måste det �nnas ett
gemensamt ansvar och engagemang kring eleverna tidigt.  
Arbeta mer med analyserna för att veta var vi är och vad vi
behöver fokusera på.

Huvudmannens uppdrag är att analysera
förutsättningar och resultat för att om
möjligt styra resurser efter behov.

Örnsköldsviks kommun

Östersunds kommun

Likvärdiga förutsättningar i form av
legitimerad personal och resursfördelning
efter behov. Detta tillsammans med att
säkerställa undervisningens kvalitet i varje
klassrum varje dag

Rektors pedagogiska ledarskap, förmåga att
organisera sin skola.

Resursfördelning

Åtgärder på huvudmannanivå när kvaliteten
brister i verksamheten

Möjlighet att fördela utbildad personal där
det bäst behövs

Huvudmannens tankar ( Blev 5 istället för 3)
En fungerande stödkedja i hela organisationen 
Ett fungerande SKA arbete på alla nivåer 
Rektors möjlighet att organisera utifrån det komplexa uppdrag
de har 
Erbjuder resursfördelningssystemet rätt förutsättningar att
skapa en likvärdig skola? 
Lärarbehörighet

Huvudmannen ska systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen och därefter fördela resurserna
rätt och vist.

HM:s uppdrag likvärdighet
Följa upp och bidra till att brister åtgärdas. Stödja och fatta
beslut för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och
elever i deras strävan att nå sin fulla potential.

Skapa dialogforum
Starta upp dialogforum mellan politik -
förvaltningsledningsgrupp och mellan politik och rektorer

Systematiskt kvalitetsarbete
Skapa stödprocesser som fungerar för våra rektorer, fortsätta
utveckla arbetet som startats upp inom Samverkan för bästa
skola.

Resursfördelningsmodellen behöver
utvecklas
Hur säkerställer vi att vi får till tidigare upptäckter och hjälper
eleverna tidigt? Har vi en optimal modell idag eller måste vi
tänka nytt? Hur säkerställer vi t ex god lärmiljö i alla våra lokaler?
Tillgång till olika specialfunktioner på våra mindre skolor mm

Tankar från tvärgruppen (EU)
Vi pratade i vår grupp en hel del om dialogen mellan olika delar i
styrkedjan. Ånge lyftes fram som ett gott exempel på där det
fungerar bra. VI har ganska samma utmaningar. Bräcke och Ånge
samarbetar kring �era uppgifter. I Östersund är det inte alls lika
vanligt. 

Material från träffar

Mikael Anderssons presentation 20 maj
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Huvudman för skolan
PADLET DRIVE

Forskningsprojekt Uppsala Uni "En likvärdig
skola"

Likvärdig utbildning - krav,
målsättning eller princip?
Likvärdighet är centralt i allt som handlar
om utbildning, samtidigt som vi inte har
riktigt klart för oss vad det handlar om.
Är likvärdighet i utbildningen en
målsättning, ett krav eller en princip? I slutändan handlar det om varje
elevs rätt till den bästa utbildningen som den kan få.

SKOLVERKET

Menti tillfälle 1

Att organisera en likvärdig skola Tillfälle 1 20 maj
PDF-dokument

PADLET DRIVE
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Att organisera en likvärdig skola 
 

Syfte 

Syftet med aktiviteten är att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande, inom och mellan teamen, för att 

öka kunskap och förmåga att organisera och skapa förutsättningar för en likvärdig förskola och skola.  

Målgrupp 

Kompetensutvecklingsinsatsen vänder sig till huvudmannateam med representanter från politik och 

förvaltningsorganisationen som har ansvar för att organisera förskola och skola. 

Innehåll 

Under träffarna kommer vi bland annat att fokusera på följande: 

• Huvudmannens och verksamheternas uppdrag och regelverk 

• Funktioner och uppdrag i styrkedjan i relation till det systematiska kvalitetsarbetet 

• Problematisera begreppet likvärdig utbildning 

Aktiviteten kommer att utgå från de deltagande teamens nuläge och innebär arbete både före och mellan 

träffarna. Inför första träffen behöver ditt team identifiera utmaningar och hinder för likvärdighet i den egna i 

organisationen. Mer information om detta skickas ut i välkomstbrevet. 

Datum och tid 

Insatsen omfattar fyra tillfällen. Första träffen som ges digitalt via Zoom, äger rum 20 maj, kl 9.00-15.00. Under 

hösten 2021 ges ytterligare två heldagar (september och november) och sista tillfället äger rum under våren 2022 

(februari).  

Kostnad 

Kompetensutvecklingsinsatsen är kostnadsfri för deltagare från kommuner anslutna till RUN. 
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1 Inledning 

Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 7 § ska den som vill driva en förskola eller ett 
fristående fritidshem ha godkännande av den kommun där verksamheten ska 
bedrivas. Enligt skollagen 25 kap. 10§ ska den kommun där en enskild bedriver 
pedagogisk omsorg efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bidrag. 
Enskild som innehar godkännande att bedriva någon av ovanstående fristående 
verksamheter benämns i dessa riktlinjer som huvudman.  

Utbildningsnämnden beslutar i ärenden om godkännande av enskild huvudman för 
förskola, fritidshem och för pedagogisk omsorg. Utbildningsnämnden är också 
tillsynsmyndighet för sådan verksamhet. För tillsynen gäller 26 kap. skollagen 
(2010:800). 

Syftet med dessa riktlinjer är att redogöra för de bestämmelser enligt skollagen 
(2010:800) och andra styrdokument för fristående förskola, fristående fritidshem 
samt fristående pedagogisk omsorg som Bergs kommun granskar då en ansökan 
inkommit för att bedriva någon av dessa verksamheter. Riktlinjerna redovisar och 
förtydligar även de rutiner som finns gällande Bergs kommuns tillsynsansvar av 
fristående verksamheter då det exempelvis vid en tillsyn kan framkomma 
information som leder till återkallelse av godkännande och rätt till bidrag.  

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och vilken utförare 
som är huvudman för verksamheten. Barnets bästa ska vara utgångspunkten för all 
utbildningsverksamhet, något som stärkts ytterligare i och med Barnkonventionens 
status som svensk lag från 1 januari 2020.  

Varje huvudman ska sätta sig in i och följa de lagar och bestämmelser som gäller för 
verksamheten. Huvudmannen ansvarar för att all personal i den egna verksamheten 
har kännedom om och följer de bestämmelser och riktlinjer som finns i 
styrdokumenten. 

I skollagen regleras vilka kvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att ansökan ska 
godkännas. Verksamheten ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som framgår av 
skollag samt andra styrdokument. Arbetsmiljölagen samt andra lagar och 
förordningar som gäller för verksamheten ska också följas. Huvudmän som godkänts 
av kommunen att bedriva enskild fristående förskola, fristående fritidshem eller 
pedagogisk omsorg i Bergs kommun och därmed har rätt till bidrag ska följa 
föreliggande riktlinjer.   

Utbildningsnämnden uppdaterar fortlöpande dessa riktlinjer med anledning av 
förändringar i lagstiftning, praxis, politiska beslut i kommunen eller andra 
förtydliganden. Huvudmannen för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg ansvarar för att hålla sig informerad om gällande riktlinjer för godkännande 
och bidrag. Riktlinjerna finns att hämta på www.berg.se  
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2 Krav för att bedriva fristående verksamhet 

Alla huvudmän för utbildning – i detta fall enskilda huvudmän – har ansvar för att 
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, bestämmelser 
som har meddelats med stöd av skollagen eller andra befintliga styrdokument 
gällande utbildningen (skollagen, 2 kap. 8 §). 

Huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete, det vill säga verksamheten ska följas upp, 
utvärderas och utvecklas så att de nationella målen för verksamheten uppfylls (se 
skollagen, 4 kap. 3 och 5 §§). 

Vidare ansvarar huvudmannen för att utbildningen inom den egna verksamheten är 
likvärdig för alla som deltar i utbildningen enligt skollagen, oavsett var i landet den 
ges (skollagen 1 kap.9 §). 

Den fristående verksamheten ska bedrivas enligt skollagen, aktuell läroplan samt 
allmänna råd: läroplan för förskolan, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, läroplan för grundsärskolan allmänna råd för fritidshem, allmänna råd 
med kommentarer för pedagogisk omsorg, allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete, FN:s barnkonvention samt eventuellt andra styrdokument från 
Skolverket. 

2.1 Ägar- och ledningsprövning 

Från och med 1 januari 2019 finns det ytterligare särskilda krav för fristående 
huvudmän för att bedriva verksamhet. Dessa innebär att huvudmannen ska ha insikt, 
lämplighet och ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. För kommunens 
del innebär detta att ägar- och ledningsprövning ska utföras vid handläggningen av 
ansökan om godkännande, om förändringar görs inom ägar- och 
ledningspersonkretsen samt vid tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående 
fritidshem. Med fristående fritidshem avses sådana som inte anordnas vid en 
fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola) som 
kommunen gett sitt godkännande till. Syftet är att säkerställa att huvudmannen och 
medlemmarna i ledningskretsen har insikt i verksamhetens lagstiftning, ekonomiska 
förutsättningar och är lämpliga för uppdraget. 

De skärpta kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte 
kommunens godkännande och tillsyn av sådan verksamhet i enskild regi.  

Av 2 kap. 5§ skollagen framgår att enskilda efter ansökan får godkännas som 
huvudmän för förskola och fritidshem. Godkännande ska lämnas om den enskilde 

   1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 
gäller för verksamheten, 
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   2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, och 

   3. i övrigt har 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. 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Ett 
godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet.  

