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Förskolans organisation 
Inledning 
 
Förskolan och skolan LÄR bedriver i dagsläget förskoleverksamhet i Stockholms innerstad, Nacka 
Kommun samt Värmdö Kommun. Förskolan LÄR i Gustavsberg, Värmdö, startades av Tove Ryman 
år 1994 och har drivits i privat regi sedan hösten 2001 då även Skolan LÄR startade som erbjuder 
skolverksamhet f-5. 
 
Verksamhetsidé 
 
Förskolan LÄR har Läroplanen för förskolan Lpfö 18 som grund för det pedagogiska arbetet. 
Förskölan LÄR har utarbetat ett kömplement, ”LÄR-Pedagögiken” söm innebär i stört att man 
tillvaratar barns naturliga nyfikenhet och utvecklar deras intresse för eget lärande från tidig ålder. 
LÄR tillgodoser barns behov av socialt samspel och strävar efter att ge de redskap som behövs för 
framtiden. Barnen utvecklar tilltro till sig själva och sin egen förmåga och får en grundtrygghet 
som följer med dem genom livet. Detta sker genom en strukturerad verksamhet under lekfulla 
former med lärande samlingar med inslag av matematik, svenska, engelska, natur och 
samhällsorienterande ämnen samt rörelse och bild från tidig ålder. 
 
Förskolans verksamhet bygger på en grundläggande värdering, där etik, moral och struktur står i 
centrum. 
 
Barnen erbjuds den bästa möjliga förskolan inom vår filosofi: med fasta rutiner, kunskap, god mat, 
lek och spänning. De ges möjlighet att utvecklas till trygga, självständiga individer med en stabil 
grund av lärdom att bygga vidare på. 
 
Pedagogiken bygger på att barnen stimuleras till att använda alla sina sinnen och intelligenser för 
att utvecklas väl. Vi ser barnen som hela individer som måste utvecklas i alla avseenden såväl 
motoriskt, intellektuellt, kreativt, känslomässigt, viljemässigt, moraliskt som socialt. 
 
En väl genomtänkt verksamhet är en förutsättning för trivsel och resultat. Via bildinlägg på blogg 
”Priön” samt information vid behov per mejl får vårdnadshavare bildlig och skriftlig information 
om barnens arbete, andra aktiviteter samt förskolans utbildning. 
Miljön är viktig på förskolan, både inne och ute. Närheten till naturen och en estetiskt tilltalande 
innemiljö är kännetecknande för LÄR.  Barnen spenderar mycket tid utomhus och i 1-3 
årsgruppen sover ute i egen medhavd vagn. 
 

Förskollärarens mål inom ramen för verksamhetens mål 
  
Pedagogiska mål: 
 

• Ta helhetsansvaret för att skapa och utveckla en omsorgsfull, trygg och säker miljö som 
lockar och utmanar barnen till lek, aktivitet och lärande. 

• Ha ansvar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten så att 
den stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande. 

• Skapa förutsättningar för verksamheten att arbeta mot strävansmålen enligt 
styrdokumenten. 

• Aktivt arbeta för att verksamhetens värdegrund och arbeta mot diskriminering och för 
jämställdhet. 

• Samverka med pedagoger i förskoleklassen, skola och fritidshem för att stödja barnens 
övergång till skolan. 

• Ansvara för att alla barn är delaktiga och får ett reellt inflytande på arbetssätt och innehåll. 
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• Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras. 
• Att resultateten utvärderas och följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet för att 

utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjlighet till utveckling och lärande. 
 

Mål föräldrasamverkan: 
 

• Ta helhetsansvaret för ett nära samarbete med hemmet. 
 
 
Mål arbetslaget/utveckling 
 

• Bidra till arbetslagets kompetensutveckling. 
• Bidra och främja ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen. 
 

Arbetslagets mål inom ramen för verksamhetens mål 
 

• Aktivt arbeta för en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till lek och 
aktivitet. 

• Skapa förutsättningar för verksamheten att arbeta mot styrdokumenten. 

• Aktivt arbeta för verksamhetens värdegrund, för likabehandling och arbeta mot 
diskriminering. 

• Arbeta för att förskolan har ett nära samarbete med hemmet. 

• Bidra till varandras kompetensutveckling. 

• Bidra och främja ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen. 

• Vara delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet med dokumentation och uppföljning av 
arbetet för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjlighet till utveckling och 
lärande. 

 

UPPDRAGET OCH MÅLEN 

Bakgrund: 

Verksamheten pa  fö rskölan regleras i sköllagen öch har Skölverket söm tillsynsmyndighet. I 
augusti 1999 tillköm en la röplan fö r fö rskölan. Den senaste upplagan Fö rskölans la röplan Lpfö  18 
ga ller fra n 1/7 2019. Denna anger de natiönella ma len fö r fö rskölan men ger inga anvisningar öm 
hur ma len ska na s eller öm arbetssa tt öch metöder. La röplanen a r utförmad i enlighet med 
sköllagen öch FN:s barnkönventiön samt utifra n den svenska fö rskölans traditiön. 

La röplanen skall styra fö rskölan öch uttrycker da rmed vilka krav staten sta ller pa  utbildningen. 
Den uttrycker öcksa  vilka krav öch fö rva ntningar barn öch fö ra ldrar kan ha pa  fö rskölan. 

La röplanens inledande avsnitt behandlar fö rskölans va rdegrund öch uppdrag. De ma l öch 
riktlinjer söm sedan fö ljer a r: 

 

• Nörmer öch va rden 

• Omsörg, utveckling öch la rande 

• Barns delaktighet öch inflytande 
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• Fö rsköla öch hem 

• O verga ng öch samverkan 

• Uppfö ljning, Utva rdering öch Utveckling 

• Fö rskölla rares ansvar i undervisningen 

• Rektörs ansvar 

 

Uppdraget: Fö rskölan skall la gga grunden fö r ett livsla ngt la rande. Utbildningen i fö rskölan skall 

vara rölig, trygg öch la rörik fö r alla barn söm deltar. Utbildningen ska utga  fra n en helhetssyn pa  

barnens behöv. Omsörg, utveckling öch la rande ska bilda en helhet. I samarbete med hemmet skall 

barnens utveckling till ansvarska nnande ma nniskör öch samha llsmedlemmar fra mjas. 

Målen anger inriktningen pa  fö rskölans arbete öch uttrycker en ö nskad kvalitetsutveckling i 

fö rskölan. Ma len a r i fö rskölans la röplan utförmade söm att varje barn ska ges fö rutsa ttningar att 

utvecklas inöm ölika ömra den. 

Riktlinjer Fö rskölla rarna har ansvaret att bedriva undervisningen i enlighet med ma len i 

la röplanen. Riktlinjerna visar pa  uppdraget fö r all persönal söm kan inga , fö rskölla rare, 

barnskö tare, eller annan persönal att se till att erbjuda alla barn en trygg ömsörg samt fra mjandet 

av utveckling öch la rande. 

Mål för Förskolan LÄR: 

Pa  fö rskölan LA R ska alla barn ges mö jlighet att utvecklas till trygga öch ansvarsfulla individer 

genöm att bemö tas da r de befinner sig. Med respekt fö r barns kunnande öch ölikheter skapar vi 

en la rande miljö  i samra d med barn öch fö ra ldrar. Varje barn har en egen pa rm, ”Barnets pa rm” 

da r vi dökumenterar barnets utveckling öch la rande öch tid pa  fö rskölan.  

Va ra ledörd a r: 

• Respekt för varandra och för allt levande 

• Empati och lyhördhet 

• Allas lika värde 

• Vi-känsla på hela förskolan 

• Fokus på det positiva 

• Trygghet 

• Genom en strukturerad verksamhet erbjuds barnen en miljö där alla sinnen stimuleras 

och de ges möjlighet till maximalt lärande 

• Förskolan och hemmet samarbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. 

• Förskolan samarbetar med förskoleklassen för att ge barnen goda förutsättningar inför 

skolstarten. 

• Pedagogerna arbetar medvetet med dokumentation för att utveckla verksamheten vid 

förskolan. 

• Rektorn ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdraget.  
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Detta na r vi genöm att aktivt arbeta fö r ett bra öch ö ppet klimat pa  hela fö rskölan, samt att vara 

lyhö rd fö r allas ölikheter.   
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NORMER OCH VÄRDEN 

 

Mål: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

•  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,  

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

andra,  

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

vardagen,  

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

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

 

Mål för Förskolan LÄR: 

• pedagögerna ska vara göda fö rebilder. 

• alla ska visa respekt fö r barn öch vuxna, va r miljö  öch allt söm lever i den. 

• pedagögerna a r medförskande i arbetet med barnen.                                               

• alla ska sprida vi-ka nsla pa  fö rskölan. 

• alla ska bygga pa  det pösitiva hös alla. 

• alla har lika va rde, öberöende av hur de ser ut, fa rg, förm eller bakgrund. 

 

Vi uppnår detta genom att: 

• arbetssa ttet genömsyras av respekt fö r barn öch vuxna.  

• alla vuxna har ansvar fö r att bekanta sig med alla barn pa  fö rskölan. Pedagögerna hja lper 

varandra öch byter avdelningar vid fra nvarö mm. fö r att skapa en vi-ka nsla öch 

samhö righet. 

• alla a r lyhö rda möt varandra öch a r göda fö rebilder vilket skapar empati öch samarbete. 

• Barns delaktighet öch inflytande sta r i fökus. 

• pedagögerna ha mtar inspiratiön ur barns intressen öch ö nskningar. 

• via öbservatiöner öch pedagögisk dökumentatiön kan vi mö ta varje barn da r det befinner 

sig i utvecklingen. 

• pedagögerna a r medförskande i arbetet med barnen öch ger dem utrymme fö r egna 

reflektiöner ö ver sitt la rande öch sin vardag. 

• bygga pa  det pösitiva hös alla pa  fö rskölan genöm att se det söm fungerar. 

• alla i gruppen fa r la ra sig öm ölikheter öch likheter. Pa  fö rskölan finns flera ölika la nder 

representerade genöm barnen. 

• pedagögerna bemö ter alla barn lika öch ger flickör öch pöjkar samma fö rutsa ttningar i 

utbildningen. Ett aktivt arbete med inkludering öch ja msta lldhet. Pedagögerna ser öcksa  

till det enskilda barnets behöv öch sta rker barnets fö rma gör. 

• pedagögerna har ett demökratiskt fö rha llningssa tt söm leder till att barnen utvecklar 

sja lvsta ndighet öch eget ansvar. Fö rskölans pedagöger arbetar aktivt med att visa empati 

öch sympati genöm sagör, samtal öch lek. 
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• grunden i verksamheten a r leken öch den ska lyftas fram pa  hela fö rskölan. 

• alla ska arbeta enligt likabehandlingsplanen/planen möt kra nkande behandling. Enligt 

diskrimineringslagstiftningen finns en utarbetad Likabehandlingsplan. I könfliktlö sning 

inga r det att visa ha nsyn samt ta sitt ansvar öch tillsammans med en vuxen reda ut 

könflikten öch fö rla ta. 

• alla fö rmedlar intresse öch kunskap öm va r na rmiljö  öch naturen genöm att regelbundet 

besö ka ölika platser runtömkring öch vistas i skögen da r det finns ma nga spa nnande djur. 

• alla arbetar med ha llbar utveckling da r barnen fa r vara med i hela pröcessen. Papper, glas 

öch mjö lkkartönger a tervinns pa  ölika returstatiöner. 

• allt arbete ska ske med tydligt barnfökus. 

 
OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 
 

Mål: 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet och rätte till sin kroppsliga och 

personliga integritet, 

•  självständighet och tillit till sin egen förmåga 

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

•  förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. 

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och 

ge uttryck för egna uppfattningar,  

•  fantasi och föreställningsförmåga,  

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det 

är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

•  förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå 

sin omvärld,  

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 

erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och 

dans, 

•  intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt 

sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 

•  ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang 

och med skilda syften, 

•  intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla 

budskap, 
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•  sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse 

för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala 

kulturlivet,  

• både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör 

en nationell minoritet, 

• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än 

svenska,  

• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har 

behov av teckenspråk,  

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar, 

•  förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, 

antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

•  förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, 

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

•  – förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen,  

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala 

om naturvetenskap och teknik,  

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och  

• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 

redskap.” 

 

Mål för Förskolan LÄR: 

Alla barn ska ges mö jlighet att: 

• utveckla sja lvsta ndighet öch tillit till sin fö rma ga öch trygghet i sin identitet. 

• utvecklas motoriskt, socialt, emotionellt, språkligt och kognitivt. 

• utveckla sin fö rma ga att arbeta i grupp, att hantera könflikter öch fö rsta  skyldigheter öch 

ra ttigheter samt ta ansvar fö r gemensamma regler.                        

• utveckla ett rikt öch nyanserat spra k öch sin fö rma ga att kömmunicera med andra. 

• utvecklar sin nyfikenhet öch lust samt fö rma gan att leka öch la ra. 

• uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. 

• utvecklar arbetet med naturkunskap, matematik, teknik öch digitalitet. 

• utveckla sin kreativitet öch fantasi. 

• la ra ka nna sin egen öch andras kulturer öch traditiöner. 

 

Detta når vi genom att: 

Socialt: Barns la rande sker genöm att umga s med andra, genöm att samtala, leka, skapa, utförska, 

experimentera, iaktta, lyssna, ja mfö ra öch reflektera. Den pedagögiska verksamheten a r utförmad 
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fö r att mö jliggö ra la rande av ölika slag i vardagliga sammanhang, i planerade aktiviteter öch i 

leken. 

 

Nyfikenhet: Barnen bemö ts pa  sin individuella utvecklingsniva  öch deras vilja att la ra tas tillvara. 

De utmanas i ölika aktiviteter att ga  vidare sa  att de utvecklar en fö rsta else fö r att det alltid finns 

mer att la ra öch en nyfikenhet att ta del av detta. Varje barn har sina unika fö rutsa ttningar öch pa  

fö rskölan ska varje barn ges mö jlighet att ta tillvara pa  öch utveckla sina fö rma gör. Vi stra var efter 

att ge barnen ölika upplevelser öch erfarenheter. Pedagögerna arbetar fö r att skapa pedagögiska 

miljö er, söm inspirerar öch stimulerar till utveckling, öch vi fö ra ndrar den efter barngruppens 

behöv. Na rmiljö n, ga rden öch naturen ger mö jligheter till stimulans fö r grövmötöriska ö vningar, 

fantasi öch röliga lekar. 

 

Kultur: Barnen fa r ta del av den kulturella ma ngfalden bland annat genöm att sjunga traditiönella 

sa nger öch lekar samt la sa barnbö cker. Vi tar tillvara alla barn i gruppen söm bidrar med sin kultur. 

Kulturbidraget söm anva nds fö r att ta in externa evenemang söm ex teater, sa ng öch musik. 

 

Självständighet: Genöm ett pedagögiskt fö rha llningssa tt ges barnen ö kad valfrihet, inflytande 

öch mö jlighet att utveckla sja lvsta ndighet. 

 

I alla situatiöner under dagen uppmuntras barnen att va lja, ta ansvar fö r sina handlingar öch 

beslut samt reflektera ö ver det söm ha nder. Pedagögerna finns med söm ett stö d i valen öch 

tra ningen att klara sig sja lv vid ex. pa - öch avkla dning, töalettbesö k, ma ltiderna, materialval, lek, 

sta dning, samspelet med andra öch könfliktlö sning. Ansvar ö kar efter a lder öch mögnad. Barnen 

fa r pa  sa  sa tt syn pa  sin egen fö rma ga öch vi kan tillsammans arbeta med att ö ka deras tillit till 

den.      

  

Materialet söm finns pa  fö rskölan a r placerat i den niva n sa  att barnen sja lva kan plöcka fram fa rg, 

penslar, saxar mm. 

 

Konflikthantering: Fö rskölan arbetar fra mjande fö r likabehandling. Enligt diskriminerings-

lagstiftningen har vi utarbetat en Likabehandlingsplan. Vi jöbbar med aktiv könflikthantering da r 

vi lyssnar pa  ba da parter. I könfliktlö sning inga r det att fö rla ta öch visa ha nsyn samt ta sitt ansvar 

fö r att gemensamt reda ut könflikten tillsammans med en vuxen. Vi jöbbar aktivt med bla 

kömpissöl öch kömpissamling. 