Om ändringar sker inom ägar- och ledningspersonkretsen för fristående förskola eller 
fristående fritidshem ska detta anmälas till kommunen senast en månad efter att 
förändringen genomförts (Skollagen, 2 kap. 5 b §). När anmälan om förändringar 
inkommit gör utbildningsavdelningen en bedömning om en ny ägar- och 
ledningsprövning ska göras i närtid eller om det kan vänta till nästa regelbundna 
tillsyn.  

2.2 Kvalitetskrav  

Den fristående verksamheten ska utgå från demokratiska värderingar och motverka 
kränkande behandling. Verksamheten behöver också säkerställa att barn i behov av 
särskilt stöd får tillgång till detta stöd, och att sådana stödinsatser följs upp och 
utvärderas inom ramen för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 

Den som erbjuds en anställning inom förskolan, fritidshemmet eller inom annan 
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen ska till den som erbjuder 
anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om 
belastningsregister. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Den som inte uppvisat 
registerutdrag får inte anställas.  

Chef/rektor vid den fristående verksamheten ska informera samtliga anställda om 
deras anmälningsplikt enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453), samverkan och 
anmälan till socialnämnden enligt 29 kap. 13§ skollagen och tystnadsplikt enligt 29 
kap. 14§ skollagen. 

2.2.1 Krav på förskola 
Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Där finns bland annat 
bestämmelser som reglerar utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, 
barngrupper och miljö, och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal. 
Det är riksdagen som beslutar om skollagen. 
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Förutom det egna kapitlet i skollagen omfattas förskolan även av flera 
skolformsövergripande kapitel: kapitel 1–4 och 6. I kapitel 1 finns inledande 
bestämmelser för skolväsendet, definitioner av begrepp som exempelvis 
undervisning och utbildning, syftet med utbildningen och hur den ska utformas. I 
kapitel 2 finns bland annat bestämmelser om huvudmän, resursfördelning och 
ledningen av utbildningen. Kapitel 3 handlar om barns utveckling mot målen. Kapitel 
4 handlar om kvalitet och inflytande, dokumentation, vårdnadshavare och 
systematiskt kvalitetsarbete. Kapitel 6 handlar om åtgärder mot kränkande 
behandling. 

Alla kommunala och fristående förskolor ska följa läroplanen (Lpfö 18). Läroplanen 
beslutas av regeringen och består av två delar: 1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
samt 2. Mål och riktlinjer. De två delarna ska ses som en helhet. Läroplanen 
innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i 
olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för vilka förmågor 
eller kunskaper barnen ska utveckla. Kunskapen om varje barns lärande och 
utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, 
utan ska i stället vara ett underlag för att planera den fortsatta verksamheten med 
barnen.  

De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och 
genomförande av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor. 
Råden riktar sig till kommunala och enskilda huvudmän, men också till kommuner i 
egenskap av tillsynsmyndighet över fristående förskolor. Utöver detta riktar sig råden 
även till rektorer, förskollärare och annan personal i förskolan. Det är Skolverket 
som beslutar om de allmänna råden.  

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 
utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur 
förskolans kvalitet, det vill säga hur verksamhetens organisation, innehåll och 
genomförande kan utvecklas så att varje barn får bästa möjliga förutsättningar att 
utvecklas och lära. Hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogisk 
dokumentation ska genomföras beslutas av huvudmän, rektorer, förskollärare och 
arbetslag. 

Huvudmän ska metodiskt arbeta för att främja likabehandling samt förebygga och 
åtgärda trakasserier och kränkande behandling. Denna skyldighet framgår både av 6 
kap. skollagen och av diskrimineringslagen (2008:567). Hur detta arbete genomförs i 
praktiken ska beskrivas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. En 
ny plan ska upprättas årligen (6 kap. 8 § skollagen). 

2.2.2 Chef eller rektorns ansvar i förskola och fritidshem 
Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av 
en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn beslutar 
om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten 
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efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Som rektor får bara den 
anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. 

Rektor syftar på den som leder och samordnar verksamheten i en förskola eller ett 
fritidshem. Vem som har ledningsansvaret för fritidshem som inte hör ihop med en 
skolenhet är inte uttryckligen reglerat i skolans författningar. Det yttersta ansvaret för 
att utbildningen genomförs i enlighet med skollagstiftningen och annan lagstiftning 
ligger alltid hos huvudmannen. 

2.2.3 Krav på personal i förskola 
Huvudmannen ska se till att all personal som arbetar med barnen på förskolan har 
sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas 
(Skollagen 2 kap. 13–14 §§). Välutbildad och erfaren personal med ett 
förhållningssätt som överensstämmer med läroplanens värdegrund är avgörande 
faktorer för barnens utveckling och lärande samt för samspel och relationer i 
barngruppen. I förskolan ska förskollärare ansvara för det pedagogiska innehållet i 
undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och 
lärande (Lpfö 18).  Förskolläraren har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som 
arbetslaget genomför gemensamt.  

2.2.4 Krav på fritidshem 
Fritidshemmet följer läroplanens (Lgr 11) första och andra del: Skolans värdegrund 
och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet 
har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll. 

Huvudmän ska metodiskt arbeta för att främja likabehandling samt förebygga och 
åtgärda trakasserier och kränkande behandling. Denna skyldighet framgår både av 6 
kap. skollagen och av diskrimineringslagen (2008:567). Hur detta arbete genomförs i 
praktiken ska beskrivas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. En 
ny plan ska upprättas årligen (6 kap. 8 § skollagen). 

2.2.5 Krav på personal i fritidshem 
Huvudmannen ska för undervisningen använda legitimerade lärare. Utöver lärare 
eller förskollärare som avses i 2 kap. 13§ skollagen får det i undervisningen i 
fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller 
erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

2.2.6 Krav för pedagogisk omsorg 
Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara 
verksamhet där individer tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt 
familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg 
kan också bedrivas i en särskild lokal. 

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och 
elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns 
utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.  
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Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående 
huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg. En fristående huvudman har under vissa 
förutsättningar rätt till bidrag från kommunen. Pedagogisk omsorg ingår inte i det 
svenska skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem. 
För pedagogisk omsorg gäller de gemensamma bestämmelserna i skollagen bara om 
det anges särskilt. 

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Även skollagens 
bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling gäller för pedagogisk omsorg. 
Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg, detta 
gäller även för pedagogisk omsorg som alternativ till fritidshem1. 

Det finns allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Råden bör följas 
om inte den som är ansvarig för verksamheten kan visa att bestämmelserna i 
skollagen uppfylls på annat sätt. 

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att  

• verksamheten ska utgå från barnets bästa 
• var och en ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling 
• lokalerna ska vara ändamålsenliga 
• barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek 
• det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens 

behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. 

Huvudmän ska metodiskt arbeta för att främja likabehandling samt förebygga och 
åtgärda trakasserier och kränkande behandling. Denna skyldighet framgår både av 6 
kap. skollagen och av diskrimineringslagen (2008:567). Hur detta arbete genomförs i 
praktiken ska beskrivas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. En 
ny plan ska upprättas årligen (6 kap. 8 § skollagen). 

2.2.7 Krav på personal i pedagogisk omsorg 
I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  För att 
barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet ska kunna tillgodoses 
bör dagbarnvårdare och personal i annan pedagogisk omsorg ha en utbildning med 
inriktning mot barn eller erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller. 
Personalens kompetens och engagemang är den viktigaste faktorn för verksamhetens 
kvalitet. 

 

1 Prop. 2009/10:165 s. 527 
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2.2.8 Barngruppens sammansättning 
Den fristående verksamheten ska göras tillgänglig för alla barn. Barngruppen ska ha 
en lämplig sammansättning och storlek. Barnens behov av säkerhet och tillsyn ska 
tillgodoses och interaktionen mellan barnen ska främjas. Placeras barn som är 
folkbokförda i annan kommun åligger det huvudmannen att före mottagande träffa 
avtal med barnets hemkommun om kostnadsersättning. 

2.2.9 Övriga krav 
Lokalerna (innefattar även utemiljön) ska vara trygga, säkra och hälsosamma för 
barn att vistas i, samt utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet, som 
stimulerar barns lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. Lokalerna ska 
även uppfylla krav på god arbetsmiljö för de anställda.  

Huvudmannen är arbetsgivare för personalen och svarar för att anställningsvillkor, 
pensionsvillkor och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. Ansvaret 
innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås 
för barn och personal. 

Verksamheten ska i samband med tillsyn lämna en redovisning på och kunna 
redogöra för hur de systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar 
sin verksamhet i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 3–8 §§ skollagen.  

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 
huvudmannen avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En 
redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande 
års plan (Skollagen 6 kap. 8§). Det är Skolinspektionen som ansvarar för att utöva 
tillsyn av de fristående verksamheternas planer mot kränkande behandling 
(Skollagen 26 kap 4§, 4 kap. 8§).  

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen (Skollagen 4 kap. 8§). Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 
sätt. 

Huvudmannen är ansvarig för barnens/elevernas säkerhet. Rutiner för brandsäkerhet, 
brand, kriser och katastrofer ska finnas och dessa ska uppdateras varje år. Tillbud och 
olyckor av allvarligare slag ska dokumenteras och delges utbildningsnämnden 
snarast. Barn/elever som är inskrivna i godkänd verksamhet omfattas av kommunens 
kollektiva olycksfallsförsäkring. Den fristående verksamheten tecknar själv övriga 
försäkringar.  

Gällande kök och matlagning så står fristående förskolor och fritidshem, där det 
lagas och serveras mat, under tillsyn av miljö- och byggnadsavdelningen. Pedagogisk 

115



2021-09-28  

   

11 (25) 

 

omsorg ska ha grundläggande kunskaper om livsmedelshantering, hygien, allergi 
mm, som tas upp vid besök inför godkännande av verksamhet. 

Det är tillåtet att ha konfessionella (religiösa) inslag i utbildning, om den är frivillig 
men inte i undervisningen (skollagen kap. 1 7§). Inslag i utbildningen får dock aldrig 
strida mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildningen.   
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3 Förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag 

Ansökan om att starta fristående verksamhet ska visa att sökande har insikt i de lagar 
och föreskrifter som gäller för utbildningen. Sökande ska visa förmåga att skapa 
förutsättningar för att utbildningen uppfyller de krav och mål som ställs i bland annat 
läroplan och skollag. Huvudman som ansöker om att starta fristående förskola eller 
fristående fritidshem ska också visa att de har ekonomiska förutsättningar att driva 
verksamheten, samt i övrigt vara lämpliga. Ett beslut om godkännande förutsätter 
också att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna 
eller för förskole- och skolverksamheten som bedrivs i kommunal regi (Skollagen 2 
kap 5§). 

Fristående förskolor, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg ska följa Bergs 
kommuns tillämpningsföreskrifter och taxebestämmelser (maxtaxa). För att behandla 
ansökan tar Bergs kommun ut en avgift enligt beslutad taxa. Avgiften tas ut i 
samband med att ansökan lämnas in. 

Huvudman kommunicerar med Bergs kommun genom fungerande e-post. 

3.1 Ansökan om att starta fristående förskola eller fristående fritidshem 

För att få godkännande att bedriva förskola och fritidshem som inte anordnas vid en 
skolenhet och få kommunala bidrag ska verksamheten uppfylla de kvalitetskrav som 
anges i Skollagen 2010:800 (2 kap. 5–24§ och 4 kap. 31§, 8 kap. 2–11 och 18–24§§, 
14 kap. 2–10 och 15–19 §§ eller 25 kap. 10§ samt vara öppen för alla barn som har 
rätt till motsvarande offentlig verksamhet). 

Dessutom finns krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för 
enskilda att bedriva verksamhet utifrån proposition 2017/18:158 (ökade 
Tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden). Dessa krav 
kontrolleras genom ägar- och ledningsprövning.  

Ett godkännande avser viss utbildning vid en viss förskoleenhet/fritidshemsenhet. 
Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande 
tillsyn. 

Innan ansökan skickas in ska bygglovshandläggare kontaktas för bedömning om 
lokalen är lämplig för den verksamhet som avses. 

Ansökan om att starta fristående förskola eller fristående fritidshem ska innehålla 
följande: 

3.1.1 Område och lokal 
• Beskrivning av etableringsområde och ändamålsenliga lokaler (ritning 

bifogas)  
• Beskrivning av inne- och utemiljö och hur den stimulerar till lek och lärande    
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• Bifoga: Eventuellt bygglov, godkännande från brandskyddsmyndigheten 
inklusive en brandskyddsplan 

• Eventuellt hyreskontrakt ska uppvisas. Dokument måste lämnas i god tid 
innan mottagande av barn.  

• När verksamheten fått ansökan godkänd och har rätt till bidrag behöver 
verksamheten i god tid innan verksamheten startar anmäla 
livsmedelsanläggning och anmäla start av förskola/fritidshem till miljö- och 
byggavdelningen, se information på berg.se.  
 

3.1.2 Verksamhetsbeskrivning 
• Eventuell inriktning och/eller pedagogisk idé  
• Beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas för att säkerställa att den 

uppnår lagkrav och läroplanens målsättningar  
• Verksamhetens omfattning och organisering. Beskriv antal personal, beräknat 

antal barn, barngruppernas sammansättning och storlek. 
• Kommer verksamheten ha konfessionella inslag? Om ja, redogör hur detta 

kommer att genomföras i utbildningen. 

3.1.3 Personal 
• Personalens utbildnings- och kompetensnivå (Skollagen 2 kap 13–14§§). 

Styrks med utbildningsbevis alternativt i förekommande fall 
lärarlegitimation. 

• Beskriv hur huvudmannen säkerställer att det finns tillräckligt många 
förskollärare/fritidslärare att de kan ta det ansvar som åligger 
förskolläraren/fritidsläraren enligt skollag och förordning. Beskriv hur 
respektive professions uppdrag organiseras för att säkerställa att kraven 
uppfylls. 

• Beskriv hur huvudmannen arbetar för att behålla och rekrytera 
förskollärare/fritidslärare, samt ge möjlighet till kompetensutveckling. 

• Rutin för registerkontroll bifogas enligt skollagen 2 kap, 21–23§§ (2010:453) 

3.1.4 Rektor (avser förskola) 
• Utbildnings- och kompetensnivå hos rektor (Skollagen 2 kap 11§). Styrks 

med utbildningsbevis, samt beskrivning av övrig erfarenhet och kompetens. 
Bifoga bevis på påbörjad eller genomförd rektorsutbildning, alternativt plan 
för när rektorsutbildning ska genomföras (rektorsutbildning ska vara 
genomförd senast fem år från tillträdande på rektorstjänst enligt Skollagen 2 
kap 12§). 

• Ange i vilken utsträckning rektor beräknas finnas tillgänglig för 
verksamheten, samt om rektor arbetar del av tjänst i barngrupp.  
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3.1.5 Skolchef2  
• Ange vem som har uppdraget som skolchef enligt Skollagen 2 kap. 8a§. 

3.1.6 Kvalitet och säkerhet 
• Beskrivning av hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer att planeras, 

genomföras och dokumenteras på huvudmanna- och enhetsnivå. 
• Beskriv hur barnens rättigheter som de beskrivs i barnkonventionen 

tillgodoses i verksamheten. 
• Beskriv hur förutsättningar för att barn med annat modersmål än svenska ska 

ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att 
kommunicera.  

• Handlingsplan för barnens säkerhet 
• Rutin för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd 
• Beskrivning av hur huvudmannen säkerställer att verksamheten uppfyller 

tystnadsplikt enligt Skollagen 29 kap 14§ (2010:800) 
• Beskrivning av hur huvudmannen säkerställer att verksamheten uppfyller 

anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ 

3.1.7 Plan mot kränkande behandling 
• Vid ansökan om godkännande av ny verksamhet kan kommunens 

handläggare se över verksamhetens plan mot kränkande behandling och 
återkoppla om något saknas eller skulle behöva ändras. Att skicka in planen 
är frivilligt och kommunens beslut kommer inte att omfatta någon granskning 
av verksamhetens arbete mot kränkande behandling enligt 6 kap. skollagen. 
Sådan granskning gör Skolinspektionen. 

3.1.8 Ekonomi/budget 
• En preliminär ekonomisk kalkyl 

3.1.9 Bolagsinformation 
• Registreringsbevis från bolagsverket och/eller Länsstyrelsen (stiftelser) 
• F-skattebevis 
• Bolagsordning eller stadgar 
• För enskild firma: personbevis 
• Bankgiro eller plusgiro som tillhör verksamheten 
• Organisationsskiss 

 
3.1.10 Ägar- och ledningsprövning för fristående förskolor och fritidshem 
Från och med 1 januari 2019 finns det ytterligare särskilda krav för fristående 
huvudmän för att bedriva verksamhet. Dessa innebär att huvudmannen ska ha insikt, 
lämplighet och ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. För kommunens 

 

2 Bestämmelserna om skolchef gäller för hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, även 
fritidshemmet. Det betyder att det i alla verksamheter oavsett skolform måste finnas minst en 
skolchef. Kravet gäller både för kommunala och fristående verksamheter. 
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del innebär detta att ägar- och ledningsprövning ska utföras vid handläggningen av 
ansökan om godkännande, om förändringar görs inom ägar- och 
ledningspersonkretsen samt vid tillsyn av fristående förskolor och fristående 
fritidshem som kommunen gett sitt godkännande till. Syftet är att säkerställa att 
huvudmannen och medlemmarna i ledningskretsen har insikt i verksamhetens 
lagstiftning, ekonomiska förutsättningar och är lämpliga för uppdraget.  

Om ändringar sker inom ägar- och ledningspersonkretsen för fristående förskola eller 
fristående fritidshem ska detta anmälas till kommunen senast en månad efter att 
förändringen genomförts (Skollagen, 2 kap. 5 b §). När anmälan om förändringar 
inkommit gör utbildningsavdelningen en bedömning om en ny ägar- och 
ledningsprövning ska göras i närtid eller om det kan vänta till nästa regelbundna 
tillsyn.  

Nedanstående uppgifter lämnas via separat blankett 

• En lista av styrelse och ledningspersoner inklusive personnummer som ingår i 
ägar- och ledningskretsen och deras position och befattning 

• En lista av personer inklusive personnummer som genom ett direkt eller 
indirekt ägande i har ett väsentligt inflytande över verksamheten. 

• Vid ägande i flera led, bifoga en beskrivning av ägarkedja. Ange 
organisationsnummer och ägardel i samtliga led. 

• Redovisning av den kunskap om skollagstiftning som finns inom ägar- och 
ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas. 

• Redovisning av den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som 
finns inom ägar- och ledningskretsen. Både formella utbildningar och 
erfarenhet ska redovisas. 

• Redovisning av den ekonomiska kompetens som finns inom ägar- och 
ledningskretsen gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL) 

• Tidigare sanktion från tillsynsmyndighet: Redovisa om någon inom ägar- och 
ledningskretsen varit inblandad i tidigare vitesförelägganden och 
återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de 
senaste tre åren. 