 

Rörelse: Den mötöriska fö rma gan sta r i direktköntakt med den spra kliga fö rma gan. 

Grundrö relser söm att a la, krypa, rulla öch balansera a r rö relser söm vi planerar in i varje 

rö relsepass pa  fö rskölan.  Rö relse inga r söm en naturlig del i de flesta aktiviteterna. Olika 

rö relsepass planeras in utifra n fö rutsa ttningar öch a rstider, ba de ute öch inne. Det finns mycket 

utrymme fö r grövmötörisk tra ning pa  va r ga rd öch pa  berget utanfö r öch i skögen. 

 

Språk: Vi anva nder spra ket naturligt i va r vardag, barnen fa r fö rsta else fö r örd öch begrepp i sina 

sammanhang. Barnen tra nar spra ket dagligen genöm dialög med pedagöger öch andra barn. 

Spra ket tra nas öcksa  genöm ett medvetet öch planerat arbete fra n pedagögerna pa  den la rande 

samlingen. Genöm ölika bökstavslekar la r barnen ka nna igen sitt namn i skrift, la r sig vad 

böksta verna heter, att skriva sitt namn öch bli medvetna öm att böksta ver tillsammans blir örd. 
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Genöm att sjunga sa nger, prata öm rim öch ramsör, samtala kring begrepp, la sa bö cker öch bera tta 

sagör berikar vi barnens spra k.          

 

Skapande: Pa  alla avdelningar finns mö jlighet till skapande aktiviteter, ba de styrda öch fria. Alla 

barn ges mö jlighet att pröva pa  ölika sörters material sa söm tyg, pa rlör, fa rger av ölika slag, tra , 

plast, fö rema l fra n naturen mm öch experimentera med dessa. 

 

Matematik och begreppsuppfattning: Vi arbetar med begrepp sa söm lika öch ölika, förmer i 

sammanhang, siffrör i vardagstalet, ma ngder öch antal. Vi anva nder material söm finns i 

verksamheten öch miljö n. I ölika vardagssituatiönerna sa söm vid ex. dukning, pa kla dning, samling 

anva nder vi matematiska begrepp öch ja mfö relseörd söm: stor respektive liten, lång – kort, hög-

låg. Med uppgifter sa söm att leta bakom, sitta på, la gga under mm tra nas ölika begrepp. Genöm 

rutinerna fa r barnen ett begrepp öm tid.    

 

Miljö: Miljö n pa  fö rskölan, ba de ute öch inne ska stimulera barns lek öch nyfikenhet. Barnens lek 

a r viktig öch en fö rutsa ttning fö r ett lekfullt la rande. Pedagögerna arbetar fö r att utveckla miljö n 

inömhus sa  att det finns utmaningar öch mö jlighet till att leka östö rt. De skapar statiöner med 

inbjudande material söm stimulerar kreativiteten söm mö jliggö r barnens ölika uttrycksbehöv. 

Utga ngspunkten a r barnens behöv öch ö nskningar. Pa  fö rskölan finns en fantastisk utömhusmiljö  

söm ger mycket stimulans fö r grövmötöriska ö vningar, fantasi öch röliga lekar. 

 

Lek/identitetsutveckling: Vi arbetar fö r en bra balans mellan styrd öch fri lek. Det ger en unik 

mö jlighet att sta rka den söciala fö rma gan hös varje individ. Barnen bearbetar da  sina upplevelser 

öch intryck söm de fa r under dagen. Barnets identitet sta rks genöm att de prövar pa  ölika röller. I 

öbservatiön av barnens lek öch vid behöv hja lper vi dem att kömma vidare i leken. Fö rma gan att 

öch lusten att leka öch la ra ö kar da  miljö n a r tillra ttalagt i ölika lekstatiöner. Alla avdelningar ska 

ha en miljö  söm stimulerar barnets alla fö rma gör, mötöriska, emötiönella öch matematiska ö.s.v. 

En stra van a r att leken tilla ts pa ga  i lugn öch rö. 

 

Natur: Vi jöbbar aktivt öch medvetet med ha llbar utveckling öch skapar mö jligheter fö r barnen 

att fö rsta  hur deras handlingar kan pa verka miljö n. Varje vecka finns inplanerade aktiviteter i den 

natur söm finns tillga nglig i ömra det. I skögen kan vi fö lja naturens va xlingar öch förska i vad söm 

ha nder öch varfö r.  Genöm att förska tillsammans med barn fa r man intressanta vinklingar pa  

naturens under. Pedagögerna arbetar medförskande. 

 

Naturens kretslöpp a r ett ma l söm barnen a r delaktiga i. Vi arbetar aktivt med att sörtera ölika 

material söm vi ga r med till a tervinningstatiönen. 

 

Teknik: Genöm tillga ngligt material öch presentatiöner öch anva ndning av digitala verktyg öch 

enkla  tekniska apparater öch fö rema l ska barnen ges mö jlighet att utförska öch la ra sig att fö rsta  

samband öm hur dessa fungerar. Utbildningen ska öcksa  ge barnen fö rutsa ttningar att utveckla 

digital kömpetens genöm att utveckla en fö rsta else fö r den digitalisering de mö ter i vardagen. 
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BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
 

Mål: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 

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

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

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

med dem. 

 

 

Mål för Förskolan LÄR: 

• barnen ska ges utrymme att uttrycka sina tankar öch a sikter. 

• barnen ska ges mö jlighet att utvecklas att ta ansvar fö r sig sja lv öch andra utifra n mögnad 

öch kunskap. 

• barnen ska vara delaktiga i beslutspröcesser söm rö r dem sja lva. 

 

 

Detta når vi genom att: 

• I ölika aktiviteter fa r barnen mö jlighet att uttrycka sina tankar öch a sikter öm exempelvis 

vad de vill gö ra under dagen, vilka sa nger söm de vill sjunga öch vem de vill leka med. 

• I arbetet med gruppen anva nds ölika metöder fö r demökrati, till exempel genöm att rö sta, 

att anva nda en fö rskriven namnlista eller genöm individuella ö nskema l. 

• Varje barn har ansvar fö r att sta da efter sig öch vara varsam med fö rskölans saker öch 

miljö . Graden av ansvar ö kar i takt med barnets a lder. 

 

FÖRSKOLA OCH HEM 
 

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt 

ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen”.Lpfö18 

 

Mål för Förskolan LÄR: 

• Fö rskölan ska vara ett kömplement till hemmet öch genöm samtal öch dökumentatiön 

efterstra vas en göd fö ra ldrasamverkan. 

 

Detta når vi genom: 

 

Daglig kontakt: Vid la mning öch ha mtning samtalar vi kring barnets behöv öch ö nskningar. 

 

Utvecklingssamtal  

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per a r. O nskar va rdnadshavarna utö ver sa  bökar vi in det. Under 

samtalet talar vi öm trivsel, intressen öch fö rma gör.   
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Föräldramöten  

En ga ng per termin har fö rskölan fö ra ldramö te. Ma lsa ttningen a r att fö ra ldrarna ska fa  

införmatiön öm kömmande a rsverksamhet öch mö jlighet att fra ga öch la mna ö nskema l kring det 

gemensamma arbetet pa  avdelningen. Pedagögerna bera ttar öm planerade aktiviteter. 

 

Föräldrasamverkansmöte 

En ga ng per termin bjuder fö rskölan in till fö ra ldrasamverkansmö te. Representanter fra n 

grupperna bjuds in samt alla ö vriga intresserade va rdnadshavare. Rektör samt en till tva  

pedagöger deltar. Innan mö tet la mnar va rdnadshavare öch fö rsköla ut fra gör söm ska tas upp pa  

mö tet. 

 

Enkät 

Varje a r genömfö r kömmunen en enka tundersö kning da r va rdnadshavare fa r svara pa  fra gör öm 

utbildningen. Utifra n resultatet gö rs en analys av rektörn öch pedagöger. Vi kömmunicerar 

resultatet med va rdnadshavare öch tar fram de ömra den vi vill fökusera pa  fö ljande la sa r. 

 

Föräldratraditioner 

Sömmaravslutning a r fö r hela fö rskölans barn, persönal öch va rdnadshavare ute pa  ga rden. 

Sa ngframtra danden gö rs av barnen öch da refter gemensamt firande. 

 

Luciafest, med luciata g öch sa ng fö r fö ra ldrarna söm sedan bjuds pa  glö gg, saft öch pepparkakör. 

 

Synpunktshantering 

Det finns rutiner fö r synpunktshantering pa  fö rskölan. Införmatiön öch blanketter finns pa  

fö rskölan öch pa  hemsidan. Anma lan kan ske anönymt öm en fö ra lder sa  ö nskar. 

 

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN 
”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de 

berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om 

innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 

utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen 

och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet.” Lpfö 18 

 
Mål för Förskolan LÄR: 

• att barnets avslut pa  fö rskölan ska vara pösitivt öch individuell 

• att ö verga ngen till skölan ska ske smidigt öch ö ver la ngre tid 
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DOKUMENTATION 
 

Barnens pärm 

Pedagoger dokumentera det enskilda barnets utveckling och lärande i ”Barnets pärm”. Det görs 

fortlöpande under terminerna. Pedagogerna för in i pärmen tex. nulägesrapport, barnens alster, 

barnintervjuer, mm. Vi dokumenterar även det enskilda barnet i Prion. 

 

Barnobservationer  

Vid valda tillfa llen öch köntinuerligt gö rs barnöbservatiöner. Vi öbserverar leken öch andra 

aktiviteter under dagen. Vi öbserverar fö rma görna utifra n ma len i la röplanen. Dessa 

öbservatiöner ligger sedan till grund fö r utvecklingssamtalen. 

 

Individuella observationer                                                                 

Vid behöv gö r vi en mer djupga ende öbservatiön pa  de barn söm bedö ms behö va det. Med tillsta nd 

fra n va rdnadshavare. 

 

Gruppobservationer 

Pedagögerna gö r dagligen gruppöbservatiöner fö r att se hur det enskilda barnet samt gruppen 

fungerar söcialt. Utifra n dessa öbservatiöner gö rs fö ra ndringar i verksamheten öm sa  behö vs, fö r 

att mötsvara gruppens behöv t.ex. aktiviteter, gruppindelningar, rutiner, regler öch pedagögens 

fö rha llningssa tt. 

 

Lekmiljöobservationer   

Regelbundet gö rs öbservatiöner av barnens lek öch utifra n dessa behö ver vi ibland gö ra 

fö ra ndringar i barnens miljö  t.ex. mö blering, leksaker öch fö rbrukningsmaterial etc. 

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING 

”Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de 

nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och 

därmed öka måluppfyllelsen.  

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, 

kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs 

också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i 

verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, 

rolig och meningsfull. 

 Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre 

arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig 

trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut 

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

Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram” Lpfö18 
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Vi har sta ende punkter pa  pedagögmö ten fö r att gö ra arbetet systematiskt samt att kunna fö lja 

upp fö rga ende mö tet med reflektiöner.  

Varje ma nad fö ljer fö rskölla rarna systematiskt upp de satta utvecklingsömra dena i ”La röplan pa  

la dan” En metöd fö r uppfö ljning, utva rdering öch utveckling av verksamheten. Vid hö stterminens 

slut gö rs analys öch efter la sa rets skrivs en kvalitetsrappört.. 

Rektör sammansta ller alla resultat, reflektiöner öch analyser i en kvalitetsanalys under Juni. 

Va rdnadshavarna a r med öch utva rderar dels via enka ten samt da  barnet avslutar sin fö rsköle tid. 

 

Barns inflytande 

• Verksamheten ska pra glas av ett tydligt barnperspektiv. Barnen ska ges ett ö kat inflytande, 

ansvar öch delaktighet i vardagen. Pedagögerna öbserverar barngruppen öch samtalar 

med barnen: Tillsammans diskuteras teman öch ansvarsömra den. Ansvar öch inflytande 

la ggs pa  barnens niva  öch gö rs begripligt fö r alla barn. 

Information och samverkan med vårdnadshavarna 

• Alla pedagöger ska visa intresse fö r synpunkter öch ö nskema l fra n kund. 

• Alla va rdnadshavare erbjuds ett utvecklingssamtal under la sa ret. Vid behöv kan 

ytterligare samtal bökas. 

• Pedagögerna ska dökumentera barnens la rande öch delge va rdnadshavare detta pa  ett 

enkelt öch begripligt sa tt. 

• Vid alla samtal med va rdnadshavare ska de tillfra gas öm hur de ser pa  sin delaktighet öch  

insyn i verksamheten, hur de vill ha införmatiön öch vilken.   

 

Stimulera till god hälsa: 

• Pedagögerna arrangerar vasalöppet öch LA Rlöppet fö r barnen. 

• Barnen ska vistas utömhus minst en ga ng per dag, helst tva  ga nger per dag. Avdelningarna 

ga r till skögen regelbundet. 

• De yngsta söver/vilar ute i sin egen vagn. 

• Fö rskölans hygienrutiner ska vara tydliga fö r alla i hygienutrymmen. 

 

Hållbar utveckling (natur och miljövård): 

• Barnen ska fa  mö jlighet att arbeta tematiskt ö ver en la ngre periöd med ha llbar utveckling 

fö r att pa  sa  sa tt ö ka öch fö rdjupa deras medvetenhet kring natur, naturva rd öch 

kretslöppsfra gör. 

• Vi har deltar i skra pplöckarveckan (Ha ll Sverige rent). 

• Vi anva nder ”söpsamlarmönster” söm metöd i söpsörteringsarbetet. 

• Aktiviteter söm barnen har gjört öch pröcessen ska dökumenteras i bilder, text öch alster. 

Söm avslutning ska fö ra ldrar bjudas in till vernissage. 

• Alla avdelningar förtsa tter arbetet med söpsörtering öch inla mning till miljö statiönen 
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FÖRSKOLLÄRARES ANSVAR I UNDERVISNINGEN 
 

”Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling 

och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda 

de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att 

 – omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,  

– planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter 

som barnen tidigare har tillägnat sig, 

 – spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en 

del av undervisningen, och  

– utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som 

utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet”. 

 

REKTORS ANSVAR 
 

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

förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot 

de nationella målen. Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att 

 

 – planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och 

därmed verka för ökad måluppfyllelse,  

– genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och 

övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i 

kvalitetsarbetet, 

 – inkludera arbetet med jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet, 

 – förskolans arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling genomförs 

och dokumenteras fortlöpande, 

 – förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen,  

– varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan,  

– förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande,  

– en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg, 

 – utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de 

utmaningar de behöver,  

– utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de 

utmaningar de behöver för utveckling och lärande,  

– samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens 

utveckling och lärande,  

– samverkan kommer till stånd med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att skapa 

förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,  

– utveckla formerna för samarbete mellan förskolan och vårdnadshavare och informera dem om 

förskolans mål och sätt att arbeta, och  

– förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av 

sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen. 
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Huvudmannens ansvar övergripande beskrivning 

Huvudmannens i det systematiska kvalitetsarbetet är att ta del i förskolornas 

kvalitetsanalyser samt se att det pedagogiska arbetet utförs och följs upp enligt plan. I 

dialog med rektorer se över förutsättningar och kompetensutveckling. Huvudman tar 

aktiv del i ledningsgruppsmöten, samtal med rektorer på de olika enheterna samt den 

årliga gemensamma planeringsdagen. Huvudman tar del av förskolornas systematiska 

kvalitetsarbete, hel och halvårsanalys samt innehållet från nätverksträffarna. 

Ledningsgruppsmöten: 

Syftet med ledningsgruppsmöten är att huvudmannen tillsammans med samtliga 
rektorer utvärderar samt analyserar tidigare planering, insatsers och mål. 

Nätverksträff: 

Syftet för nätverksträffarna är den pedagogiska utvecklingen för LÄRs förskolor. 

Deltagare är en pedagogisk ledare (rektor på förskolan LÄR Nacka) och två förskollärare 

från varje enhet. Möten sker tre gånger per termin. Mötena kan ske fysiskt  på de olika 

förskolorna eller digitalt. Huvudman är delaktig i planering och beslutar om vilka insatser 

som ska göra utifrån prioriterade mål. Det systematiska arbetet sker via protokoll, samtal 
med den pedagogiska ledare och utvärderingar under läsåret. 