3.2 Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem har rätt att få 
bidrag om verksamheten uppfyller de krav som anges i Skollagen 2010:800 (25 kap. 
1–16§§) uppfylls. Ovanstående nämnda ägar- och ledningsprövning omfattar inte 
pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte kommunens godkännande och tillsyn 
av sådan verksamhet i enskild regi.  

Ansökan om att starta pedagogisk omsorg ska innehålla följande: 
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3.2.1 Område och lokal 
• Beskrivning av eget hem eller ändamålsenliga lokaler. 
• När det gäller pedagogisk omsorg i lokal ska eventuella bygglov, 

godkännande från brandskyddsmyndigheten inklusive en brandskyddsplan 
bifogas 

• När verksamheten fått ansökan godkänd och har rätt till bidrag och om 
pedagogisk verksamhet bedrivs i lokal behöver verksamheten i god tid innan 
verksamheten startar anmäla livsmedelsanläggning och anmäla start av ny 
verksamhet, se information på berg.se.  

• Eventuellt hyreskontrakt ska uppvisas. Dokument måste lämnas i god tid 
innan mottagande av barn. 
 

3.2.2 Verksamhetsbeskrivning 
• Beskriv eventuell inriktning och/eller pedagogisk idé 
• Beskriv verksamhetens omfattning och organisering. 
•  Beskriv antal personal, beräknat antal barn, barngruppernas sammansättning och 

storlek. 
 

3.2.3 Personal 
• Beskriv personalens utbildnings- och kompetensnivå. Styrks med 

utbildningsbevis. 
• Ange tidigare erfarenheter och referenser. 
• Utdrag från belastningsregistret för alla över 18 år som är folkbokförda på den 

adress där verksamheten ska bedrivas. 
 

3.2.4 Kvalitet och säkerhet 
• Beskriv hur verksamheten utformas för att tillgodose barnets behov av omsorg och 

en god pedagogisk verksamhet. 
• Beskriv hur verksamheten utformas så att den stimulerar och förbereder barnen för 

fortsatt lärande (Skollagen 25 kap 2, 6§§) 
• Beskriv hur barnens rättigheter som de beskrivs i barnkonventionen tillgodoses i 

verksamheten. 
• Beskriv hur verksamheten arbetar för att stimulera språkutvecklingen 
• Handlingsplan för barnens säkerhet 
• Rutin för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd 
• Beskrivning av hur huvudmannen säkerställer att verksamheten uppfyller 

tystnadsplikt enligt Skollagen 29 kap 14§ (2010:800) 
• Beskrivning av hur huvudmannen säkerställer att verksamheten uppfyller 

anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 14 kap10 1§ (2001:453) 
 

3.2.5 Ekonomi/budget 
• En preliminär ekonomisk kalkyl 
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3.2.6 Bolagsinformation 
• För aktiebolag och ekonomisk förening: Registreringsbevis från bolagsverket, F-

skattebevis samt bolagsordning eller stadga 
• För enskild firma: personbevis 
• Bankgiro eller plusgiro som tillhör verksamheten 

 

3.2.7 Plan mot diskriminering och kränkande behandling  
• Vid ansökan om godkännande av ny verksamhet kan kommunens handläggare se 

över verksamhetens plan mot kränkande behandling och återkoppla om något 
saknas eller skulle behöva ändras. Att skicka in planen är frivilligt och 
kommunens beslut kommer inte att omfatta någon granskning av verksamhetens 
arbete mot kränkande behandling enligt 6 kap. skollagen. Sådan granskning gör 
Skolinspektionen. 

 

3.3 Granskning och beslut om godkännande 

Den som vill starta en fristående verksamhet ska skicka in dokument enligt 
ovanstående. Granskning av den tänkta verksamheten sker enligt nedanstående steg 
och leder slutligen till ett beslut i utbildningsnämnden.   

1. Inskickat material tas emot av utbildningsavdelningen 
2. Ansökan kontrolleras enligt en checklista för godkännande och eventuell 

komplettering begärs in. 
3. Vid ansökan om att starta en fristående förskola beställer utbildningsavdelningen 

utdrag ur belastningsregistret för alla som tillhör ägar- och ledningskretsen. Ägar- 
och ledningskretsen granskas utifrån inlämnade dokument. Även andra 
myndigheter och referenser till huvudman kan kontaktas. 

4. Är alla dokument i ordning kontaktas sökanden för möte och genomgång av 
ansökan. 

5. Lokalen där verksamheten ska bedrivas granskas.  
6. En samlad bedömning av inskickade handlingar, granskning av lokalen och 

referenser görs av ansvariga tjänstemän. Gällande förskola ingår även ägar- och 
ledningsprövning i bedömningen. 

7. Utbildningsnämnden beslutar om godkännande. Beslutet gäller ett år från 
beslutsdatum. Har verksamheten inte kommit i gång under denna tid kan 
förlängning sökas för högst ett år. Godkännande kan lämnas med vissa förbehåll 
som behöver åtgärdas innan start. Verksamheten måste innan startdatum ha lämnat 
in alla handlingar som krävs enligt ansökan och beslut. 
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3.4 Bidrag 

Det är endast godkända verksamheter som har rätt till bidrag, grundbelopp. Det är 
kommunen som fastställer nivån på bidraget. Beräkningen utförs på samma grunder 
som fördelningen av resurser sker till den egna verksamheten (skollag 25 kap. 12§). 
Beslut om storleken på bidraget inför varje nytt kalenderår tas av 
utbildningsnämnden i slutet av hösten före respektive kalenderår. 

En huvudman har bara rätt till bidrag för så många av sina egna barn som motsvarar 
det antal barn som barn med annan vårdnadshavare som har tagits emot i 
verksamheten. Exempel: En förälder driver själv enskild pedagogisk verksamhet och 
tar där han om två egna barn i fritidshemsålder. Enskild pedagogisk verksamhet 
måste då ta emot minst två barn (fritidshemsålder) från andra familjer för att få 
bidrag för både de egna och de andra barnen.  

I de fall då barn har ett omfattande behov av särskilt stöd ska tilläggsbelopp lämnas 
efter särskild prövning. Ansökan kan göras av en huvudman efter godkännande av 
barnets vårdnadshavare.  

Bidraget (grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp) minskas om verksamheten har 
stängt sammantaget mer än sex veckor (30 vardagar) per år. Om verksamheten 
stänger mer än sex veckor, 30 vardagar, ska huvudmannen rapportera detta till 
utbildningsnämnden.  

Bidraget betalas månadsvis som förskott. Fakturan ska märkas med referens ”Bk 620 
Utbildningschef) och skickas till gällande fakturaadress, för närvarande Bergs 
kommun FE 299, 838 80 Frösön. I fakturaunderlaget från verksamheten ska namn 
samt födelsedata (sex siffror) på inskrivna barn bifogas. Utbetalningen grundar sig på 
huvudmannens underlag för inskrivningsläget sista dagen varje månad. Korrigering 
av utbetalning utförs i efterskott vid nästkommande månad.  

3.5 Vid förändring 

Om en verksamhet helt eller till väsentlig del ändras i förhållande till de uppgifter 
som lämnats in i huvudmannens ansökan om godkännande och rätt till bidrag ska ny 
ansökan om godkännande och rätt till bidrag lämnas in innan förändringar 
genomförs. Ny ansökan ska göras för exempelvis flytt av verksamhet inom en 
huskropp, flytt till annan huskropp, flytt till annan adress eller förändring av 
platsantal.  

Andra ändringar av betydelse ska omgående och skriftligen anmälas till 
utbildningsnämnden. Sker förändringar i ägar- och ledningspersonkretsen för 
fristående förskola eller fristående fritidshem ska detta anmälas till kommunen senast 
en månad efter att förändringen genomförts (se tidigare avsnitt 3.1.10). För 
pedagogisk omsorg kan förändringar av betydelse exempelvis vara byte av ägare av 
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huvudmannen, förändringar av företagsstyrelse, byte av kontaktpersoner, företrädare 
(delegation) eller byte av ansvarig personal.    

3.6 Avslut på egen begäran 

En huvudman kan återkalla sitt godkännande om man önskar avsluta verksamheten. 
Om verksamheten upphör ska huvudmannen i god tid skriftligen underrätta 
utbildningsnämnden. Denna begäran ska lämnas in till utbildningsnämnden minst sex 
månader innan verksamheten upphör. Huvudman ska även informera vårdnadshavare 
skriftligt, fyra månader innan upphörandet.  

4 Etableringskontroll 

Innan en ny förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg öppnar och börjar ta emot 
barn sker en etableringskontroll. Syftet är att säkerställa att planeringen enligt 
huvudmannens ansökan genomförts, att lokalerna är färdigställda för verksamheten 
och att huvudmannen kan bedriva verksamheten i enlighet med gällande föreskrifter. 
Kontrollen bokas in så nära verksamhetens start som möjligt. Representanter från 
utbildningsavdelningen och eventuellt även från andra avdelningar inom kommunen 
deltar vid kontrollen. 

Huvudmannen ska bland annat redovisa att: 

• Att lokalerna (eller hemmet) är färdigställt för verksamheten och utrustats med 
material av tillräcklig omfattning och variation för att stimulera barnens 
utveckling och lärande. 

• Att barngrupperna har lämplig sammansättning och storlek 
• Att det finns anställd rektor, förskollärare (i tillräcklig omfattning) och övrig 

personal (avser förskola). 
• Att det finns anställd fritidshemslärare (i tillräcklig omfattning) (avser fritidshem). 
• Att det finns en skolchef (avser förskola och fritidshem). 
• Att verksamheten följer Bergs kommuns regler för bland annat öppethållande, 

placering och kö. 
• Att det finns ett system för att hantera klagomål 
• Att det finns en aktuell och god planering av verksamheten som utgår från lagar 

och styrdokument 
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5 Tillsyn 

Definition av tillsyn enligt skollagen är   

en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som 
granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att 
fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver 
verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen Om det vid tillsynen av 
verksamheten vid en skolenhet konstateras återkommande brister som påtagligt 
påverkar förutsättningarna för elever att nå målen för utbildningen, ska lärarresurserna 
vid skolenheten analyseras. (Skollagen 2010:800, 26 kap. 2§) 

I skollagens 26:e kap. 6–7§§ beskrivs vidare att tillsynsmyndigheten (kommunen i 
detta fall) har rätt att få tillträde till byggnader och lokaler där verksamheten bedrivs, 
samt att verksamheten som är föremål för tillsyn är skyldig att lämna upplysningar 
och material som efterfrågas. 

De olika tillsynsformer som tillämpas är:  

• Etableringskontroll: genomförs vid uppstart av en ny fristående förskola, 
fristående fritidshem eller pedagogisk omsorg (se föregående kapitel) 

• Årlig redovisning: Fristående verksamheter ska för varje verksamhetsår, oavsett 
om verksamheten varit föremål för tillsyn under året eller inte, inkomma med 
följande dokumentation, senast september månad varje år. 

o årsredovisning med verksamhetsberättelse/kvalitetsrapport 
o ekonomisk rapport (bokslut) 
o dokument som styrker ett systematiskt kvalitetsarbete 
o redovisning av samtliga tillbud och olycksfall  
o kontinuerligt anmäla in ändringar i den berörda kretsen av personer, för att 

säkerställa att kraven på insikt och lämplighet i övrigt upprätthålls och 
fortlöpande är uppfyllda.  

• Regelbunden tillsyn: Genomförs vart fjärde år genom dokumentinsamling och 
besök i verksamheten. Den regelbundna tillsynen syftar till att kontinuerligt 
kontrollera och följa upp att de fristående verksamheterna inom Bergs kommun 
uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. 
 
De områden som granskas är i huvudsak: 
 

o Organisering av barn och personal 
o Rektors utbildningsnivå och tillgänglighet för verksamheten 
o Personalens utbildnings- och kompetensnivå, samt möjlighet till 

kompetensutveckling. 
o Systematiskt kvalitetsarbete; styrning, ledning och dokumentation 
o Rutiner för till exempel anmälningsskyldighet, registerkontroll m.m. 
o Föräldrasamverkan 
o Barnens trygghet och säkerhet 
o Särskilt stöd 
o Normer och värden 
o Omsorg, utveckling och lärande 
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o Barns inflytande 
o Samverkan med förskoleklass och skola 
o Kunskap och insikt, ekonomiska förutsättningar och lämplighet hos ägar- 

och ledningskretsen 
o Verksamhetens ekonomi, årsredovisning/årsbokslut 

 
• Riktad tillsyn: utförs om det finns anledning att misstänka att det finns 

kvalitetsbrister i verksamheten, men kan även genomföras utifrån slumpvis 
utvalda områden. Utbildningsavdelningen bedömer hur ärendet ska hanteras 
utifrån hur allvarliga de misstänkta bristerna bedöms vara. Den riktade tillsynen 
kan genomföras genom att uppgifter begärs in och/eller genom besök på plats. 

 

5.1 Huvudmannens ansvar 

Alla huvudmän för utbildning – i detta fall kommunala och enskilda huvudmän - har 
ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, 
bestämmelser som har meddelats med stöd av skollagen eller andra befintliga 
styrdokument gällande utbildningen (skollagen, 2 kap. 8 §). 

Huvudmannen ska ha ett kvalitetsarbete, det vill säga verksamheten ska följas upp, 
utvärderas och utvecklas så att de nationella målen för verksamheten uppfylls (se 
skollagen, 4 kap. 3 och 5 §§). 

Vidare ansvarar huvudmannen för att utbildningen inom den egna verksamheten är 
likvärdig för alla som deltar i utbildningen enligt skollagen, oavsett var i landet den 
ges (se skollagen 1 kap. 9 §). 

5.2 Arbetsgång  

• Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående verksamhetens 
huvudman om att en tillsyn kommer att ske och hur processen ser ut. 

• Kommunen skickar ut underlag och frågor som huvudmannen och i 
förekommande fall rektor ska besvara. 

• Huvudmannen för den fristående verksamheten skickar in dokumentationen 
till kommunens tillsynsansvariga. 

• Kommunens tillsynsansvariga informerar om datum och tid för tillsynsbesök, 
intervju, återkoppling och beslut. 

• Tillsynsansvariga genomför dokumentgranskning. 
• Tillsynsansvariga ser till att ägar- och ledningsprövning utförs (avser förskola 

och fritidshem). 
• Tillsynsansvariga gör ett tillsynsbesök i verksamheten. Tillsynsansvariga 

granskar verksamheten och intervjuar representanter för huvudman, i 
förekommande fall skolchef, i förekommande fall rektor, personal och 
eventuellt vårdnadshavare. 

• Återkoppling till huvudman/skolchef/rektor.  
• Beslut efter tillsyn. 
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5.3 Olika typer av beslut och vad de innebär 

När en kommun genomfört en tillsyn, får den granskade verksamheten ett beslut. 
Beslut om att avstå från ingripande, anmärkning, föreläggande, föreläggande som 
förenas med vite och beslut om återkallande av tillstånd beslutas av 
utbildningsnämnden. 

5.3.1 Föreläggande 
Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka 
åtgärder som måste vidtas. Ett föreläggande gäller omedelbart (skollagen 26 kap. 
10§). 

5.3.2 Föreläggande med vite 
Om ett föreläggande inte följs eller om bristerna är allvarliga kan föreläggandet 
förenas med vite (skollagen 26 kap 27§). Föreläggande med vite innebär att den 
ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar om inte 
bristerna åtgärdas inom en viss tid. 

5.3.3 Anmärkning 
Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite 
eller tvångsåtgärder till (skollagen 26 kap. 11§). 

5.3.4 Avstående från ingripande 
Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva 
bristerna i beslutet om: 

• bristerna vid en tillsyn är mindre 
• verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse 
• det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett 

ingripande 
(skollagen 26 kap. 12§) 

5.3.5 Återkallelse 
Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten 
fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild 
huvudmannen tills åtgärderna har rättats till (skollagen 26 kap. 13§). 

5.3.6 Tillfälligt verksamhetsförbud 
Om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse enligt skollagen 26 kap. 13 § och 
beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till allvarlig risk för barnens eller elevernas 
hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild anledning, får tillsynsmyndigheten 
förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare. 

Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte annat beslutas och får gälla i 
högst sex månader. 
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5.3.7 Uppföljning av tillsynsbeslut 
I samband med eventuellt föreläggande eller anmärkning i tillsynsbeslutet anges 
inom vilken tidsperiod bristerna ska rättas till. När den tidsperioden löpt ut görs en 
uppföljning av att bristerna är åtgärdade. Nytt besök i verksamheten kan ske i 
samband med uppföljningen. 
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6 Överklagan 

Enligt skollagen 28 kap. 5§ får bland annat nedanstående beslut av en kommun 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol  

• godkännande enligt 2 kap. 5 § eller återkallelse av sådant godkännande enligt 
26 kap. 13 eller 14 §, 

• bidrag enligt 8 kap. 21 §, 14 kap. 15 § 
• rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 § eller återkallelse av sådan rätt enligt 

26 kap. 13 § 
• bidrag enligt 25 kap. 11 § 
• tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller 
• vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §. 
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1 Inledning 
Alla elever ska ges goda förutsättningar för att klara grundskolans kunskapskrav. Om en elev 
uppvisar svårigheter att nå grundskolans kunskapskrav enligt förväntan ska skolans stödkedja 
med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd följas. Ibland visar det sig att 
elever, trots pedagogisk kartläggning, åtgärder och uppföljningar, uppvisar fortsatt stora 
svårigheter att nå utbildningens mål. Detta kan bero på att eleven uppfyller kriterier för en 
utvecklingsstörning och att eleven därmed har rätt att bli mottagen i grund- eller 
gymnasiesärskolan.  

Beslut om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan är myndighetsutövning mot 
enskild och ett särskilt ingripande beslut för den det berör. Det är viktigt att ärenden om 
mottagande blir ordentligt utredda, att beslut fattas på välgrundade underlag och att 
vårdnadshavarna har insyn i processen. Handläggningen av ärenden ska ske i enlighet med 
Förvaltningslagen (2017:900), vilket bland annat innebär krav på dokumentation och 
kommunikation. Utbildningsnämnden har delegerat beslut om mottagande till chef för 
elevhälsan. Fortsättningsvis i föreliggande handlingsplan kommer därav delegerad tjänsteman 
benämnas som chef för elevhälsan. 

Syftet med aktuell handlingsplan är att elever skriven i Bergs kommun ska få en likvärdig, 
trygg och rättssäker mottagandeprocess där även vårdnadshavare och elev blir delaktiga under 
hela utredningens gång. Handlingsplanen ska tydliggöra hur arbetet ska gå till, vem 
vårdnadshavarna kan vända sig till, ansvarsfördelning, vem som beslutar om vad och vilka 
beslut som kan överklagas samt hur ett mottagande ska följas upp. Handlingsplanen grundar 
sig i de allmänna bestämmelserna kring mottagande i särskola (Skollagen 2010:800),  
”Överenskommelse om länsgemensamma rutiner för mottagning i grundsärskola och 
gymnasiesärskola” samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer ”Mottagande i 
grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program”. 
I de fall där det blir aktuellt med ett mottagande i gymnasiesärskolan används samma 
mottagandeprocess som för grundsärskolan.  