Medarbetarsamtal med resp. rektor: 

Huvudmannen genomför enskilda samtal där individuella utvecklingsmål sätts samt 

beslutar vilka insatser ska göras. 

Enheters kvalitetsanalys (hel/halvår): 

Huvudmannen tar del av varje förskolas årliga skriftliga analys samt vilka 

målutvecklingsområden som ska prioriteras kommande läsår. I dialog med rektorerna 

planerar huvudmannen vilka insatser som behövs. Huvudmannen tar del av vilka 

förutsättningar förskolorna har samt vilken kompetensutbildning som behövs. 

Huvudmannen tar del av halvårsanalysen från varje enhet och följer upp med 

resp.rektor. 

Återkoppling efter varje enhets medarbetsamtal: 

Rektorer återkopplar till huvudman efter genomförda medarbetarsamtal. 
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ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN 
Syftet med arbetsplanen: 
 Den ska vara en konkretisering av Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Finns att läsa på www.skolverket.se  
 Den ska beskriva hur vi arbetar för att sträva mot läroplanens mål. 
 Den ska vara ett stöd och arbetsredskap för pedagogerna, arbetslagen och ledningen. 
 Den ska vara ett hjälpmedel för vårdnadshavare att bli delaktiga i verksamheten. 
 Den ska vara ett verktyg för utvärdering, utveckling och kvalitetshöjning. 

 
I ”Arbetsplanen för förskolan” är all text med kursiv stil direkta citat från förskolans 
läroplan Lpfö 18. 
 

Förskolans värdegrund och uppdrag 
 
GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN 
Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) 
framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och 
en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli 
utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande 
behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Utbildningen ska genomföras i 
demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för 
att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 
miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i 
utbildningen. Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention 
om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som 
bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen 
ska få kännedom om sina rättigheter. 
 

FÖRSTÅELSE OCH MEDMÄNSKLIGHET 
Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och 
verka för en hållbar utveckling. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin 
förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras 
medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet 
och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen 
möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. Det svenska 
samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 
kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom 
om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå 
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och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Utbildningen i förskolan ska 
lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella 
minoriteternas språk och kulturer. Av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk framgår att de nationella minoriteterna är judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornealingar. Samerna är även ett urfolk. Av språklagen (2009:600) 
framgår att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 
samiska. 
 

SAKLIGHET OCH ALLSIDIGHET 
Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Alla som verkar i förskolan ska samtidigt 
hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta 
avstånd från sådant som strider mot dessa värden. Förskolan ska uppmuntra barnen att 
föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas 
tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val 
utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga 
samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen. Barn i förskolan ska inte bli 
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Därför ska 
undervisningen vara saklig, allsidig och ickekonfessionell. Förhållningssättet hos alla som 
verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse 
och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 
Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder. 
 

EN LIKVÄRDIG UTBILDNING 
Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska 
ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. 
Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans 
resurser därför inte ska fördelas lika. Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och 
det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare 
har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya 
upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika 
anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en 
utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina 
egna behov och förutsättningar. Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika 
rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att 
motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan 
organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som 
ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär 
tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma 
möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.  
 

FÖRSKOLANS UPPDRAG 
Helhetssyn 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens 
behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska 
förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
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människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning 
innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och 
riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett 
innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker 
hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och 
för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har 
därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I 
undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns 
utveckling och lärande. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter 
och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att 
tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar 
att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och 
intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller 
bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation. 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. Miljön 
i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många 
valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av 
aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett 
könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina 
möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor 
och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. Förskolan ska samarbeta 
med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan 
ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är 
en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det 
är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen 
och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen.  
 

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande 
För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och 
bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra 
människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera 
barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i 
bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, 
experimentera och uppleva. Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt 
hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens 
betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen ska ges förutsättningar 
både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla 
barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin 
förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför 
leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt 
arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att 
stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter. 
 

Kommunikation och skapande 



24 
 

Förskolan LÄR 
 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga 
stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta 
tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas 
en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 
högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen 
förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda 
syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla 
i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är 
nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig 
förändring. Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även 
stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av 
en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de nationella 
minoriteternas språk och kulturer. För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som 
av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska 
teckenspråket. Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både 
det svenska språket och sitt modersmål. I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla 
ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation 
till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. Barnen ska 
ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och 
beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och 
kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, 
musik och dans. 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. 
Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka 
och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. 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. 
 

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande 
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur 
och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val 
som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 
miljömässig. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera 
deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få 
förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i 
fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När 
fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens 
dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och 
välbefinnande. Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och 
samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras 
intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling. 
 

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 
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Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att 
grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om 
barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje 
det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 
Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 
lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och 
förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska 
alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som 
arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling 
utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 
estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens 
lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Olika aspekter på kunskap 
är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. 
Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolans arbete ska inriktas 
på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 
balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 
mångsidigt och sammanhängande. Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, 
behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare 
utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska 
bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för 
fortsatt utbildning. Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. 
Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera 
och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem 
möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska 
uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och 
omsätta idéerna i handling. Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och 
aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl 
att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som 
ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel 
mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna. Barnen lär sig genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 
Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och 
miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska 
ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla 
mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.  
 

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING 
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.  
 

Mål och riktlinjer 
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Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade 
kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och 
lärande. 
 
Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen 
i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där 
förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå, att erbjuda varje barn en trygg 
omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Alla som arbetar i förskolan ska följa 
de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans 
uppdrag. 

 
Normer och värden 
Lpfö 18 
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig 
handling i olika sammanhang. 
 
Mål 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
 – öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
 – förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 
andra,  
– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor 
i vardagen,  
– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och 
– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 
 

Mål för Förskolan LÄR: 

Pa  fö rskölan LA R ska alla barn ges mö jlighet att utvecklas till trygga öch ansvarsfulla 
individer genöm att bemö tas da r de befinner sig. Med respekt fö r barns kunnande öch 
ölikheter skapar vi en la rande miljö  i samra d med barn öch va rdnadshavare. 
 

Va ra ledörd a r Gla dje, nyfikenhet, kunskap öch vi gö r detta genöm: 

• Respekt för varandra och för allt levande 

• Empati och lyhördhet 

• Allas lika värde 

• Vi känsla på hela förskolan 

• Fokus på det positiva 

• Trygghet 

• Genom en strukturerad verksamhet erbjuds barnen en miljö där alla sinnen stimuleras 
och de ges möjlighet till maximalt lärande 

• Förskolan och hemmet samarbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. 
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• Förskolan samarbetar med förskoleklassen för att ge barnen goda förutsättningar inför 
skolstarten. 

• Pedagogerna arbetar medvetet med dokumentation för att utveckla verksamheten vid 
förskolan. 

• Rektor ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdraget.  

 

Detta na r vi genöm att aktivt arbeta fö r ett bra öch ö ppet klimat pa  hela fö rskölan, samt 
att vara lyhö rd fö r allas ölikheter. 
 
 
Hållbar utveckling 
 
Den sociala dimensionen av hållbar utveckling lyfter fram vikten av att resurser, 
inflytande och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt. Vi ser alla som unika 
individer och tillvaratar allas kompetenser. Vi vill främja barnens utveckling och livslånga 
lärande. Vi är rädda om vår miljö och arbetar för långsiktiga och hållbara lösningar. Vi 
strävar efter ett helhetstänkande i alla lägen. Vi sorterar sopor och går med skräp till 
sopstationen. Köksansvarig strävar efter att köpa in ekologisk och närproducerade 
produkter. Vi sorterar matavfallet. 
 
Trygghet 
• Alla på vår enhet, barn, vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga. 
• Närheten är viktig och därför delar vi ofta in barnen i mindre grupper för att alla barn 

ska bli sedda. 
• Alla i gruppen ska känna sig omtyckta, vara behövda samt våga vara sig själva. 
• Vi skapar rutiner och kontinuitet i den dagliga verksamheten. 

• Vi förbereder barnen på vad som ska hända genom att samtala, visa och förklara, 
viktigt vid övergångar mellan dagens olika aktiviteter med bla bildstöd. 

• Vi har gemensamma regler som är enkla att förstå och som utarbetas tillsammans med 
barnen. 

• Vi ser till att alla barn får känna att de lyckas och får uppleva den glädje man känner 
när man får beröm och bekräftelse. 

• Genom vårt förhållningssätt stärker och uppmuntrar vi barnens medkänsla och 
inlevelseförmåga i andras situation. 

• Vi lägger ner tid på att reda ut och bearbeta konflikter som leder till att båda parter 
kan gå ur konflikten med bibehållen respekt. 

 
Ansvar 
• Vi sätter tydliga gränser som ska respekteras. Utifrån barnens ålder och mognad låter 

vi dem ta ansvar och konsekvenser av sitt handlande. 
• Vi respekterar varandras lek och stör inte i onödan. 
• Barns lek och utforskande skall respekteras och uppmärksammas. 
• Förskolans kunskapssyn ska uppmuntra barnen att utveckla kreativitet, 

självständighet och självförtroende. 
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Omsorg, utveckling och lärande 
Lpfö 18 
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för 
utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, 
erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara 
för att skapa mångfald i lärandet. 
 
På LÄR arbetar vi på följande sätt för att sträva mot målen inom utveckling och 
lärande: 
 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
 
”sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenheten om rätten till sin 
kroppsliga och personliga integritet” 
• Vi arbetar för att alla barns individuella förutsättningar och behov skall tillgodoses. 
• Genom dagliga observationer och reflektioner ser vi barnens utveckling. 
• Vi dokumenterar och samlar material i barnens pärm och i Prion för att  
• tydliggöra deras intressen, starka sidor och deras utveckling och lärande. 

 
”självständighet och tillit till sin egen förmåga”  
• Vi förstärker och uppmuntrar det barnen är bra på. 
• Vi stödjer dem i just deras sätt att vara: ”Du duger söm du är!” 
•  Barnen uppmuntras och ges tid till att klara av vardagliga situationer som påklädning, 

toalett, dela mat osv., samt i att söka lösningar och svar på problem på egen hand eller 
tillsammans. 

• Vi visar på att det kan finnas olika sätt att lösa ett problem och att varje barns sätt att 
lösa saker på duger. 

 
”nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” 

• Vi ger barnen utrymme för lek där barnens nyfikenhet och fantasi tillgodoses. 
• Vi ger barnen utmaningar och motiverar dem till att själva utforska saker i sin 

omgivning. 
• Vi uppmuntrar barnen att lösa mindre konflikter själva. 
• Vi låter barnen på egen hand utforska hur lekreglerna fungerar med stöd av 

pedagogerna. 
• Vi uppmuntrar barnen till lek med andra barn och till att våga lämna de vuxna för att 

kunna leka mer avskilt och att kunna lösa mindre konflikter på egen hand. 
• Vi går på utflykter till närliggande ”naturställen” för att stimulera barnens lek öch 

fantasi med naturen som lekredskap. 
• Vi pratar om årstider, småkryp, fåglar, träd, växter, mm. 
 
”förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter 
och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” 
• Vi hjälper barnen att reda ut sina konflikter. 
• Vi arbetar med kompisböckerna i grupperna. 



29 
 

Förskolan LÄR 
 

• Vi har gemensamt uppgjorda kamrat-regler utifrån kompissolen 

• Vi har en daglig dialog med vårdnadshavarna som då också kan diskutera och följa upp 
händelser i förskolan med sina barn. 
 

” förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera 
och ge uttryck för egna uppfattningar” 
• Vi arbetar med detta i det dagliga mötet med barnet, via samtal, samspel och 

interaktion i vardagens sysslor. 
• Vid samlingar och gruppaktiviteter uppmuntrar vi barnen till att lyssna, berätta, 

reflektera samt ge uttryck för egna funderingar. 
• Vi hjälper barnen i deras samspel och kommunikation med varandra. 
• Vi använder oss av olika media. 
• Barnen ges enklare instruktioner att utföra. 

 

”fantasi och föreställningsförmåga”  
• Vi ger barnen utrymme för lek där barnens nyfikenhet och fantasi tillgodoses. 
• Vi är lyhörda och fångar upp fantasin och föreställningsförmågan hos barnen. 

 
 
”motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande” 
• Vi uppmuntrar till lek och rörelse där barnen tillgodogör sig både grov- och 

finmotorik. 
• Alla barn är ute varje dag. 
• På 1-3 års avdelningar sover barnen ute i vagnar. 
• Varje vecka går alla grupper iväg och utforskar vår närmiljö. 
• Ute på gården får barnen en naturlig träning genom att klättra, gunga, springa, 

balansera, rulla mm. 
• I stora salen får barnen prova på olika saker som tränar deras kroppsuppfattning, 

balans och koordinationsförmåga. Rörelsen är schemalagd för alla våra barn. 
• Vi pratar om vikten av att tvätta sina händer både före och efter måltider, vid 

toalettbesök och efter utevistelsen. 
• Vi uppmuntrar goda matvanor och varierad kost. 
 
”förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att 
förstå sin omvärld” 
• Vi tränar begrepp i alla dagligen förekommande situationer. 
• Vi ger olika upplevelser och utforskar närmiljön. 
• I leken tränar och befäster barnen det de upplevt. 
• Vi läser sagor och faktaböcker och samtalar kring dessa. 
• Skapande 
 
”förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar 
och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 
och dans” 
• Barnen ges tillfälle till att prova på att använda olika sorters målartekniker såväl 

inomhus som utomhus. 
• Vid samlingar och rytmik och rörelse tränar vi på de olika uttrycksformerna. 
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• Vid fester och högtider ges barnen tillfälle att uppträda för vårdnadshavarna med 
sång, musik och teater. 
 

”intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra 
samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa” 
• Vi samtalar kring bilder och tillsammans med barnet skriver vi ner barnets berättelse. 
• Vi använder oss av smartboard i 5 årsgruppen som utmanar intresset för språklig 

förmåga. 
• Vi skapar berättelser med bilder. 
• Vi använder oss av digital teknik som ”lärplattan” och projektor 

• Vi tar upp källkritik med barnen. 
• Vi har högläsning 

• Vi använder delar av ”Bornholmsmodellen” 

 
 
” ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften” 
• Vi tolkar det barnet säger, förtydligar, upprepar och förstärker. 
• Vi använder oss av språk- och sångpåsar vid samlingen. 
• Vi läser böcker och berättar sagor som vi sedan samtalar kring och återberättar för 

varandra. 
• Vi arbetar med rim, ramsor samt motsatsord. 
• Pedagogerna är förebilder med ett rikt och nyanserat talspråk där vi undviker 

slanguttryck. 
• Vi uppmuntrar barnen till att berätta fritt. 
• Vi låter barnen berätta egna sagor som vi även skriver ner. 
• Vi använder oss av drama och olika teaterformer. 
• Bokpresentation. 
 
”intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att 
förmedla budskap” 
• Vi sätter upp barnets namn synligt på flera platser i lokalerna. 
• Vi läser alfabets böcker där vi samtalar kring bokstäver och dess betydelse. 
• Vi ”ramsar” öch sjunger öm alfabetet. 
• Alfabetet är uppsatt i grupprummen. 
• Vi har skapande aktiviteter då man formar bokstäver i olika material. 
• Barnen uppmuntras till att skriva sitt namn. 
• Vi spelar spel samt lägger pussel 

• Vi har daglig högläsning 

• Vi besöker bibilotek 

 
”sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och 
förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för 
det lokala kulturlivet” 
• Vi uppmärksammar svenska traditioner. 
• Vi ger barnen kulturupplevelser genom bl. annat biblioteksbesök, sagoberättelser. 

Teater och musikföreställningar i förskolans lokaler eller i på annan plats.  
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• Vi lär känna de olika nationaliteter som finns bland våra barn, vårdnadshavare, 
personal eller våra vänner. 

• Vi uppmärksammar, ”FN-veckan”, röckar söckör 
 

”både det svenska språket och det egna minoritetsspråket, om barnet tillhör en 
nationell minoritet”  
 
• Vi uppmärksammar minoritetsspråken i Sverige 
 
”både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål 
än svenska” 
• Vi är positiva till att vårdnadshavarna pratar sitt modersmål med barnet vid 

hämtningar och lämningar. 
• Vi förstärker barnets modersmål genom att vi visar intresse för det och försöker lära 

oss några enkla ord på barnets hemspråk. 
• Vi lånar böcker som bildstöd på barnets modersmål. 
• Vi frågar vårdnadshavarna om lekar, böcker, mm. från hemlandet. 
• Vi bjuder in vårdnadshavarna till att berätta om hemlandet och dess traditioner. 
•  
 
”svenskt teckenspråk, om barnet har en hörselnedsättning, är dövt eller av andra 
skäl har behov av teckenspråk” 
• Vi använder oss av tecken som förstärkning av ord 
• Vid behov får vi förstärka med ytterligare kompetensutveckling 

 
”förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar av egna och andras problemställningar” 
• Undan plockning t.ex. ta tre leksaker och lägg i lådan, sortera leksakerna. 
• Det erbjuds material för konstruktionslek såsom kapplastavar, lego, klossar mm. 
• Barnen erbjuds att lägga olika pussel. 
• Utomhuspedagogik – barnen får hämta långa, korta pinnar, något lätt/tungt mm. Vi 

samtalar om olika former, mönster likheter och olikheter på naturmaterial. 
• Material finns där barnen kan lära sig om lika/olika. 
• Dela lika – man ska dela med sig. Ex. om ett barn har fem saker och ett barn har en sak 

så räknar vi tillsammans tills vi får lika många. 
 
 
”förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, 
mönster, antal, ordning, tal, mätning, och förändring, samt att resonera matematiskt 
om detta” 
• Barnen får dela ut frukt och träna antal, t.ex. en var eller två var, liten eller stor fruktbit. 
• Vid utelek i t.ex. sandlådan tränas antal, form och volym. 
• Vi sjunger olika sånger med bl.a. antal, siffror och storleksbegrepp 

• Organiserade lekar med matematik. 
• När barnen arbetar med lera tränas bl.a. volym, form, antal mm. 
• Räkneramsor med matematik. 
• Rörelse/gymnastik – krypa under/över madrassen, springa ett varv runt 

gymnastiksalen mm. 
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• Vi har en tydlig dagsrutin för att barnen ska kunna orientera sig i tiden. 
• Under dagen på förskolan samtalar vi och gör barnen uppmärksamma om tiden t.ex. 

efter/innan lunch, efter mellanmål mm. 
• Vi tydliggör dagsstrukturen genom bildschema som stöd vid behov. 
• Vi pratar, symboliserar och benämner veckodagar och månader. 
• Vi uppmärksammar årstider och traditioner. 
• Barnens födelsedagar firas och vi samtalar om att man fyller år på olika tider på året. 
• På samlingarna får barnen tillfälle att reflektera över antalet barn som är på förskolan 

eller frånvarande. 
• När vi målar och skapar så använder vi olika matematiska begrepp såsom t.ex. måla 

hela, halva papperet, mönster, former. 
• Vi använder material med olika former, storlek och färger där barnen får sortera, 

räkna och samtala om hur de väljer att sortera materialet. 
• Vi spelar spel där bl.a. antalsbegrepp, varannan och sortering tränas. 
 
 
”förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp” 
• Begreppslekar såsom ställ dig längst bak, först, bredvid eller i mitten. 
• Vi läser sagor med matematikinnehåll. 
• Barnen får mäta olika material. 
• Vi använder oss av räknesagor. 
 

 

”förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra” 
• Genom olika experiment som att visa att skräp som vi slänger ute i naturen inte 

försvinner av sig själv utan kan skada djur och människor. 
• Vi visar med enkla medel barnen hur naturen fungerar och vad som händer om vi inte 

är rädda om den. 
• Vi pratar om allemansrätten och vad vi får och inte får göra när vi är ute i naturen.  
 
 
 
” förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 
utveckling” 
 
” förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 
processer och fysikaliska fenomen” 
• Vi samtalar kring naturvetenskap vid många tillfällen. Ex Vad händer i naturen när 

träden tappar sina blad? Vad händer när vi tar in lite snö? 
 
 
”förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och 
samtala om naturvetenskap och teknik” 
• Vi samtalar kring naturvetenskap vid många tillfällen. Ex Vad händer i naturen när 

träden tappar sina blad? Vad händer när vi tar in lite snö? 
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• På våra utedagar samlar barnen material så som växter och djur. Sen tittar vi i böcker 
och tar reda på fakta om det vi har hittat. 

• Genom olika experiment med is, snö, vatten, ljus, vind, jord med mera, väcker vi en 
nyfikenhet och ett intresse hos barnen. 

• Vi sjunger och leker lekar om djur och växter. 
• Vi ger barnen möjlighet till att både använda ”lekredskap” öch naturmaterial såsom 

sand, vatten, bär, luppar, kritor, penslar mm. i uteleken. 
• Vi sopsorterar och går med skräp till återvinningsstationen. 
• Vi sår och planterar. 
 
”förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen” 
• Vi låter barnen måla, rita och bygga både inne och utomhus. 
• Vi samtalar tillsammans med barnen om hur olika föremål används, fungerar och 

tillverkas och vilket material de är gjort av. 
• Vi låter barnen få prova på olika material, verktyg och tekniker i sitt skapande och i 

sitt utforskande. 
• Byggmaterial på avdelningarna 
 
”förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 
redskap…” 
• Vi låter barnen samla in pinnar, grässtrån, stenar, kottar, kartonger, toalettrullar, 

äggkartonger och annat material att bygga och skapa med. Genom att visa olika sorters 
material för barnen får de en möjlighet att själva prova på att skapa och konstruera på 
sitt eget sätt. 

 
BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
Lpfö 18 
 
I Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov 
och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 
 
Mål 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  
– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,  
– förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och  
– förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i 
enlighet med dem.  
 
Demokrati 
• Demokrati är basen i det svenska samhälle, i läroplanen och på LÄRs förskolor. 
• Alla vuxna ska vara goda förebilder för barnen. 
• Alla barn ska känna egenvärde samt får sina behov och intressen tillgodosedda. 
• Vi strävar efter att alla ska respektera och ta ansvar för våra gemensamma regler och 

demokratiskt fattade beslut. 
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• Alla barn ska ha en möjlighet till delaktighet och inflytande. Deras egen erfarenhet och 
förmåga ska tas tillvara i de frågor som rör dem och anpassas efter deras behov och 
intressen. 

• Barnen ska ha inflytande över och möjlighet att påverka verksamheten och miljön på 
förskolan. Vi har daglig verksamhet där alla barn har möjlighet att göra sin röst hörd 
t.ex. barnens val, önskesångsamling. Där kan de också få förståelse för att de själva har 
möjlighet till att påverka beslut och acceptera majoritetsbeslut.  

 

Traditioner 
 
förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
 

• ”sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och 

förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för 

lokala kulturlivet” 

 
Födelsedagar 
Barnens födelsedagar firas genom sång på morgonsamlingen och extra uppmärksamhet i 
gruppen.  
 
LÄR-loppet 
Ansvariga för LÄR-loppet är 5-årsgruppen. 
I slutet av september springer alla barn LÄR-loppet klockan 10.00. Några barn i 5-
årsgruppen får gärna hålla i uppvärmningen. Barnen startas i omgångar gruppvis, man 
låter alla barn komma i mål innan nästa grupp får starta. 3 – 5 åringar springer 2 varv, de 
minsta ett varv. 1 – 3 årsgruppen väntar på start vid sin entré. Där de startar som sista 
grupp i loppet. Efter loppet får alla barn medalj, frukt och juice.  
 
FN – dagen 
Ansvariga för FN-dagen är 4-årsgruppen. Flaggan hissas. FN-dagen uppmärksammas 
genom att vi hissar flaggan och sjunger sången, Barn i alla länder. Vi samlas vid 
flaggstången klockan 10.00. Vi pratar om olika länder och gör flaggor.  
 
Lucia 
Ansvariga för Lucia är 5-årsgruppen. Kl 15.00 går Luciatåget. Alla barn är med. 
Föräldrarna samlas i tid ute på gården. Efter Luciatåget bjuder vi på saft, glögg och 
pepparkakor. 
 
Julgransplundring 
Ansvariga för julgransplundring är 3 årsgruppen. Vi firar traditionsenlig 
julgransplundring med dans, och fiskdamm med isglass 
 
Vasaloppet 
Ansvariga för Vasaloppet är 4 årsgruppen. 
I samband med Vasaloppet har vi barnens Vasalopp klockan kl. 10.00. Några barn får 
gärna hålla i uppvärmningen. Barnen startas i omgångar gruppvis, man låter alla barn 
komma i mål innan nästa grupp får starta. Det går lika bra att springa som att åka skidor.  
3 – 5 åringar åker skidor ett varv eller springer 2 varv. 
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1 – 3 årsgrupperna startar sist, de väntar på start vid sin entré. 
De åker skidor eller springer ett varv Efter loppet får alla barn medalj, diplom, banan och 
juice. 
 
Påsk 
Ansvariga för påsken är barnskötarna, de kan även utse en påskkärring (om intresse från 
personal finns). Barn och vuxna får gärna klä ut sig till påskkärringar på skärtorsdagen 
 
Sommaravslutning   
Juni Tid kl 15.00. 
Ansvariga för sommaravslutningen är 5-årsgruppen. Flaggan hissas. Alla föräldrar bjuds 
in att titta. Alla grupper tränar in ett sångprogram som revideras vid behov. Vi bjuder på 
kaffe och lång jordgubbstårta. Vi har vernissage och visar terminens projekt samt lite av 
läsårets arbeten i rörelserummet. 
 
Midsommar 
Ansvariga för Midsommar är 1–3 årsgrupperna. Vi firar genom att klä stången och dansa 
ute eller inne beroende på väder.  Vi äter lunch ute om vädret tillåter. Glass till efterrätt. 
 
Förskolans dag   
Ansvariga för Förskolans dag är 3årsgruppen.  
 
Alla hjärtans dag 14 februari 
Varje grupp är själva ansvariga för denna dag.  
 

Förskola och hem 
Lpfö 18 
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.  
 
Vårt mål på förskolan är att alla barn och Vårdnadshavare ska känna sig välkomna till 
förskolan och känna delaktighet i det som händer och sker i vår verksamhet. 
 
På LÄRs förskolor samverkar vi med föräldrarna på följande sätt: 
 
Samverkan 
• Barnet och vårdnadshavare ska få en bra start på sin förskolevistelse hos oss, genom 

en välplanerad inskolning med uppföljningssamtal. 
• Vi har en föräldraaktivinskolning där vårdnadshavare deltar under tre dagar. 
• Vi har en ständig inbjudan till vårdnadshavare att delta i den dagliga verksamheten. 

När vårdnadshavare vill vara med planeras tiden utifrån aktuell grupp. 
• Vi visar händelser ur den dagliga verksamheten via Prion 

• Vi dokumenterar barnets enskilda utveckling i Prion 

• Vi har ett utvecklingssamtal/läsår där vi använder oss av Inlägg gjorda på Prion,  
• Vi sparar dokumentationer i Barnens pärm. 
• Vi har ett föräldramöte/termin 
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• Vi erbjuder alla att delta i föräldrasamverkansmöte med utsedda 
föräldrarepresentanter från avdelningarna samt övriga vårdnadshavare som vill 
medverka. 

 
Information 
• Skriftlig/övrig information mellan pedagoger och vårdnadshavare ges via e-post eller 

i pappersform, samt vid den dagliga kontakten och via Prion. 
• Kontinuerlig övergripande information ges vid föräldrasamverkansmötet och via vår 

hemsida. 
• Föräldrasamverkansmötets kallelser och protokoll skickas via e-post. 
 
Rektor har det övergripande ansvaret för enhetens förskoleverksamhet. Förskollärarna 
ansvarar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen och har ett särskilt ansvar 
över undervisningen. Alla som arbetar i förskolan skall bidra till att förskolans uppdrag 
genomförs. Förskollärarna ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och 
genomförande. Vid utvecklingssamtalet förs samtal om barnets trivsel, utveckling och 
lärande både i och utanför förskolan. 
 
Förskollärarna ansvarar för att arbetslaget diskuterar förhållningssätt, det pedagogiska 
arbetet samt de enskilda barnens respektive barngruppens behov. 
 
Arbetslaget har daglig kontakt med vårdnadshavarna. När barnets behov inte kan 
tillfredsställas genom arbetslagets och föräldrarnas samarbete informeras rektor. 
 
Barn i behov av särskilt stöd  
Arbetslaget har efter anmälan till rektor på enheten, möjlighet att söka stöd via Nacka 
kommuns hemsida. 
Vid utredningsbehov hänvisas vårdnadshavare till BVC för utredning och ev. remittering. 
 
För barn i behov särskilt stöd upprättas en handlingsplan av ansvarig förskollärare där 
vårdnadshavarna ska vara delaktiga. Detta sker vid en konferens som förskolechef/rektor 
kallar till och där vårdnadshavare, förskolechef/rektor och förskollärare och ev. 
specialpedagog deltar. 
 
Handlingsplanen utgår från barnets möjligheter och behov i gruppen. Det ska visa på vilka 
insatser som behövs för att hjälpa barnet. Detta följs upp regelbundet i samråd med 
vårdnadshavare, förskollärare, rektor och den ev. extern personal som konsulterats. 
 
Dokumentation av de stödinsatser som görs för ett enskilt barn är viktiga för att 
underlätta vid utvärdering och vidare planering liksom vid olika typer av övergångar, t ex 
byte av förskola eller start i F-klass. Minnesanteckningar ska göras vid alla möten. 
 
Överlämnande av viktig information om barnet ska ske vid övergång mellan 
verksamheter. Informationen är den som finns dokumenterad vid utvecklingssamtalen 
samt vid ev. barnkonferenser. Mottagaren bör få informationen i god tid för att kunna 
planera lämpliga insatser. 
 
Ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare måste alltid finnas vid samtliga 
övergångar. 
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Gemensamma frågeställningar mellan pedagogerna används för att belysa resultaten så 

som: 

• På vilket sätt har vi arbetat för att sträva mot målen? 

• Hur kan vi se att vårdnadshavarna haft inflytande över sitt barns vistelse i 

förskolan? 

• Kan vi utveckla och arbeta annorlunda för att nå ett bättre resultat?  

Ovanstående processområden och frågeställningar kommer att stämmas av vid ett 
tillfälle under hösten och vid ett tillfälle under våren.  
 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN 
Lpfö 18 
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför 
övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter 
och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och 
progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som 
syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan 
till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. S.17 Lpfö18 

 
RUTIN 

Övergång från förskolan LÄR till skolan/skolor intill 
Vi eftersträvar ett nära samarbete mellan förskola och skolor intill. Det är viktigt att övergången 
mellan förskolan och skolan sker på ett så bra sätt som möjligt för att skapa trygghet hos barnen. 
Barnen på förskolan LÄR går vidare till flera skolor i närområdet. De olika skolorna har lite olika 
rutiner vilket gör att vi måste anpassa vårt arbetssätt vid överinskolningen till dessa. Vi har även 
arbetat fram en god rutin som göra att de ansvariga pedagogerna i fem-årsgruppen känner sig 
bekväm med ”gången” öch när man gör vad.  
 
 

Förskolan LÄR har följande rutiner 
 
-Vi vill delge mottagande förskoleklass information om barnets tid i verksamheten. Vi 
använder skölverkets blankett, ”Försköla till förskoleklass - Generell överföring”. 
 
-I samråd med vårdnadshavare, att överlämna information om något barn behöver 
särskilt stöd i sin utveckling. För detta krävs tillåtelse av vårdnadshavare. Vi använder oss 
av skölverkets blankett, ”Försköla till försköleklass – Kömpletterande överlämningsplan”. 
 
-LÄRs utvärderingsdokument som vårdnadshavare fyller i under sista terminen. 
 
-Barnen blir intervjuade om sin tid på förskolan 
 
-En rölig avslutningsfest på ”kvällstid” söm planeras öch förberedes tillsammans med 
barnen 
 
-Barnen blir avtackade med medalj och bok på den gemensamma sommaravslutningen 
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Information till föräldrar 
 
-Vårdnadshavarna gör sina skolval i januari 
 
-Förskolläraren/barnskötaren har ett avslutande samtal med barnet och 
vårdnadshavarna för att reflektera kring tiden på förskolan samt lyssna in eventuella 
tankar inför överlämningen till skolan. 
 