1.1 Revidering och implementering 

Chef för elevhälsan är ansvarig för att årligen se över behov av revidering så att aktuell rutin 
följer Skollagen (2010:800) och den ovan nämnda länsgemensamma överenskommelsen samt 
att göra rutinen känd hos aktuella professioner inom centrala elevhälsan. Rektor är ansvarig 
för att göra rutinen känd hos personal. 
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2 Översikt mottagandeprocessen 
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Pedagogisk bedömning Psykologisk bedömning Medicinsk bedömning Social bedömning

EHT 

Utredningsåtergivning  
vårdnadshavare

Beslut om mottagande
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3 Rutin för mottagande i grundsärskolan  
Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Rektor är med andra 
ord ansvarig för mottagandeprocesser av elever som är folkbokförda i Bergs kommun, men 
får sin utbildning tillgodosedd hos annan huvudman. Ett beslut om mottagande i 
grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk-, psykologisk-, 
medicinsk- och social bedömning. När utredningen genomförs ska samråd ske med barnets 
vårdnadshavare.  

3.1 Målgrupp  

Målgruppen för grundsärskolan är elever som bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans 
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolans målgrupp är 
ungdomar vars skolplikt har upphört, som påbörjar utbildningen före utgången av det första 
kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till 
gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 

Det som sägs i Skollagen om personer med utvecklingsstörning gäller även dem som har fått 
en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (Skollagen 7 kap 5 § samt 29 kap 8 §). 
Personer med autism eller autismliknande tillstånd jämställs med personer med 
utvecklingsstörning endast om de också har en utvecklingsstörning eller en bestående 
begåvningsmässig funktionsnedsättning. Fortsättningsvis kommer begreppet intellektuell 
funktionsnedsättning likställas med och ersätta begreppet utvecklingsstörning.  

3.2 När frågan om rätt till annan skolform väcks 

Om eleven trots särskilt stöd inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav och det 
dessutom finns tecken på att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp krävs vidare utredning. 
Både rektor och vårdnadshavare kan väcka frågan om en elev har rätt att läsa enligt 
grundsärskolan eller träningsskolans läroplaner. Den formella processen börjar med att rektor 
kallar vårdnadshavare till ett informationsmöte. I samband med mötet är rektor ansvarig för 
att säkerställa att vårdnadshavare blir informerade om rättighetslagstiftning och konsekvenser 
av skolform. Med fördel bjuds studie- och yrkesvägledare, eller annan elevhälsopersonal, 
inför att ge information till vårdnadshavarna. Efter mötet ska vårdnadshavare ha kännedom 
om följande: 

• skillnaden mellan grundsärskola och grundskola samt gymnasiesärskola och 
gymnasieskola, 

• vilka kort- och långsiktiga konsekvenser det får för eleven att vara mottagen i 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan i stället för grundskolan och gymnasieskolan, 

• utredningsprocessens rutiner; utredningens fyra delar vilken utförs enligt styrda ramar 
och av personal med behörig kompetens,  
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• utredningen kan leda till att diagnosen utvecklingsstörning ställs samt att eleven 
bedöms inte nå grundskolans lärandemål, 

• att vårdnadshavare efter genomförda utredningar, ska fatta beslut om och skriftligen 
ansöka om mottagande i grundsärskola, 

• att vårdnadshavare inkommer med personbevis där elevens folkbokföringsadress samt 
namn på vårdnadshavare framkommer, 

• och att följande rättighetslagstiftning kan bli aktuell efter genomförda 
utredningar: rätten att läsa enligt grundsärskolans läroplan enligt 7 kap. 5§ Skollagen 
(2010:800) samt rätten att söka stöd enligt Lag om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade (1993:387), LSS.  

Efter att vårdnadshavare fått ta del av informationen ser rektor till att följande blanketter ges 
vårdnadshavare:   

• medgivande inför psykologutredning  
• samtyckesblankett för journalrekvirering (elevhälsans medicinska insats anger aktuella 

vårdgivare) 
• samtycke för informationsutbyte  

Om elevens vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att eleven tas emot i 
grundsärskolan, ska eleven fullgöra sin skolplikt enligt Skollagen (2010:800, kap 7 5§). Om 
det finns synnerliga skäl med hänsyn till elevens bästa får en elev tas emot i grundsärskolan 
utan sin vårdnadshavares medgivande. Om beslut fattas med hänvisning till synnerliga skäl är 
det viktigt att det i motiveringen framgår vilka synnerliga skäl som ligger till grund för att gå 
emot vårdnadshavarnas vilja. Beslutet ska användas restriktivt och det krävs att rektor lyfter 
frågan med berörd myndighet, Socialtjänsten. 

3.3 Underskrivna samtycken  

Efter samråd med vårdnadshavare där de inkommit med underskrivna samtyckesblanketter 
fattar rektor beslut om utredning av elevens rätt att läsa enligt annan läroplan. 
Samtyckesblanketter och beslut dokumenteras i Elevakten i Prorenata.  

3.4 Utredning inför beslut om mottagande  

Rektor är ansvarig för att uppdra elevhälsopersonal om utförande av en pedagogisk-, 
psykologisk-, social- och medicinsk utredning. För en rättssäker utredning av elevens rätt till 
mottagande i grundsärskolan ska samtliga fyra utredningar genomföras av personal med 
behörig kompetens. Bedömningarna syftar till att ge underlag till chef för elevhälsan att fatta 
beslut om eleven har rätt till grundsärskolan. Därför får bedömningarna inte innehålla 
utlåtande om lämplig skolform för eleven. Samtliga utredningar och bedömningar ska utgå 
från aktuella dokument fastslagna från den länsgemensamma överenskommelsen om 
mottagande i grundsärskolan framtagen av Jämtbus.  
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Den Pedagogiska bedömningen ska fastställa om eleven har förutsättningar att nå 
grundskolans kunskapskrav. Utredningen ska ge en allsidig och realistisk bild av elevens 
förutsättningar i alla ämnen. Personal med specialpedagogisk kompetens utgör en viktig 
resurs för kartläggningen. Bedömningen bör göras av specialpedagogisk personal i samverkan 
med lärare.  

Den Psykologiska bedömningen ska fastställa om eleven har en utvecklingsstörning, och i så 
fall i vilken grad. Utredningen ska bedöma om elevens svårigheter att uppnå grundskolans 
mål alternativt att kunna läsa ett nationellt program i gymnasieskolan beror på en intellektuell 
funktionsnedsättning/utvecklingsstörning. Fastställande av en eventuell intellektuell 
funktionsnedsättning görs enligt kriterierna i de vedertagna diagnossystemen ICD och DSM, 
och i så fall i vilken grad. Diagnos ställs utifrån resultat vid begåvningstest som visar sig vara 
betydligt under genomsnittet i kombination med att eleven har brister eller nedsättning 
avseende adaptiv funktionsförmåga. Bedömningen utförs av en legitimerad psykolog. 
Vårdnadshavarna ska alltid lämna sitt samtycke inför denna bedömning.                                

Den Medicinska bedömningen ska fastställa om det finns medicinska orsaker till elevens 
inlärningssvårigheter. Bedömningen utförs av legitimerad läkare. Vårdnadshavarna ska alltid 
lämna sitt samtycke inför denna bedömning. Dialog förs med vårdnadshavare om eleven 
redan har en etablerad läkarkontakt som med fördel kan utföra den medicinska bedömningen. 
Viktigt då är att tydliggöra syftet med bedömningen. 

Den Sociala bedömningen ska fastställa om det finns sociala orsaker i eller utanför skolan 
som kan bidra till elevens inlärningssvårigheter. Bedömningen utförs av kurator eller annan 
personal med adekvat utbildning. Den sociala bedömningen kan också vara en del av den 
psykologiska eller medicinska bedömningen.     

Alla delar i utredningen är viktiga även om de har olika syften och ska bidra till 
helhetsbedömningen. Samtliga bedömningar ska genomföras i samverkan med elevens 
vårdnadshavare. Om möjligt genomför skolpsykolog och skolläkare en gemensam 
anamnestagning av eleven i detta skede samt samverkar kring bedömning. Varje enskild 
utredare är ansvarig för att vårdnadshavare ges möjlighet att ta del av innehållet i resultatet 
och bedömningen.  

3.4.1 Stöd för bedömning 

Stöd för de olika bedömningar finns på intranätet Utbildningsavdelningen, 
Verksamhetsdokument, klicka in på Grund- och gymnasiesärskola alternativt:  

• Pedagogisk bedömning stödmaterial 
• Underlag för medicinsk bedömning 
• Underlag för psykologisk bedömning 
• Underlag för social bedömning 
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3.4.2 Blanketter för bedömning 

Blanketter för bedömning finns också på intranätet: Blanketter - Utbildningsavdelningen 
alternativt: 

• Pedagogisk bedömning inför mottagande i grundsärskolan 
• Blankett för bedömningar/utredning (generellt utformad) 

3.5 Ärendet tas upp på elevhälsoträff 

Då all dokumentation finns på plats tas ärendet upp under en elevhälsoträff där rektor samt, i 
möjligaste mån, den specialpedagog, psykolog, kurator och läkare som utfört de fyra 
bedömningarna deltar. Var och en återger sin bedömning och den samlade elevhälsan 
genomlyser underlagen för att säkerställa att bedömningarna är tillförlitliga och tillräckliga för 
att möjliggöra ett beslut om rätten till mottagande i grundsärskolan. Mötet dokumenteras i 
Elevakten i Prorenata. Rektor delger dokumentation till elevhälsochef. 

3.6 Möte för eventuell ansökan om mottagande till grundsärskolan 

Rektor kallar till möte med vårdnadshavare med syfte att ge en summativ återkoppling av de 
fyra bedömningarna, även aktuell information som finns under 3.9 upplyses om, besvara 
eventuella frågor och i de fall det är aktuellt delge vårdnadshavare möjlighet att officiellt 
ansöka om mottagande i grundsärskola. Detta görs genom underskrift av ansökningsblankett 
med elevens personbevis bifogad. Dokumenten skickas sedan till chef för elevhälsan 
Vårdnadshavarna erhåller även Skolverkets skrift ”Grundsärskolan är till för ditt barn”.  Mötet 
dokumenteras i Elevakten i Prorenata. 

Om eleven uppfyller kriterierna för intellektuell funktionsnedsättning erbjuder 
elevhälsopersonal vårdnadshavare stöd i att vid behov få kontakt med kommunens LSS-
handläggare samt Barn- och ungdomshabiliteringen.  

3.7 Dokumentation skickas till bedömning av beslut 

Samtliga handlingar för ansökan om mottagande i grundsärskola skickas av rektor till chef för 
elevhälsan för prövning av ärendet. Följande handlingar ska skickas sammanhållet 

• Underlag för Medicinsk bedömning 
• Pedagogisk bedömning inför mottagande i grundsärskolan, se även stödmaterial 
• Underlag för Psykologisk bedömning 
• Underlag för Social bedömning 
• Medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social bedömning särskola (fyra bedömningar, 

blankett generellt utformad) 
• Personbevis från vårdnadshavare 
• Underskriven ansökningsblankett för mottagande i grundsärskola 
• Dokumentation från elevhälsoträff (se 3.5) 
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Vårdnadshavarnas medgivande är som huvudregel en förutsättning för mottagande i 
grundsärskolan. Endast i undantagsfall kan en elev bli mottagen utan vårdnadshavarnas 
medgivande.  

3.8 Beslut om mottagande till grundsärskola 

Det är viktigt att beslutet om mottagande i grundsärskolan motiveras. Syftet är att det på så 
sätt ska vara lättare att förstå beslutet och bedöma om det är riktigt. Av motiveringen kan det 
framgå vilka faktorer som beaktats i den sammanvägda bedömningen vad gäller elevens 
förmåga att nå kunskapskraven, hur faktorerna vägts samman samt vad som fällt avgörandet i 
tveksamma fall. Motiveringen är också viktig utifrån möjligheten att överklaga.  

I de fall det finns oklarheter kring underlaget har chef för elevhälsa möjlighet att kalla 
utredande personal samt rektor som stöd för analys och bedömning. Om chef för elevhälsa tar 
beslut om mottagande till grundsärskola meddelas delegationsbeslutet Utbildningsnämnden 
samt berörd rektor. Beslutet diarieförs i Evolution och administratör skickar beslut till 
vårdnadshavare samt information om hur de kan överklaga beslutet till Skolväsendets 
överklagandenämnd enligt 28 kap. 12§ p.1 och p.8 skollagen. Rektor ser till att beslutet läggs 
in i Elevakten i Prorenata. Eleven ska därefter skyndsamt tas emot i rätt skolform.  

3.9 Grundsärskola, olika alternativ 

Rektor ansvarar för att vårdnadshavare fått nedanstående information.  

När vårdnadshavarna fått information om särskola kan de välja mellan: 
1. att ansöka om plats i en specifik särskolegrupp 

Bergs kommun har ingen specifik särskolegrupp utan elever erbjuds istället att gå i 
grundsärskola i Östersund. För att ge vårdnadshavare information om denna verksamhet ska 
elevhälsopersonal erbjuda att organisera och delta vid besök på grundsärskola i Östersund. 
Observera att vårdnadshavarna behöver göra en ansökan till önskad grundsärskola i Östersund 
antigen via e-tjänst via pappersblankett. Rektor ser till att information och stöd för ansökan till 
Östersund ges. 

2. att eleven går integrerad i grundskolan med undervisning enligt grundsärskolans 
läroplan  

Elever som vill gå kvar i Bergs kommun erbjuds att gå integrerad i grundskolan (Skollagen 7 
kap. 9§).  Eventuellt kommer rektor att se över timplanen och göra avvikelser från denna.  

3. att eleven ska gå i grundsärskolan på försök  

Om vårdnadshavare är osäkra på vilken skolform de vill att deras barn ska tas emot i kan 
Bergs kommun erbjuda att eleven tas emot på försök vid grundsärskolan i Östersund. Beslutet 
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kan omfatta en period på högst sex månader. En förutsättning för att Bergs kommun ska få 
fatta beslut om mottagande på försök i grundsärskolan är också att elevens vårdnadshavare 
ger sitt godkännande.  

Att byta skolform på försök ska göras restriktivt och bara när det är klarlagt att: 

• eleven tillhör målgruppen 
• och det är stor sannolikhet att ärendet kommer leda till ett beslut om mottagande 

i grundsärskolan. 

När en elev tas emot på försök i grundsärskolan ändras inte den ordinarie skolplaceringen. 
Om eleven efter mottagandet på försök vill gå tillbaka till grundskolan så har eleven rätt till 
det. Hen har alltså rätt att komma tillbaka till sin vanliga skola. Observera att möjligheten att 
tas emot på försök finns inte för gymnasiesärskolan. 

Oavsett vilket av ovanstående val som vårdnadshavare gör bör de alltid informeras om att: 

• rektor för utbildningen avgör om en elev mottagen i grundsärskolan huvudsakligen ska 
läsa ämnen eller ämnesområden (Skollagen 11 kap. 8§). Rektor får besluta att en elev 
ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt 
grundskolans kursplaner om eleven har förutsättningar för det. Samråd med elevens 
vårdnadshavare ska ske innan beslut fattas (Skollagen 7 kap. 8§) 

• vårdnadshavare har rätt att själva avgöra om eleven ska tas emot i grundsärskolan, 
förutsatt att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp eller om eleven trots detta ska gå 
i grundskolan.  

• beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

3.10 Processen från förskolan till grundsärskolan 

Lagändringen om obligatorisk förskoleklass som började tillämpas höstterminen 2018 innebär 
att en elev i förskoleklassen har skolplikt. För barn som under förskoleperioden bedöms få 
betydande svårigheter att nå grundskolans kunskapskrav och bedöms därmed eventuellt ha 
rätt till att läsa enligt särskolans läroplan bör följande alternativ övervägas: 

1. Barnet erbjuds att börja årskurs 1 i grundsärskolan ett år tidigare (redan som 
sexårig), och därmed hoppa över förskoleklassen, om barnets vårdnadshavare 
önskar det och barnet bedöms ha förutsättningar för det. Avser bara barn med 
tydliga och väldokumenterade svårigheter.  

2. Efter begäran av ett barns vårdnadshavare ska ett barn också kunna få skolplikten 
uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl för uppskjuten 
skolplikt kan vara t ex. att barnet bedöms ha betydande svårigheter eller ligger 
efter i utvecklingen jämfört med sina jämnåriga. I det här fallet erbjuds barnet att 
gå ytterligare ett år i förskolan och eventuella utredningar kan genomföras under 
detta år.  
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3. Om ett barn med intellektuell funktionsnedsättning, som ska tas emot i 
grundsärskolan, har beviljats uppskjuten skolplikt på grund av särskilda skäl bör 
lämpligen barnets vårdnadshavare sedan få avgöra om det blir bäst för barnet att gå 
i förskoleklass eller börja direkt i grundsärskolan. Det krävs dock självfallet att det 
är utrett och klart att barnet verkligen ska tas emot i grundsärskolan.  

4 Uppföljningsprocess 
Inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete följs även grundsärskolans elever upp.  

Rektor har enligt Läroplan för grundsärskolan (reviderad 2018) ansvar för utformningen av 
undervisningen och elevhälsoverksamheten så att eleverna får det särskilda stöd och den 
särskilda hjälp de behöver för att uppnå de nationella målen. I det ligger ansvaret för att 
identifiera och kartlägga en elevs svårigheter i skolan, att planera lämpliga stödinsatser 
tillsammans med elev och vårdnadshavare. Vidare är rektor ansvarig för att ge personal 
möjlighet till kompetensutveckling för att säkerställa att kunskaper om elevens 
funktionsnedsättning, bemötande och de bestämmelser som gäller för skolformen. 
Elevhälsopersonal kan vara en viktig resurs i detta.   

I Bergs kommun finns ingen grundsärskola utan flertalet elever är integrerade. För att 
säkerställa att elever får en kvalitativ utbildning bör rektor erbjuda pedagogisk personal runt 
eleven utbildningspaketet ”integrerade grundsärskoleelever” som leds av elevhälsopersonal.  

4.1 Uppföljning 

Skriftliga individuella utvecklingsplaner (IUP) ska upprättas en gång per läsår för elever i 
årskurs 1-5 i grundsärskolan samt i årskurs 1-6 i specialskolan. De ska även upprättas en gång 
per läsår för elever i årskurs 6-9 i grundsärskolan i de fall betyg inte sätts. Motsvarande gäller 
för elever i årskurs 7-10 i specialskolan som läser enligt grundsärskolans kursplaner. Detta 
sker vid utvecklingssamtal samt övrig samverkan med vårdnadshavare. 

För elever hos annan huvudman görs uppföljning två gånger per år genom att ansvarig skickar 
ut blanketter uppföljning av elev i grundsärskolan, uppföljning av elev i gymnasiesärskolan 
för vidare uppföljning.  