-Förskolan går och tittar samtliga intilliggande skolor med hela 5-årsgruppen, så att alla 
barnen får bekanta sig med samtliga skolor och även se vart kompisarna tar vägen. 
 
-Skolorna tar kontakt med förskolan för ett överlämningssamtal. Det kan vara 
biträdande Rektor eller förskoleklassläraren som kommer till detta möte. Detta sker vid 
lite olika tidpunkter på de olika skolorna.  De vill i huvudsak få information om gruppens 
sammanhållning och hur verksamheten har bedrivits.  
 
-Inskolningen till förskoleklassens verksamhet fungerar olika på de olika skolorna. 
Skolorna kontaktar själva de kommande barnens vårdnadshavare. 
 
Tips till vårdnadshavare 
 
-Gå på skolornas öppna hus när de bjuder in till dessa 
 
-Tänk på, att börja skolan är för barnen både spännande, roligt men också lite nervöst 
och att barn reagerar på olika sätt. Det är lika viktigt att barnen får ett bra avslut på sin 
förskoletid som det var med inskolningstiden när barnet började på förskolan 
 
-”Träna” gärna på barnets självständighet även hemma, ex påklädning öch töalettbesök 
 
-Fråga gärna ditt barns pedagoger om du som vårdnadshavare funderar över något 
   

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING och UTVECKLING 
Lpfö 18 
Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med 
de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 
utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen. För att stödja och utmana barn i deras 
lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt 
inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur 
barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur 
deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och 
meningsfull. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 
verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges 
bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att 
utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och 
undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn 
att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av 
utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av 
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utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga 
i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. 
 
Vi fö ljer upp fö rskölans kvalite  söm köntinuerligt dökumenteras, reflekteras kring öch 
fö ljs upp.  Vi anva nder öss av en reflektiönsmall med refletktiönsfra gör. Utifra n de 
ö verenskömna utvecklingsömra den söm vi har satt upp fö r fö rskölan kömmande la sa r 
dökumenteras öch utva rderas ömra dena köntinuerligt. 
 
I slutet av varje termin reflekterar vi öch gö r en analys öch uppfö ljning öm hur barnen, 
gruppen öch verksamheten har utvecklats i utvecklingsömra det, vad söm fugerat va l, öm 
vi ska fö ra ndra na gön aktivitet, fö rha llningssa tt eller la röplansma l. Ma l öch 
utvecklingsömra den ö verla mnas till fö rskölechefen varje termin. 
 
Varje barns utveckling följs upp, dokumenteras och synliggörs i barnets pärm i form av 
foton, text och teckningar. Barnen är med i utvärderingen av sina egna arbeten. Barnen 
deltar på olika sätt beroende på individ, arbete och ålder. Vi dokumenterar utveckling och 
lärande från terminens början till terminens slut. Till exempel: Vad har hänt, och hur går 
vi vidare? Vi sparar dokumentation från tidigare arbeten för att bekräfta barnens arbete 
och skapa inspirationskälla för barnen. Vad här hänt tidigare och hur kan vi lära av 
varandra. 
 
Vi dokumenterar arbetet i verksamheten tillsammans med barnen. Dokumentationen 
placeras synligt och tillgängligt för barnen och vårdnadshavare så att ett kunskapsutbyte 
kan ske. Vi använder dokumentationen för utvärdering och uppföljning för att utveckla 
och förbättra verksamheten och arbetsprocesserna. 
 

FÖRSKOLLÄRARES ANSVAR I UNDERVISNINGEN 
Lpfö 18 
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns 
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. 
Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att 
 
 – omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,  
– planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de 
erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig,  
– spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i 
förskolan blir en del av undervisningen, och  
– utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och 
som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras 
uppmärksamhet. 
 
I LÄR´s organisation finns en arbetsbeskrivning för uppdraget som förskollärare. 
 

REKTORNS ANSVAR 
Lpfö 18 
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid 
förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet 
inriktas mot de nationella målen.  
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Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 
ansvar för att 
 
 – planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och 
därmed verka för ökad måluppfyllelse, 
 – genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, 
barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet 
att delta i kvalitetsarbetet,  
– inkludera arbetet med jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet, – förskolans arbete 
med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling genomförs och 
dokumenteras fortlöpande,  
– förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen,  
– varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan,  
– förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande,  
– en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg,  
– utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och 
de utmaningar de behöver,  
– utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de 
utmaningar de behöver för utveckling och lärande,  
– samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja 
barnens utveckling och lärande,  
– samverkan kommer till stånd med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att skapa 
förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,  
– utveckla formerna för samarbete mellan förskolan och vårdnadshavare och informera 
dem om förskolans mål och sätt att arbeta, och  
– förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för 
att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att 
dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen. 
 
I LÄR´s organisation finns en arbetsbeskrivning för uppdraget 
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LÄR i Värmdö AB  
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för skola och förskola  

  
  
I LÄRs skola och förskolor sker lärande och utveckling för barn och elever. Det 
finns en grundskola, och tre förskolor i tre kommundelar. Verksamhetsområdet leds av 
en Huvudman. Under Huvudman finns tre rektorer. Rektorerna ansvarar för ledning och 
samordning av det pedagogiska arbetet, som utförs av ca 65 pedagoger.   
  
  
  
Skollagen kapital 4 Kvalitet och inflytande  
  
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen.   
  
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras 
även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under 
medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras 
vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn 
ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.   
  
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som 
finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.   
  
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.   
  
Skollagens fjärde kapitel innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete ska ske både på 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. På enhetsnivå är rektor ansvarig och på huvudmannanivå 
är VD (Huvudmannen) ansvarig för att arbetet sker, dokumenteras och kommuniceras. Det 
systematiska kvalitetsarbetet ska ske på alla nivåer i organisationen. Mellan de olika nivåerna ska 
det ske kommunikation. Huvudmannen ser till att det skapas en dialog om resultatbilden i relation 
till kraven om måluppfyllelse. Detta utgör ett underlag för att fatta beslut om ekonomiska 
förutsättningar. Rektorer dokumenterar sitt kvalitetsarbete i enhetsplaner för respektive 
förskola/skola. Enhetsplanerna utgår från de strategiska målen och utifrån de nationella målen i 
läroplanerna. De innehåller enhetens mål utifrån ett pedagogiskt bokslut där förskolans och 
skolans resultat ingår tillsammans med en analys och åtgärder för fortsatt utveckling. Ett 
dialogmöte under hösten och ett dialogmöte under början av året.   
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Dokumentationen på huvudmannanivå ska innehålla:   

• Sammanfattning och händelser av betydelse för måluppfyllelsen   
• Uppföljning av fortbildningsinsatser   
• Resurser   

Övrigt som påverkat måluppfyllelsen   
information om:   

• resultat och måluppfyllelse,   
• screeningresultat i alla årskurser och på alla skolor  
• antal kränkningsärenden under året.   
• Måluppfyllelse i alla ämnen, alla årskurser.   
• analys av förbättringsområden samt   
• beslut om förbättringsåtgärder   

  
  
Rutiner för kvalitetsarbetet   
  
Huvudmannen bedriver det systematiska kvalitetsarbetet utifrån en årsplanering. På enhetsnivå 
bedrivs arbetet inom förskolan, förskoleklass, fritidshem, och grundskolan utifrån egna 
årsplanering, som är synkroniserade med huvudmannanivåns årsplanering.  
  
  
  
Vardagsarbetet   
  
Vardagsarbetet ska präglas av ett systematiskt förbättringsarbete där personal ständigt ser på sin 
verksamhet och analyserar tillsammansmed fokus på utveckling och ökad måluppfyllelse.   
  

• Insamling av underlag i kvalitetsarbetet   
• Enhetsnivå   
• Planering av vardagsarbetet i verksamheten med fokus på verksamhetsutveckling. 
Mål och utvecklingsområden   
• Screening och kontinuerlig dokumentation av elevernas kunskaper i skolan. Analys 
och åtgärder i lärarlagen.   
• Kartläggningsmaterial, nyanländas lärande   
• Barnintervjuer (förskola)   
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• Nationella prov (åk 3)   
• Betyg/måluppfyllelsebedömning   
• Föräldraenkät (grundskola och förskolor)   
• Måluppfyllelsen i alla ämnen i alla årskurser   

  
  
Verksamhetsnivå   

• Nationella prov (åk 3)   
• Antal kränkningsärenden/typ av ärenden/åtgärder   
• Antal åtgärdsprogram/typ av insatser/kostnad för särskilt stöd  
• Nationell statistik från SCB m.fl. källor (flerårssammanställningar)   
• Skolledningens kvalitetsbedömning för alla enheter   

  
  
  
Samanställningar/rapporter   
  
  

Kvalitetsarbete på verksamhetsnivå  Måluppfyllelsen inom områdena normer och 
värden, samverkan och övergångar samt 
lärmiljöer kvalitetssäkras. Detta påbörjar 
redovisning av det pedagogiska bokslutet.  

Kvalitetsarbete på verksamhetsnivå.  Kvalitetsarbete på verksamhetsnivå med 
bedömning av måluppfyllelsen och analys inom 
områdena kunskaper och barn/elevers 
inflytande. Utgör underlag till pedagogiskt 
bokslut  
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Systematiskt kvalitetsarbete och 

Kvalitetsrapport för förskolan LÄR Nacka 
Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp och utveckla utbildningen. 
 Kvalitetsanalysen ger en samlad bild av 

• resultat och måluppfyllelse,  
• analys av resultaten samt  
• vilka åtgärder som förskolan kommer att vidta för att utveckla verksamheten.  

 

Rektor 
Camilla Idzikowski 

Om förskolan Förskolan LÄR/ 

Skolan LÄR, Värmdö AB är en enskilt driven förskola.  

 

Förskolan är belägen i Gustavsvik med närhet till skogsområden.  Gården 

har naturtomt och erbjuder olika möjligheter till kreativ lek. Förskolan 

har även en intilliggande ”äventyrsskog”. Byggnaden är en 

enplansfastighet uppdelad i fem grupper, rörelserum, kök och 

personalutrymmen. 

Barngrupperna är åldersindelade och förskolan kan ta mot ca 80 barn. 

I fyra av grupperna arbetar en förskollärare och 1-2 barnskötare. 

Maten levereras från cateringföretaget Kleins kitchen. Ett köksbiträde 

arbetar 50% i köket. 

 

Förskolan har ett arbetssätt som fokuserar på barns nyfikenhet och lust 

att lära.  Vi vill låta barn få utvecklas i egen takt samt få möjlighet att 

utveckla tilltro till sig själv och sin egen förmåga. ”Ge mig tid så kan jag”! 

  

Förskolan LÄR utmärks även genom sin lärande profil som lärande 

samlingar för alla barn varje morgon. Detta kombineras med lek inne och 

ute, sång, musik, skapande, rörelse, projekt och skogsutflykter genom ett 

målmedvetet arbete med strävansmålen utifrån Lpfö18. 

 

Förskolan arbetar i samklang med årstiderna och kulturella högtider och 

har även egenskapade traditioner som med glädje efterföljs årligen.  

 Förskolans vision: Tillsammans har vi roligt och lär för livet. 

Förskolans ledord: Glädje & Nyfikenhet& Kunskap. 

Visionen är att när barnet lämnar förskolan ska de ha en ryggsäck full 

med kunskap att ta med sig på sin livsvandring.  
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Det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan LÄR 
 
Skollagen har krav på att alla förskolor ska arbeta med kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Varje barn är unikt, och 

ska ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt, utifrån sina individuella behov 

mot de nationella målen. Förskolans utbildning ska planeras och genomföras så att 

barnens utveckling, lärande, hälsa och välbefinnande främjas på bästa sätt. 

 

Alla som arbetar inom förskolan LÄR ska medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Från huvudman, rektor, förskollärare, barnskötare samt dialog med övrig personal. Barn 

och vårdnadshavare ska också ges möjlighet att delta i arbetet. Verksamhetens resultat 

ska följas upp och bedömas samt analyseras i förhållande till de nationella målen. 

 

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att synliggöra vad vi gör, varför vi gör det 

och vad det leder till samt hur vi går vidare. Detta för att främja barns utveckling och 

lärande i förskolan.  

 

Att arbeta med kvalitetsarbete är att arbeta med alla delarna i kvalitetshjulet. Det är en 

process som är pågående och de olika delarna går in i varandra. Dokumentation ingår i 

alla delarna och de är de nationella målen i Lpfö18 som är utgångspunkten. 

 

- Utbildningen ska planeras och genomföras 

- Resultat och måluppfyllelse ska följas upp 

- Analys för att kunna bedöma utvecklingsbehoven 

- Kvalitetsarbetet ska dokumenteras 

 

 
Bild: Skolverkets kvalitetshjul 
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Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 

 
Vilka underlag används regelbundet?  
-Reflektionsmall (En mall med analys och reflektionsfrågor, där målutvecklingsområden 
kontinuerligt/månadsvis följs upp samt halvår och helårsanalys) Bil.1 
-Läroplanskarta (För att kunna följa upp alla mål) Bil.2/Bil.3 
 
Vilka tre särskilda målutvecklingsområden har varit utvalda för enheten detta 
läsår? Huvudmannens prioriterade områden 
-Språk 

-Jämställdhet 
-Lära genom lek 
Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet är följande dokument. 
-Skollagen 
-Läroplan för förskolan Lpfö18 
-FN´s barnkonvention 
-Lärs styrdokument 
-Lärs Årsplan 
-Lärs plan för likabehandlingsplan och mot kränkande behandling 
-Resultat och analys av kundundersökning 
-Barnkonsekvensanalyser  
-Reflektioner kring de gemensamma målutvecklingsområden 

-Utvärdering/uppföljning av målen i Lpfö18 utifrån Lotusdiagram (Nacka) 
-Kulturplan 
-Språkplan 
-Krisplan 
-Egna utvärderingar av såväl genomförda aktiviteter såsom traditioner 

-Egna utvärderingar för föräldrar med barn som går till skolan 
-Barnsamtal, observationer och dokumentationer  
 
Hur gör förskolan för att analysera resultaten och komma fram till åtgärder? 
Vi samlar ihop:  
-dokumentationer och observationer från det dagliga arbetet med barnen. 
-analys och reflektioner av våra målutvecklingsområden 

-utvärderingar enligt mall med mål från Lpfö18, Lotusmall 
-enkätresultat.  
-Föräldrars reflektioner utifrån samtal och möten 
 
Utifrån detta material reflekterar varje grupp kring resultatet och skriver en analys. Vad 
har gjorts och varför blev det som det blev och hur går vi vidare? 
 

Rektorn och pedagoger ser över resultaten och analyserar vad som orsakar och 

påverkar måluppfyllelsen. Rektor och pedagoger identifierar utvecklingsområden. 
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Huvudman tar del av alla resultat öch analyser öch beslutar öm förtsatta ma l samt vilka 

insatser söm behö vs fö r att na  faststa llda ma l. 

De kömmande ma lutvecklingsömra den pa  varje enhet fö ljer under kömmande la sa r öch 

reflekteras öch utva rderas systematiskt. 

 
Hur det systematiska arbetet gör skillnad för barnen 
Om vi låter det systematiska kvalitetsarbetet helt utgå från formulär som ska fyllas i så 
riskerar vi att tappa kopplingen mellan det lärande som sker i vardagen och det som 
sker i ”förmulären”. 
 
Målet är att hitta arbetssätt där barnens intressen och nyfikenhet blir utgångspunkt för 
utvecklingsarbetet ex. olika teman och projektarbeten. 
Varje barns utveckling följs upp, dokumenteras och synliggörs på avdelningarna och i 
barnets pärm samt på Prion i form av foton, text och teckningar. Barnen är med i 
utvärderingen av sina egna arbeten, beroende på individ och ålder. Vi observerar 
barnens utveckling och lärande. Vi gör nuläge samt tittar på hur vad har barnet 
lärt/utvecklat och hur går vi vidare. 
 
Vi dokumenterar arbetet i verksamheten tillsammans med barnen. Dokumentationen 
placeras synligt och tillgängligt för barnen och även för föräldrarna så att ett 
kunskapsutbyte kan ske. Vi använder dokumentationen för utvärdering och uppföljning 
för att utveckla och förbättra verksamheten och arbetsprocesserna, det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

  

Förutsättningar för ett gott systematiskt arbete 

Förutsättningar för ett gott systematiskt kvalitetsarbete är en god dialog och 
kommunikation mellan rektor och huvudman. En god dialog och kommunikation mellan 
rektor och pedagoger är också en förutsättning för ett systematiskt arbete. En 
förutsättning för att rektor har en och en god insyn i varje avdelningsarbete är att 
rektor är genom att besöka grupperna och ta del av alla reflektioner pedagogerna gör. 
Utifrån medarbetarsamtal, bilder och text på Prion, pedagogiska möten samt 
avdelningarnas egna reflektioner får rektorn en helhetsbild och kan därigenom 
analysera och utvärdera vilka kompetenser som finns och vilka områden som behöver 
stärkas. 
 
Årsplan för det systematiska arbetet 
Rektorn upprättar en årsplan för det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan.  På 
planeringsdagen vid terminsstarten diskuteras vilka arbetssätt/metoder som behövs i 
relation till årsplanen gemensamt av all personal. De sammanställningar och analyser 
som behöver göras på barn, individ och gruppnivå fastslås och planeras in i planen. 
Rektor ser till att sammanställningar och dokumentationer av våra uppföljningar görs 
systematiskt och resulterar i en nulägesbeskrivning av måluppfyllelsen.  
 
Rektorn ansvarar för att pedagogerna tar fram former för hur målutvecklingsområdena 
ska dokumenteras samt hur och när uppföljning, utvärdering och dokumentation av 
utvecklingsinsatserna ska ske. Rektorn planerar för att pedagogerna får möjlighet att 
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analysera och bedöma hur förutsättningar, förhållningssätt, arbetssätt och arbetsformer 
har påverkat måluppfyllelsen. 
 
Huvudmannen upprättar en årsplan för det systematiska arbetet på förskolorna utifrån 
ett huvudmannaperspektiv. Huvudmannen tar del av verksamhetens pågående arbete 
genom ledningsgruppsmöten, samtal med rektor samt att huvudman får systematisk 
återkoppling från rektor som leder organisationens nätverk. Se beskrivning av 
samarbetsformer för huvudman på i Verksamhetsplanen. 
 
Hur barn, personal och vårdnadshavare deltar i förskolans systematiska 
kvalitetsarbete 
-Barnen är med genom utvärderingar, intervjuer, observationer samt dagliga möten 
-5 årsgruppens barns delaktighet i avslutning på förskolan 

-Barnets egen pärm 
-Genom reflektioner och diskussioner bland pedagogerna i respektive åldersgrupp 
-Varje månad ses målutvecklingsområden över med fasta reflektions och analysfrågor.  
-Pedagogmöten 1g/månad då alla medarbetare deltar i utvärdering  

-Övriga mötesformer med regelbundenhet för att främja pedagogiska diskussioner 
-Vi lyfter den mätbara samt den omätbara kvalitén 
-Prion inlägg med # utifrån vilket område som beskrivs 
-Föräldraenkäterna delas ut till vårdnadshavare  
-Föräldrasamverkansmöten 1 gång/termin 
-Föräldramöte 1 gång /termin 
-Individuellt utvecklingssamtal, uppföljningssamtal efter inskolning, avslutningssamtal 
samt samtal vid behov 

-Utflykter där vårdnadshavares bjuds in att delta 
-Mejlkonversation hem-förskola-ledning  
-Vårdnadshavare informeras om värdet för förskolans utveckling och kvalité att 
vårdnadshavarna svarar på enkäten 
-Vårdnadshavarna informeras om enkätresultat och hur vi går vidare med resultat. 
 
Barn 
Barnen är utgångspunkten i verksamheten. 
Barnens intressen, nyfikenhet, tankar, funderingar och behov är grunden.  
Barnen ska ges goda förutsättningar för arbetsro genom att förskolan har skapat goda 
rutiner samt en struktur som främjar lugn och arbetsro. 
Varje dag ska ha god kvalité för barnen 

Barnen ska ges bästa förutsättningar att utvecklas och lära genom att förskolan skapat 
goda lek och lärandemiljöer. 
Barnen ses som olika men unika och utgångspunkt är barnens styrkor. 
Barn är med och utvärderar genom ex. tummen upp-tummen ned, glad och ledsen 
gubbe.  
Barnen ses som aktiva i sitt eget lärande. Dokumentation ska finnas tillgänglig på väggar 

samt i barnens egen pärm. 
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Vårdnadshavare  

På höstens föräldramöte har vi likvärdig agenda över hela förskolan då samtliga 
föräldrar blir informerade om arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet på 
förskolan som enhet och i gruppnivå.  
Vi upplyser även om gruppernas mål och förskolans målutvecklingsområden. 
Pedagogerna och rektor lyfter även den icke mätbara kvaliteten och värdet av att skapa 
förutsättningar för barnet att ”ha den bästa dagen varje dag” 
Vårdnadshavare kan i samråd med pedagoger vara med en dag på förskolan 
Vårdnadshavarna kan ta del av förskolans styrdokument på hemsidan eller i en pärm på 
förskolan. 
 
Pedagoger 
På våra pedagogmöten diskuteras enhetens resultat för att främja framtida 

kvalitetsutveckling.  Förskolans utvärderingar tas med i diskussion med avstämning mot 
föräldrars svar (mätbar kvalitet) 
Samtliga pedagoger arbetar utifrån läroplan för förskolan (Lpfö 18).  
Förskollärarna har 1tim/4dagar för enskild planering, reflektion och 2tim/vecka för 

hemplanering. Tiden används till utvärdering och planering av det dagliga arbetet, 
sammanställning av barnobservationer, barns utvecklingssamtal, blogg och pedagogisk 
dokumentation.  Barnskötarna deltar också i dokumentationsprocessen och har efter 
behov enskild planering samt deltar i avdelningsplanering. 
Grupperna har ca 1tim/månad schemalagd planeringstid/reflektionstid.  
Genom att ha en fast agenda på varje pedagogmöte så blir alla pedagoger delaktiga och 
kan bidra till det systematiska kvalitetsarbetet. 
I minnesanteckningar och protokoll från möten finns anteckningar som alla kan ta del av 

ligger under protokoll på Sharepoint (Nacka) 
Alla reviderade dokument är samlade på Sharepoint, i en pärm samt på LÄR´s 
hemsida(Nacka) 
 
Rektor  
Rektor på varje förskola gör en analys av läsårets arbete utifrån en sammanställning av 
pedagogers reflektioner och analyser, barnens lärande, dokumentationer mm samt 
underlag från vårdnadshavares enkätsvar, samtal mm. Sammanställningen och analysen 
presenteras för huvudman, med förslag på kommande målutvecklingsområden. 
 
Huvudman 
Utifrån sammanställningen och analysen beslutar huvudman vilka tre 

målutvecklingsområden som ska gälla för förskolan och vilka stödjande insatser som 
exempelvis kompetensutveckling. 
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Kvalitetsrapport för förskolan LÄR NACKA 2022 

Läsåret 2021-2022 

Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp och utveckla utbildningen. 
 Kvalitetsanalysen ger en samlad bild av 

• resultat och måluppfyllelse,  
• analys av resultaten samt  
• vilka åtgärder som förskolan kommer att vidta för att utveckla verksamheten.  

 

Rektor Camilla Idzikowski 

Om förskolan Förskolan LÄR/ 

Skolan LÄR, Värmdö AB är en enskilt driven förskola.  
 
Förskolan är belägen i Gustavsvik med närhet till skogsområden.  
Gården har naturtomt och erbjuder olika möjligheter till kreativ 
lek. Förskolan har även en intilliggande ”äventyrsskog”. Byggnaden 
är en enplansfastighet uppdelad i fem grupper, rörelserum, kök och 
personalutrymmen. 
Barngrupperna är åldersindelade i fem grupper och förskolan kan 
ta mot ca 80 barn. 
I fyra av grupperna arbetar en förskollärare och 1-2 barnskötare. 
Maten levereras från cateringföretaget Kleins Kitchen. Ett 
köksbiträde arbetar i köket och lägger upp mat och grönsaker 

samt ordnar med mellanmål. 
Förskolan har ett arbetssätt som fokuserar på barns nyfikenhet och 
lust att lära.  Vi vill låta barn få utvecklas i egen takt samt få 
möjlighet att utveckla tilltro till sig själv och sin egen förmåga. ”Ge 
mig tid så kan jag”!  
Förskolan LÄR utmärks även genom sin lärande profil som lärande 
samlingar för alla barn varje morgon. Detta kombineras med lek 
inne och ute, sång, musik, skapande, rörelse, projekt och 
skogsutflykter genom ett målmedvetet arbete med strävansmålen 
utifrån Lpfö18. 
Förskolan arbetar i samklang med årstiderna och kulturella 

högtider och har även egenskapade traditioner som med glädje 
efterföljs årligen.  
 Förskolans vision: Tillsammans har vi roligt och lär för livet. 
Förskolans ledord: Glädje & Nyfikenhet& Kunskap. 
Visionen är att när barnet lämnar förskolan ska de ha en ryggsäck 
full med kunskap att ta med sig på sin livsvandring.  
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Systematiskt kvalitetsarbete med målutvecklingsområden läsår 2021-2022 
 
Förskolans resultat och måluppfyllelse kundenkät 
  

Målområde: Fråga kundenkät: Resultat 
kundenkät 
år 2021  
 

Resultat 
kundenkät  
år 2022 
 

Vänskap -Förskolan arbetar medvetet mot 
kränkande handlingar som 
ex.mobbing 
- Mitt barn är tryggt i förskolan 

  96% 
 
 
100% 

96% 
 
 
100% 

Språk -förskolan arbetar med att utveckla 
mitt barns språk 

 99 % 100 % 

 
Digitalisering 

Se utvärdering 
- att utveckla och lyfta vårt arbete 
med digitaliseringen i förskolan. 
-Hur arbetar vi för att utveckla 
barnens digitala kompetens? 
Förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla intresse 
och bilder och texter i olika medier, 
såväl digitala som andra…… 
 

  
 

 
 

 
 

Analys och reflektioner kring enkätsvaren 2022 
Reflektion kring, högre eller lägre resultat, lika resultat, resultat efter våra målområden. 
I analysen ställs varför frågor. 
Vi fick en aning lägre svarsfrekvens än förra året. Detta trots påminnelser från rektor 

och från medarbetare. Via mejl och muntligt. Vi skickade efter flera nya koder. Vi hoppas 

att detta inte är en trend, att familjer är på väg att vara mindre benägna att svara. Det 

övergripande resultatet NI värdet gick från 3.88 till 3.92. Det höga värdet kan förklaras 

med att varje grupp förberedde sig med vilka frågor som skulle komma och kunde 

innan, i samtal, prion, föräldramöte och bildspel visa hur man arbetar efter förskolans 

alla mål.  Varje grupp har fått ett mycket bra resultat. Några olika vet ej svar eller lägre 

nöjda svar i olika grupper, men inget genomgående på någon specifik fråga om vad vh 
tycker och ser i några frågor. 

Resultatet visar 100% nöjda föräldrar i många av frågorna. Som exempel: 

• Mitt barn är tryggt i förskolan 

• Mitt barn trivs i förskolan 

• Mitt barn har kompetent personal 

• Verksamheten är stimulerande för mitt barn 

• Mitt barn får den hjälp och stöd som behövs 

• Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns språk 

 Vi har några vet ej svar som exempel 
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• Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för naturvetenskap och 

teknik 

• Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik 

• Förskolan arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och 

kränkande behandling 

• Mitt barn får ta del av kulturverksamhet av god kvalité i förskolan 

Vi har någon missnöjd i några grupper som exempel 

• Mitt barns tankar och intressen tas tillvara 

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

bästa sätt 

• Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 

• Personalen är engagerade i mitt barns utveckling 

Analys av målutvecklingsområden 
Vad har barnen utvecklat och varför 
 
Målutvecklingsområden 

Språk 

För att ge varje barn förutsättningar att utveckla sitt språk har grupperna arbetat med: 

TAKK, sagor, sånger, ramsor, kommunikation som kroppsspråk och dans, koppla ihop 

namn med bild, sagor, ord, ordbilder, begrepp, Babblarna och Bokstavslandet som 

språkutvecklande material har använts, Beebot att bygga ord med, boksamtal och 

högläsning. 

Barnen har utvecklat sitt intresse över att kommunicera verbalt med kroppen och med 

bokstäver, de har utvecklat sina ordförråd och sin ordförståelse, fått ökad förståelse för 

instruktioner använder språket att kommunicera med kompisar och vuxna, de 

benämner rutiner, saker, namn. Några har lärt enstaka ord och andra flerordsmeningar, 

de kan berätta om händelser och återberätta efter en saga, läser på mjölkpaketen,  

En tydlig utveckling på att barnen kan lyssna längre på sagor och högläsning, att de vill 

veta vad ord betyder och kan samtala om innehållet efteråt. Ett ökat intresse bland flera 

barn att ta till sig läsning och skriftspråk.  Barnen vill göra sig förstådda och vill 

kommunicera med varandra och med vuxna. Barnen kan namnen på sina kompisar. 

Vi erhöll stadsbidrag för språkutveckling, vi har haft en gemensam språkföreläsning för 

alla. Två grupper har deltagit i TAKKutbildning. Vi har tecknat avtal för Polyglutt samt 

köpt litteratur till Bornholmsmodellen, TRASmaterial, högtalare samt projektorer mm. 

Även detta har satt fokus på målområdet och bidragit till att barnens förutsättningar att 
lära och utvecklas i språket varit goda. 

 

Digital teknik 

För att ge barnen förutsättningar att möta den digitala tekniken, utveckla förståelse, 

värdera information och utveckla en adekvat digital kompetenshar grupperna arbetat 

med digitala medel som:  Ipad,  Smartboard, Prion, Be boot, Greenscreen, sagor via 
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Polyglutt som projiceras på vägg/skärm, QR-koder. Digitala verktyg som pedagogiska 

hjälpmedel i lärandet inom olika områden, som exempel att använda Ipad som en spegel 
i skapande mm.  

Barnen har lärt att man kan söka information och fakta om exempelvis kroppen och 

dinosaurier, söka sånger, musik, böcker, sagor. Barnen har tränats och 

uppmärksammats i om vad som är sant och inte dvs källkritik, att kunna ifrågasätta om 

allt verkligen stämmer är en viktig kunskap. Bra att vi fortsätter att reflektera över vad 

är adekvat digital kompetens och att vi diskuterar över vad vi på förskolan kan tillföra 
till skillnad mot vad man gör hemma. 

Vänskap 

Förutsättningar för att barnen ska få utveckla vänskap med andra i gruppen har man 

jobbat aktivt och medvetet främjande för likabehandling och mot kränkande behandling. 

Kompissol, kompisböcker, figurerna Kanin och Igelkott, Djuren på Djuris är bra 
pedagogiska hjälpmedel i vardagen och i planerade aktiviteter.  

Metoder som rollspel, gruppstärkande lekar, att dela in barnen i olika grupper där nya 

vänskaper kan knytas, dagens kompis och samtal kring vad är en bra kompis lyfts nästan 

dagligen.  

Barnen har utvecklat att de är en individ i en grupp, de är nyfikna på sina kompisar, 

gruppkänslan har blivit stark och barnen är viktiga för varandra i gruppen, 

konflikthantering kan flera av barnen klara med ord och de hämtar en vuxen när de 

behöver stöd, de har utvecklat att uttrycka sina känslor och även lärt att 

uppmärksamma kompisars känslor (glad, arg, ledsen mm) De har utvecklats med att 

vara hjälpsamma mot varandra och mot de yngre barnen på förskolan.  

Traditioner 

Under läsåret har följande traditioner uppmärksammats och det har varit aktivitet 

kring: Lärloppet, FN vecka, Lucia, Vårruset, Sommaravslutning med vernissage, 
Julgransplundring, Fixarvecka ute på gården, Midsommardans och sång. 

Vid varje tillfälle utvärderar grupperna aktiviteterna så att om det behövs förändra 

kring traditionen för att utveckla den. 