Vid ovanstående uppföljningar är det extra viktigt att beakta att om misstanke framkommer 
att eleven inte tillhör målgruppen för grundsärskola ska utredning skyndsamt genomföras om 
målgruppstillhörighet genom pedagogisk och psykologisk utredning.  

4.2 Övergång från grundsärskola till gymnasiesärskola 

Innan eleven har gått ut årskurs 9 eller 10 i grundsärskolan ska hemkommunen göra en 
förnyad målgruppsbestämning. Detta omfattar en förnyad pedagogisk kartläggning samt 
bedömning om det finns skäl för att förnya övriga utredningar. Rektor är ansvarig för att omse 
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att kartläggning finns som underlag inför beslut om mottagande i gymnasiesärskolan. 
Beslutsfattare är chef för elevhälsan. Se även Överlämnandeplan för Bergs kommun. 

4.3 När det framkommer att en mottagen elev i grundsärskolan 
inte tillhör målgruppen  

Alla som arbetar inom skolväsendet ska underrätta rektor om han/hon uppmärksammar eller 
får kännedom om något som tyder på att en elev inte tillhör grundsärskolans respektive 
gymnasiesärskolans målgrupp. Då ska en omprövning av rätten till särskola skyndsamt 
genomföras (Skollagen 7 kap. 5a §). 

När det framkommer att en mottagen elev i grundsärskolan inte tillhör målgruppen är det 
viktigt att på samma sätt som vid mottagande se över de utredningar som ligger till grund för 
ett utskrivningsbeslut från grund- eller gymnasiesärskolan.  

Om vårdnadshavare väljer att skriva ut barnet/eleven ur särskola måste en särskild blankett 
användas.  
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5 Lagrum 
Särskolan är en särskild skolform som regleras av bestämmelser i skollagen (2010:800). 

7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 

5§ ”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i grundsärskolan 
prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en 
utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. 
Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. 

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i 
grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad som gäller i övrigt enligt denna 
lag. Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande, om det 
finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.” 

5a§ ”Den som arbetar inom skolväsendet ska underrätta elevens rektor om han eller hon 
uppmärksammar eller får kännedom om något som tyder på att en elev i grundsärskolan inte 
tillhör grundsärskolans målgrupp. En rektor som får sådana upplysningar ska anmäla detta till 
elevens hemkommun. Hemkommunen ska skyndsamt utreda frågan.” 

5b§ ”Hemkommunen ska besluta att eleven inte tillhör grundsärskolans målgrupp om en 
utredning enligt 5a§ visar detta. Hemkommunen ska då ta emot eleven i grundskolan eller se 
till att eleven på något annat sätt för föreskriven utbildning. Hemkommunen ska vidta de 
åtgärder som krävs för elevens övergång från grundsärskolan till annan skolform.” 

11 kap. Grundsärskolan                

2 § ”Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning 
som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 
Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för 
aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.” 

28 kap. Överklagande 

12 §   Beslut av en kommun eller en region får överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd i fråga om 

1. barns mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 § eller tillhörighet till grundsärskolans 
målgrupp enligt 7 kap. 5 b §, /…/  
8. tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 18 kap. 5 eller 7 §, 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
   

 

 2021-09-20 Dnr 2021/93 
 
Stabsavdelningen 
Elin Ryd 
 Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

Sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2022 
 
Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden fastställer sammanträdesplan för år 2022 enligt 

följande:  
 
Beredning Utbildningsnämnd 
12 januari 26 januari 
3 februari 16 februari 
16 mars 30 mars 
13 april 27 april 
11 maj 25 maj 
17 augusti 31 augusti 
7 september 21 september 
12 oktober 26 oktober 
30 november 14 december 
 
2. Beredningar sker klockan 10.00-12.00 på distans genom Microsoft teams 

eller liknande program. 
3. Sammanträden sker hel eller halvdagar i Bergssalen, kommunkontoret i 

Svenstavik om inte annat beslutas. 
 

Ansvarig 
Elin Ryd 
 
Finansiering 
Finansiering sker ur ansvar 620 verksamhet 10060. 
 
Tidplan/Uppföljning 
Hösten 2023. 
 
Bakgrund 
Sammanträdesplan för år 2022 har arbetas fram av demokratistödsenheten 
Bergs kommun.  
 
Godkänt av: 
 
Godkännare 
Godkänd datum 
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Kopia till 
Anneli Olofsson, utbildningschef 
Charlotte Helgesson, verksamhetsutvecklare, tf. chef för centrala teamet 
Hans Moen, utredare utbildningsavdelningen 
HR-funktionen, löneadministratörer 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig demokratistöd 
Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden 
Lina Östman, ekonomisk controller 
Rektorer i Bergs kommun 
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T 11 KS beredning F 11 F 11 SPORTLOV M 11 15  O 11 UN beredning L 11 M 11 SOMMARUPPEHÅLL 28  T 11 S 11 VALDAGEN T 11 Regionfullmäktige F 11 Samiska rådet? S 11

O 12 UN beredning L 12 L 12 T 12 KS? T 12 MBN S 12 T 12 SOMMARUPPEHÅLL F 12 M 12 37  O 12 Regionfullmäktige UN beredningL 12 M 12 50 
T 13 S 13 S 13 O 13 UN beredning VSN/VoSF 13 M 13 24  O 13 SOMMARUPPEHÅLL L 13 T 13 KS T 13 MBN beredning S 13 T 13

F 14 M 14 VSN/VoS beredning 7  M 14 VSN/VoS beredn/ UU-ber 11  T 14 L 14 T 14 T 14 SOMMARUPPEHÅLL S 14 O 14 VN/onsdagsräkningen F 14 M 14 AU/UU/KPTR-beredning 46  O 14 UN
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S 16 O 16 Regionfullmäktige UN O 16 UN beredning L 16 Påskafton M 16 KPTR 20  T 16 L 16 T 16 FIN beredning F 16 S 16 O 16 VSN/VoS F 16
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L 22 T 22 KS T 22 KS beredning F 22 PÅSKLOV S 22 O 22 Regionfullmäktige MBN? F 22 SOMMARUPPEHÅLL M 22 34  T 22 L 22 T 22 KS beredning T 22
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M 31 KPTR beredning 5  T 31 Kommunfullmäktige? T 31 S 31 O 31 UN M 31 HÖSTLOV 44  Veckonr.se L 31 Nyårsafton
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
   

 

 2021-09-20 Dnr 2021/101 
 
Stabsavdelningen 
Elin Ryd 
 Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

Inkomna synpunkter för perioden 1 november 2020-30 april 2021 
inom utbildningsnämndens område  
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige lägga redovisningen av 
inkomna synpunkter för perioden 1 november 2020 till och med 30 april 
2021 till handlingarna efter delgivning. 
 
Ansvarig 
Elin Ryd 
 
Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet ej relevant. 
 
Tidplan/Uppföljning 
Synpunkter redovisas 2 gånger per år i kommunfullmäktige enligt fastställda 
rutiner. 
 
Bakgrund 
Under perioden den 1 november 2020 till den 30 april 2021 har det inte 
inkommit några synpunkter inom utbildningsnämndens område.  
 
Barnperspektivet 
(X)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 
 
Godkänt av: 
 
Godkännare 
Godkänd datum 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Elin Ryd, nämndsekreterare 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 
 Datum Dnr  
 2021-10-06 2021/8 
 

Stabsavdelningen 
  Elin Ryd Utbildningsnämnden 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden lägger redovisning av delegationsbeslut till 
handlingarna efter delgivning. 
 
Övergripande sammanställning 

 Ansvarig 
Elin Ryd 

 
Finansiering 
Finansiering ej nödvändig 

 
Tidplan/Uppföljning 
Sammanställning vid varje ordinarie sammanträde enligt sammanträdesplan  
 
Bakgrund 
För redovisning av delegationsbeslut gäller vissa nya regler i och med den 
nya kommunallagen (KL 2017:725) där varje nämnd själv ska ta ställning 
till i vilken omfattning beslut tagna på delegation ska anmälas. Det gäller 
även beslut som har fattats efter vidaredelegation (7 kap 8 § KL). Syftet med 
denna lagändring är att öka effektiviteten genom att delegationsbeslut kan 
vinna laga kraft snabbare. Det blir alltså möjligt för en nämnd att avgöra om 
beslut i vissa ärenden eller grupper av ärenden inte ska anmälas till nämnden.   
Förbehållet är beslut som kan överklagas med laglighetsprövning, vilka ska 
protokollföras. Beslut av rent förberedande eller rent verkställande art  
behövs inte återrapporteras (13 kap 2 § 2 stycket KL). Verkställighetsbeslut 
utgör så kallat faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig beskaffenhet 
som regelmässigt fattas av olika befattningshavare i kraft av deras 
tjänsteställning.  
 
Som ett led i uppföljning av hur den delegerade beslutanderätten använts 
kan nämnderna även besluta om mer samlad återrapportering genom en 
sammanställning. Handlingarna till sammanställningen som redovisats ovan 
finns tillgängliga i ärendehanteringssystemet.  
 
 
 

Personalärenden inom utbildningsnämnden    
 

Ärende Antal Beslutsdatum 

Förteckning månadsavlönade, tillsvidare        1 Juli 
 
 

Förteckning månadsavlönade, visstid        5 
 

Juli 
 
 

Förteckning timavlönade                7 Juli 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 Datum Dnr  

Barnperspektivet 
(X)  Bedöms inte vara relevant 
(  )  Har beaktats (se bilaga) 
 
  
 
  
Jesper Tjulin  Elin Ryd 
Stabschef      Nämndsekreterare  
 
 
 
Kopia till 
Elin Ryd, nämndsekreterare  
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