Övriga mål i läroplanen, Läroplanskartan 

Läroplanskartan ger en bra bild över vad man arbetat med och inte. Överlag har man 

arbetat med de flesta målen. De mål man inte arbetat med är exempelvis 

minoritetsspråk då vi inte har något i grupperna med minoritetsspråk. Annat man inte 

prioriterat ger en riktning om vad man behöver utveckla nästa läsår.  Här har 

pedagogerna redan idéer om vad som ska göras för att förbättra. 

Vi har tagit del av en föreläsning där Christian Eidevald även betonade att man inte kan 

undervisa i alla målen samtidigt. 

Analys av enhetens samlade resultat helhet 
Förra året och fortsättningsvis detta läsår testade vi att utvärdera efter sk Lotusmodell, 
som vi nu kallar läroplanskarta. Där finns en systematik i att se över att vi 
uppmärksammar alla målen i läroplanen. 



57 
 

Förskolan LÄR 
 

Grönt= Förskolan har gett varje barn förutsättningar att utveckla 

Gult= Detta har vi gjort men är inte helt nöjda  
Rött= Förskolan har inte gett barnen förutsättningar att utveckla 
Där vi siktat rött handlar om Kultur/språk och områden med minoritetsspråk och 
hörselnedsättning/döv. Vi har inga av dessa barn vilket förklarar det röda. Det vart 
tydligt hur överskådlig denna modell är samt att jobba med tema/projekt i en grupp kan 
man täcka in de flesta målen i läroplanen. Det blir också tydligt att en del mål bland de 
yngsta inte uppmärksammas förrän i annan ålder som exempel kultur och hållbarhet. Vi 
fick ett mycket gott resultat på enkäten. Men några svar ger ingen enhetlig bild över vad 
vi inte arbetat med utan det handlar mer om hur vi kommunicerat med vh på gruppnivå. 
Våra tre målutvecklingsområden har vi minst lika bra resultat som föregående år, 
förutom i digitalisering där det inte finns någon fråga som direkt knyter till digitalisering 
(förutom teknik, men det var inte vårt huvudspår)  

 
Framåtblick 
Under året har vi utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet. Som exempel 

Läroplanskartan. Varje grupp har fått en introduktion i SKA av två av pedagogerna så att 

vi gör lika varje månad. Det gäller både läroplanskartan samt reflektion av våra tre 

målutvecklingsområden. Det pågår reflektioner och diskussioner hos pedagogerna om 

vad vi gör och varför och bidrar det vi gör till barnens individuella utveckling, gruppens 

utveckling samt förskolans utveckling som helhet. Pedagogerna hjälper och stöttar 

varandra över avdelningarna. Rektor läser varje månad pedagogers kommentarer och 

bidrar med reflektion mm. Där vi fått vet ej svar i enkäten handlar mycket om vad vi 

kommunicerat. Det märks var vi lägger fokus, där får vi oftast ett mycket gott resultat. 

Varje grupp ser sitt resultat och arbetar utvecklingsinriktat med det. Vi har haft ett 

lugnare år med mindre oro för pandemin.  Vi började detta läsår med var vi slutade förra 

året, och ganska tidigt detta år kunde vi släppa in vh i lokalerna. Vi har behållit 

altaningångar i stora gruppen samt i femårsgruppen. Vi kommer att ha den kommande 

femårsgruppen i treårsgruppens lokaler, då får de mer yta och lokaler. Barnunderlaget 

är väldigt bra just nu och många pratar väldigt gott om oss i området. Vi kommer att 

anställa ytterligare en pedagog då vi just nu kan ta in många barn och vill behålla 

åldersindelning i våra grupper. I år var det extra svårt att föreslå 

målutvecklingsområden, i och med att enkäten verkade lite spretig och på gruppnivå 

samt att medarbetarna tyckte ganska olika. Men om vi ska kunna läsa av ett område 
efter enkätsvar så föreslår rektor nedan. 

Rektors förslag på kommande målutvecklingsområden: 
 

➢ Utveckla barns förståelse för naturvetenskap och teknik 
 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  
– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
– förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 
– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 
processer och fysikaliska fenomen, 
– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala 
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om naturvetenskap och teknik, 
– förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och 
– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 
redskap 

➢ Förebygga och motverka diskriminering och kränkande handlingar 
 Ett fokus på social utveckling, leken och trygga barn. 
Hur vi arbetar främjande med relationer mellan barnen, lekens betydelse och att varje 
barn är tryggt i förskolan. 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i 
grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta 
ansvar för gemensamma regler 

➢ Kultur 
  - att utveckla, lyfta och förstärka arbetet med kultur i förskolan, våra traditioner 
 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt 
kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett 
samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet 
 
Huvudmans analys och bedömning av utvecklingsbehov och beslut om insatser: 
 
 
Förskolans målutvecklingsområd: 1,2,3:   
Bakgrund till valt område: 
Läroplanens mål: 
Aktiviteter för att nå mål:  
Förutsättningar att nå mål: 
Pedagogers förhållningssätt: 
Kompetensutveckling: 
Aktuell forskning i området: 
 
Uppföljning/halvårsanalys: december 2022 
Grupperna har skattat: 
Analys utifrån målet:  
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2022-2023 
Förskolans resultat och måluppfyllelse 
  

Fråga 
kundenkät 

Område  
Text: 
målbeskrivning/läroplansmål 

Resultat 
kundenkät 
år 2022 

Resultat 
kundenkät  
år 2023 

    
Förskolan 
arbetar med att 
förebygga och 
motverka 
diskriminering 
och 
kränkningar 

Leken, får alla vara med? 
Trygghet och social utveckling 

96 % % 

Mitt barn får ta 
del av kultur av 
god kvalitet 

Kultur 93 % % 

Förskolan 
arbetar med att 
utveckla mitt 
barns 
förståelse för 
naturvetenskap 
och tekning 

Naturvetenskap, teknik, experiment 96 % % 
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Policy och rutiner för synpunkt och klagomålshantering 
Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Att arbeta med människor 
kräver ständiga förbättringar. Även om klagomål är en missnöjesyttring utifrån 
bemötande och innehållet i verksamheterna, så ska det tas emot positivt i den mening att 
vi får information om det som inte fungerar och vi får därmed chans att rätta till det.  
 
Inom LÄR tycker vi att det är viktigt att alla synpunkter och ev. klagomål som kan bidra 
till att föra utvecklingen framåt, når fram till all personal och ledning. Vi tror att vi kan 
utvecklas som verksamhet och individer och därmed erbjuda våra föräldrar, vårdtagare 
och anhöriga ett bättre bemötande om vi tar till oss de klagomål som dyker upp.  
 
Alla klagomål skall rapporteras, analyseras, åtgärdas, följas upp och erfarenheterna skall 
återföras till verksamheten dvs vara en naturlig del i förskolans kvalitetsarbete. Klagomål 
kan inkomma genom telefonsamtal, per brev, e-post eller vid personliga möten med 
människor. En del kan rättas till direkt, andra kräver en mer noggrann undersökning.  
 
Alla klagomål skall tas emot på ett tillmötesgående sätt, oberoende om Du utsätts för 
provokationer. Avfärda aldrig genom att skicka det vidare i organisationen. Gäller ärendet 
annan sektor än den du tillhör, är det din uppgift att se till att rätt enhet kontaktas. 
 
Klagomål skall handläggas av enhetschef på den enhet som det riktas sig mot. Den 
som tar emot ansvarar för att det framförs till rätt person utan fördröjning.  
 
Gäller klagomålet Dig själv, skall Du vända dig till din närmaste chef för att få råd och 
stöd.  

 
 

Att bemöta och hantera klagomål 
 

Checklista för hantering av klagomål 

Några minnesregler: 
• Ta alla klagomål på allvar 
• Varje ärende ska behandlas med respekt 
• Alla har rätt att bli lyssnade på 
• Ta hand om klagomålen snabbt 
• Gå inte i försvarsställning 
• Be om ursäkt 
• Förklara om du kan, vad som blev fel 
• Försök se till att det inte upprepas 
• Ställ om möjligt saker till rätta 
• Påminn om blanketten och uppmuntra till 
användning. Vid behov hjälp till att skriva. 
• Uppmuntra till personligt möte 
 

Ärendets gång: 
• Ta emot ärendet 
• Bekräfta 
• Dokumentera 
• Besluta om ev. omedelbara åtgärder 
• Analys av klagomålet, orsak, konsekvenser 
• Besluta om åtgärder 
• Dokumentera resultaten av undersökningar 
och beslut 
• Informera berörda parter 
• Genomför e.v åtgärd 
 
Uppföljning av ärendet 
• Återsänd till uppgiftslämnaren 
• Dokumentera uppföljning/förbättring 
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RUTINER FÖR KLAGOMÅL PÅ FÖRSKOLAN OCH SKOLAN LÄR  
 

Enligt 4 kapitlet 8 § i skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål mot verksamheten vid skolan. Information om rutinerna finns anslagen 
på skolans anslagstavla, hemsida, i skolans informationsbroschyr samt ges muntligt 
vid inskolning och terminsstart.  
Förskolan och  Skolan LÄR har som mål att ge bra service och ett gott bemötande 
till barn/elever och vårdnadshavare. Alla som arbetar inom skolan har som målsättning 
att barn och ungdomar ska möta en verksamhet av högsta kvalitet där kunskaper, 
utveckling, trygghet och trivsel är i fokus. Har barn/elever och/eller 
vårdnadshavare synpunkter på verksamheten, vill förskolan/skolan genast ta del av det. 
Synpunkter kan lämnas skriftligt via mail, genom telefonsamtal och/eller vid personligt 
möte. Alla synpunkter är viktiga i LÄRs utvecklingsarbete och fortsatta 
förbättringsarbete. Synpunkter kan också lämnas anonymt utan återkoppling.  
På Förskolan/Skolan LÄR gäller följande rutiner för klagomålshantering:  
• Barn/Elever och/eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot 
utbildningen ska i första hand vända sig till förskollärare, lärare eller fritidspedagog i 
skolan.  
• Om problemet kvarstår lämnas synpunkter/klagomål till rektor.  
• Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det 
förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till 
eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt 
konstaterade brister åtgärdats.  
• Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras 
och att dokument-ationen sparas på lämpligt sätt.  
• Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor eller om 
rektor anser att frågan bör avgöras av huvudmannen, ska saken föras vidare till henne.  
• Huvudmannen tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas 
på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med 
anledning av klagomålet. Återkoppling till den klagande ska ske senast inom 14 dagar 
från det att klagomålet har kommit.  
• Om de 
som klagat är fortfarande inte nöjda med de åtgärder som vidtagits av huvudmannen, sk
a saken föras vidare till hemmahörande kommun.   
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Synpunktsblankett  

För Förskolan/Skolan LÄR 
 

Datum: 
 
Vilken verksamhet gäller dina synpunkter: Enhet, avdelning 
 
 
 
Vem lämnar synpunkterna 
 
 
 
Skriv dina synpunkter här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn:  
 

Telefon: 
 

E-postadress: 
 
Din synpunktsanmälan behandlas av/vidarebefordras till: 
 
 
Återkoppling  
 
 

Muntlig/Skriftlig 
 
 

Utförd av:  
 
 

Datum: 
 

 
Huvudman, rektor  
Förskolan LÄR, Gustavsberg Skolan LÄR, rektor  
tove.ryman@skolanlar.nu  
  
Förskolan LÄR, Östermalm – rektor Förskolan LÄR, Nacka - rektor  
Marie.storck@skolanlar.nu   camilla.idzikowski@skolanlar.nu  

mailto:tove.ryman@skolanlar.nu
mailto:Marie.storck@skolanlar.nu
mailto:camilla.idzikowski@skolanlar.nu
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Förskolan LÄR Nacka 

 
Läsår 2022/2023 

Utvärderad 22 06 22 

Antagen 2022 08 26 
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Innehållsförteckning 

Inledning 

Vision och Mål 

Främjande arbete 

Ansvarsfördelning-delaktighet 

Förebyggande arbete med främjande åtgärder 

Riktlinjer och rutiner för att förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller 

annan kränkande behandling 

Åtgärdande arbete 

Utreda och åtgärda 

Utreda och dokumentera 

Bilaga 1 Utredning om kränkande behandling 

Bilaga 2 Åtgärder vid kränkande behandling 

Bilaga 3 Uppföljning av åtgärder vid kränkande behandling 

Bilaga 4 Berörda lagtexter 

Bilaga 5 Diskrimineringsgrunderna 

Bilaga 6 Definitioner av begrepp 
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Inledning 

Alla barn på förskolan LÄR ska känna sig trygga.  Trygghet är en grundförutsättning för barns 

utveckling och lärande.  Barnen ska med tillförsikt och glad förväntan kunna gå till förskolan som 

ska präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande. Utgångspunkten är att alla skall ha lika 

möjligheter utifrån sina egna individuella egenskaper, förmågor och förutsättningar.  

Alla – barn såväl som vuxna – har rätt att bli behandlade som individer på lika villkor och varje 

form av kränkande behandling mellan barn-barn, vuxen-barn och vuxen-vuxen är i strid med de 

grundläggande värden som vårt samhälle vilar på.  

Utbildningen i LÄR´s organisation skall genomsyras av en demokratisk grundsyn om alla 

människors lika värde. Det är en rättighet för barn och vuxna att inte bli diskriminerade eller 

kränkta på annat sätt.  Alla individer har samma rättigheter att bli accepterade oavsett kön, sexuell 

läggning, könsidentitet, religion, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. All form av 

diskriminering och kränkande behandling på dessa grunder strider både mot lagen och förskolans 

vision. 

I enlighet med Skolverkets bestämmelser om trygghet i förskolan, skollagen och 

diskrimineringslagen samt förordningen om barns deltagande i arbetet för likabehandling och 

mot kränkande behandling.  

Lagarnas krav kan förenas i en plan där det redogörs för vilka åtgärder vi avser att påbörja eller 

genomföra under kommande året. Att vi utvärderar och beskriver hur våra planerade åtgärder 

har genomförts och att vi beskriver systematiken. Att det finns beskrivet hur barnen varit 

delaktiga i upprättandet av planen samt hur vårdnadshavarna blir informerade om innehållet 

Vision och mål 

Vision:  I Förskolan och på skolan LÄR ska alla barn, elever och vuxna bli behandlade med respekt 

och ingen ska utsätta andra eller utsättas för någon form av diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling. 

Mål:  

Förskolan LÄR ska vara en förskola där alla känner sig trygga och möts med respekt. 

Förskolan LÄR ska vara fri från mobbing, våld, rasism, trakasserier, sexuella trakasserier eller 

andra former av kränkande behandling 
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Främjande arbete 

Syftet med främjande arbetet är att förstärka respekten för allas lika värde. 

Mål: 

Samtliga pedagoger och vårdnadshavare skall ha god kännedom om arbetet med 

likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. 

Alla barn ska ha möjlighet att visa solidaritet och stimulans till samspel och få hjälp att bearbeta 

konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

Pedagogerna skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande där 

gemensamma regler upprättas och respekteras. 

Pedagogerna skall ge barn förståelse för att alla har lika värde oavsett bakgrund och visa på 

sambandet mellan inflytande och ansvar samt vilka värden som kännetecknar en demokrati. 

Samtliga vårdnadshavare skall uppleva att vi gemensamt arbetar med barnens utveckling. 

Hur ska målen nås? 

Säkerställa att alla pedagoger har kunskap om vad diskriminering, trakasserier, kränkande 

behandling och konflikter innebär samt skillnaden mellan dem. 

Att alla pedagoger arbetar aktivt och regelbundet med ett reflekterande normkritiskt 

förhållningssätt genom att diskutera, problematisera sina egna normer, värderingar och attityder. 

Vid läsårstart går vi gemensamt igenom innehållet LÄRs plan för likabehandling och mot 

kränkande behandling. 

Värdegrundsfrågor är stående punkter i arbetslagsmöten samt pedagogmöten 

Dagligt arbete i barngrupperna kring kamratskap och trivsel (kompissol, kompissamtal mm) 

Regelbundna samtal med vårdnadshavare kring värdegrundsfrågor, i den dagliga kontakten och 

vid utvecklingssamtal. 

LÄRs plan för likabehandlingsplan och mot kränkande behandling lyfts på föräldramöten och på 

föräldrasamverkansråd samt vid inskolning. 

Pedagogerna ansvarar för att barnen får delta i olika former av demokratiskt beslutsfattande. 

Pedagogerna skapar utrymme och uppmuntrar barnen att uttrycka sina åsikter och tankar. 

Pedagogerna upprättar gemensamma regler tillsammans med barnen samt handleder dem att ta 

ansvar för sina egna handlingar. 

Pedagoger som är närvarande 

Vi tillämpar aktiv konflikthantering där man lyssnar på berörda och får hjälp i konflikten, att säga 

eller göra förlåt 
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Ansvarsfördelning- delaktighet 

Huvudman/rektor/skolledning  

- följa förskolans värdegrund och regler   

- vara en god förebild  

- ett övergripande ansvar för att tid och resurser avsätts till förebyggande arbete (upprättande 

av gemensamma normer och regler, psykosociala enkäter mm) 

- pågående arbeten/fall (stöttning av personal vid t ex samtal med föräldrar) 

- fortbildning 

- uppföljning, kvalitetssäkra  

- undersöka., analysera, följa upp och åtgärda -ansvarar för delegering av arbetet 

- tillsammans med personal, utvärdera och följa upp likabehandlingsarbetet 

- göra anmälan till huvudman, socialtjänsten, polis eller arbetsmiljöverket.  

 

Personal 

 - följa förskolans värdegrund och regler 

 - vara en god förebild för barn och elever, skapa relationer - agera/säga till direkt när man ser 

att kränkande behandling förekommer, följa upp och återkoppla. 

 - anmälan till rektor och/eller socialtjänsten  

- rapportera till rektor vid kännedom om att kränkande behandling förekommit  

- främjande och förebyggande arbete med resp. barngrupp ex gruppindelningar sköts alltid av 

vuxen, ge barn metoder för kamratsamtal, regelbundna värdegrundssamtal, utvärderingar, 

gruppövningar mm.  

- skapa trygghet och arbetsro i grupperna.  

- på föräldramötena informera om ordning och regler samt diskutera dilemman som hör till 

värdegrundsarbetet.  

- Informera kontinuerligt om vårt likabehandlingsarbete på tex Prion  

Vårdnadshavare  

- följa förskolans värdegrund och regler 

- vara en god förebild för sina barn  

- lyssna på sina barn/vara uppmärksam på signaler från barn eller vuxna. 

- ta kontakt med lärare eller rektor när de får reda på om något hänt.  

Barn  

- följa förskolans värdegrund och regler 

- respektera alla barn och vuxna  

- vara aktiv och medverka i värdegrundsarbete 
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Förebyggande arbete med aktiva åtgärder 

Verksamhetens och avdelningens arbete mot diskriminering och kränkande behandling  

 

Utvärdering av gruppansvariga 22 06 22 

Angelica L, Amira, Diana, Malin F 

Åtgärder som genomförts och inte genomförts 

- Olika lekgrupper har skapats i några av grupperna men inte i alla. 

- Trygghetsvandingar görs inte men det görs observationer i samtal med barnen. 

- Övriga mål i planen har genomförts i olika situationer och kontinuerligt 

Har åtgärderna nått målen? 

- Ja, vi ser en utveckling hos barnen 

- Det finns ett större lugn hos barnen på gården, leklust, bättre lekar än föregående år 

Hur går vi vidare? 

- Fortsätter som vi gör. 

- Antar och behåller planen. 

  

Namn LÄR Nacka  Datum  2022 08 26 

Kartläggning och analys av nuläget på avdelningen avseende kränkande behandling 

Nulägesanalys omkring barngruppen (vem leker med vem, vilka lekar leker de, hur är tonen och 

förhållningssättet) (trygghetsvandringar, observationer, enkäter, samtal) 

I grupper har alla pedagoger utvärderat: 

Hur vi arbetar med att förhindra och förebygga kränkande behandling (Ågärder) 

Vad behöver vi utveckla(Planen) 

Barns deltagande i planarbetet 

Att upptäcka diskriminering och kränkning 

Varje grupp har utvärderat planen. Rektor har sammanställt utvärderingen och går 
igenom planen på planeringsdagen 22 08 26  

Systematiskt under året görs följande: 

Varje månad ansvarar förskolläraren i resp. grupp för att det blir en reflektion kring 

nuläge, åtgärd och uppföljning av planen. Alla pedagoger är delaktiga i det praktiska 

arbetet. 

Rektor följer kontinuerligt upp gruppernas dokumentation i vårt systematiska 
kvalitetsarbete, SKA. 
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 Hur vi arbetar med att förhindra och förebygga kränkande behandling (Åtgärder) 

-Närvarande pedagoger. 

- Pedagogerna ska vara goda förebilder. 

-Att alla barn blir sedda varje dag. 

-Ge barnen nya verktyg till kommunikation (tecken, kroppsspråk, visa, lyssna, tala). 

-Bekräfta, tydliggöra och förklara alla känslor och finnas där som stöd och vägledare. Alla 

känslor är ok. 

-Att pedagoger jobbar efter samma förhållningssätt. 

 -Visa stopp och göra/säga förlåt. 

-Kompissolen/-Kompisböckerna 

-Planera för olika lekgrupper  

-Dela oss i mindre grupper/rum 

- Göra barnen delaktiga i vardagen. 

-Kopplar samtal med barnen till deras egen verklighet 

-Slussa barnen vid övergångar 

-Aktiv konflikthantering (Vi frågar vad som hänt, vad gjorde du, hur kan vi lösa detta? Vi 

lyssnar på båda parter. Vi uppmuntrar att säga/göra förlåt samt uppmuntrar att ta emot 

ett förlåt. Vi bejaka känslor som uppstår. Metoder att använda är individuella möten, 

samtal, ritprata och forumteater).  

- Skapar lekmiljöer inne och ute som är lätta att överblicka 
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Vad behöver vi utveckla?   (Planen) 

  
-Hjälpa till att tolka barnen inför varandra. 

-Ge barnen nya verktyg för förståelse. Tex stopphand, hjälpa varandra, samarbete, 

turtagning, att vänta på sin tur. 

-Stanna upp och reflektera vid återkommande situationer. Vad, varför, hur uppstår de? 

- Skapa nya och utöka kompisrelationer, genom att planera in olika lekgrupper 

-Ge barnen tid att hinna uttrycka sig och visa sina känslor.  

- Ge barnen mer positiv förstärkning.  

-Se över vår utomhusmiljö, skapa mer intressanta ”hörnor” 

-Trygghetsvandringar 2 ggr per termin med barnen (borgen, grenar i hörnet, äppelträd) 

Kontinuerliga observationer görs 

- Se över planerade aktiviteter samt aktiviteter som barnen själva väljer. 

- Uppmuntra när barnen själva lösa saker, problem som uppstår. 

-Se till att hygiensituationen blir bra för alla barn, anpassa toalettid per grupp och 

individ. 

- Utnyttja rörelserummet mera över dagen 

- Dela upp gruppen i mindre grupper 

- Ta fram material ute på gården alla dagar 

- Gå igenom rutiner, regler och aktiviteter ute på gården 

 

 Barns deltagande i planarbetet 

Att göra: 

- Planen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen på förskolan. 

Redogör för hur barnen har varit med om att upprätta, följa upp och se över aktuell plan 

(ex genom intervjuer, trygghetsvandring, observationer, samtal) 

Förankring av planen 

- Alla pedagoger på förskolan ska aktivt ta del av planen samt arbeta för att den följs. 

- Vårdnadshavare informeras om planen under föräldramöte, föräldrasamverkansmöten samt vid 

inskolning. 

- Den finns tillgänglig för vårdnadshavare på förskolans föräldrahylla samt på hemsidan. 

Uppföljning och utvärdering 

Planen följs upp och utvärderas kontinuerligt på pedagogmöten utifrån att vi arbetar med För 

likabehandling och mot kränkande behandling som en del av ett målutvecklingsområde vi kallar 

Vänskap läsåret 2021 2022 Analys av arbetet görs vid terminsslut dec/juni. 
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Utvärdering av förgående plan 

- Redogör för de åtgärder från förra året som genomförts såväl de som inte genomförts. 

- Redogör för utvärderingen, huruvida åtgärderna nått målen. 

- Redogör för hur vi ska gå vidare. 

Riktlinjer och rutiner för att förhindra diskriminering trakasserier sexuella trakasserier 

eller kränkande behandling 

Att upptäcka diskriminering och kränkning  

Alla som arbetar på förskolan ansvarar för att i den dagliga verksamheten på olika sätt vara 

observant på hur förskolans barn och vuxna mår. 

Så här gör vi: 

- Att pedagögerna a r na ra barnen, öbserverar, lyssnar öch samtalar. 
- Det individuella mö tet. 
- Vara extra uppma rksam under hygiensituatiöner, sa  att barnen fa r den intimitet de 

behö ver vid exempelvis töalettbesö k. 
- Att undervisa öm va nskap öch kömpisar. 
- Att samtala med barnen öm va rdegrundsfra gör. 
- Att diskutera va rdegrundsfra gör pa  pedagögmö ten, avdelningsmö ten öch 

planeringsdag. 
- Att arbeta fö r en göd köntakt med va rdnadshavare. 
- Att pedagögerna a r uppma rksamma pa  fö ra ndring i barns beteenden öch har 

köntakt med va rdnadshavarna kring detta. 
- Att se ö ver svaren via kundenka ten. 
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Åtgärdande arbete  

Rutin vid akuta situationer 

Samtliga pedagoger på förskolan har skyldighet att rapportera misstanke om diskriminering eller 

kränkning. Vid misstanke lämnas anmälan till rektor. Rektor anmäler vidare till huvudman. 

- Det är viktigt att vi direkt uppmärksammar det som hänt. Prata om det som hänt med den som 

upplever kränkningen. När det gäller barn är det viktigt att lyssna på barnen och att ta barnets 

ord på allvar. 

 - Vid kränkning, dokumentera från start, sammanfatta vad som har sagts. Prata med berörda, 

barnen/de vuxna får ge förslag på lösningar på problemet. När alla inblandade har fått möjlighet 

att yttra sig kan förskolan göra en objektiv bedömning och planera stödåtgärder. Se bilaga 1  

-Vid en händelse av kränkning och upprepade kränkningar, informeras alltid vårdnadshavare.  

- Vid allvarligare händelser ska rektor kontaktas och vidare åtgärder vidtas. Förskolan anmäler 

händelsen till huvudmannen. Se bilaga 2.  

Utreda och dokumentera  

Förskolans insatser ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. Dokumentationen fyller en 

viktig funktion i att kunna följa upp åtgärder och att kunna förändra dem eller sätta in nya 

åtgärder. Vid en kränkning ska det alltid ske en utredning. Viktigt att vi försäkrar oss om att 

kränkningen upphört. Samtal skall ske med både den som blivit kränkt och den som kränkt annan 

person. Underlag och dokumentation och uppföljning av händelser ska relateras till planen mot 

diskriminering och kränkande behandling. Se bilaga 1, 2 och 3.  
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Bilaga 1   

Utredning om kränkande behandling  

   

Datum Pedagog 
 
 

Utsatt person: 
 

Förskola: 
 
 

Person som har uppmärksammat problemet: 
 
 
 
Person som har utfört kränkningen: 
 
 
 
 
Händelseförlopp: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personer som deltar vid samtalet: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum för uppföljningssamtal  

 
 

Underskrift av närvarande parter: 
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Bilaga 2  

Åtgärder vid kränkande behandling   

  

Datum Namn 
 
 

Förskola: 
 
 

 
 

Rektor: 
 
 
Närvarande: 
 
 
Nuläge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål: 
 
 
 
Åtgärder – så här ska vi arbeta 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarig 
 
 
Datum för uppföljningssamtal  

 
 

Underskrift av närvarande parter: 
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 Bilaga 3 

 Uppföljning av åtgärder vid kränkande behandling  

 

Datum Namn 
 
 

Förskola: 
 
 

 
 

Rektor: 
 
 
Närvarande: 
 
 
Hur har det gått? Är målet uppnått: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärder – så här ska vi arbeta 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarig 
 
 
Ärendet ej avslutat. Nytt 
uppföljningsdatum 

 
 
 

Ärendet avslutat datum 
 

 

Underskrift av närvarande 
parter: 
 

 
 
 

  
 
 

  

Bilaga 4 
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Lagar 

 

Bestämmelser i skollagen (2010:800), vilken kräver en plan mot kränkande behandling, 

diskrimineringslagen (2008:567) (ny 2017) som kräver en årlig dokumentation över det 

systematiska likabehandlingsarbetet och förordningen (2006:1083) om barns och elevers 

deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.  

Lagarna och bestämmelserna har som ändamål att både skydda barnens och de vuxna mot 

orättvisor och bidra till att möjligheterna och förutsättningarna till ett tryggt och gott liv för alla 

förbättras. 
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Bilaga 5 

Diskrimineringsgrunderna 

I lagen finns det 7 diskrimineringsgrunder som avses 

- Kön: att na gön a r kvinna eller man, sköllagen tilla mpar ördet könstillhörighet. 
- Könsöverskridande identitet eller uttryck: att na gön inte definierar sig söm 

man eller kvinna eller genöm sin kla dsel eller pa  annat sa tt ger uttryck fö r att 
tillhö ra ett annat kö n 

- Etnisk tillhörighet: natiönellt eller etniskt ursprung, hudfa rg eller annat liknande  
- Funktionsnedsättning: fysiska, psykiska eller bega vningsma ssiga begra nsningar 

av en persöns funktiönsfö rma ga söm till fö ljd av en skada eller uppsta tt fra n fö dsel 
öch kan fö rva ntas att besta . 

- Sexuell läggning: hömösexuell, heterösexuell eller bisexuell la ggning. 
- Ålder: Uppna dd levnadsla ngd 
- Religion eller annan trösuppfattning 
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Bilaga 6 

Definition av olika begrepp 

Diskriminering innebär att ett barn missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband 

med någon av diskrimineringsgrunderna. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande 

förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. Det finns olika former av 

diskriminering som: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 

trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera. 

Trakasserier är en form av diskriminering. De bygger också på diskrimineringsgrunderna. Det 

är ett uppträdande som kränker ett barns eller vuxens värdighet. När det gäller trakasserier ska 

man i dessa fall även utgå från den trakasserades upplevelse av att bli kränkt.  

Mobbning ersätts med kränkning, kränkande behandling, diskriminering och trakasseri. 

Handlingen ska inte behöva upprepas för att den ska bryta mot lagen. En gång räcker. 

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen, kränker barns värdighet. När det gäller trakasserier ska man i dessa fall 

även utgå från den trakasserades upplevelse av att bli kränkt. 

Kränkningar kan vara 
 

- Fysiska (t.ex. att bi utsatt fö r slag öch knuffar) 
- Verbala (t.ex. att bli hötad öch kallad kra nkande örd, svördömar, (”prata ö ver huvudet”) 
- Psykösöciala (t.ex. att bli utsatt att bli ignörerad, respektlö shet (inte lyssna) medveten 

öra ttvisa, utfrysning, ryktesspridning) 
- Text- öch bildburna (t.ex klötter, brev, lappar, e-pöst, sms, mms) 

 

Annan kränkande behandling är uppträdanden som kränker någons värdighet men som inte 

har med diskrimineringsgrunderna att göra 

Det är barnet eller den som utsatts som avgör om beteendet eller handlingen är oönskat eller 

kränkande. 

Förbud mot repressalier 

Den som anmält diskriminering eller påtalat om någon bryter mot lagen om diskriminering finns 

det ett lagskydd mot att bli bestraffad. 
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Förskolan LÄR  
Handlingsplan vid incident då barn biter eller blir bitna  
När ett barn på förskolan bits krävs information och insatser för alla som är berörda. Det 
är viktigt att all personal och alla föräldrar vet vad/hur förskolan agerar när ett barn har 
ett upprepat bitbeteende. Och vad/hur man tar hand om barnet som blir bitet. Här följer 
en handlingsplan som är till stöd om Förskolan LÄR råkar ut för problem med barn som 
biter eller blir bitna.  
  

Barn som blir bitet:  
• Ta först hand om barnet som blivit bitet.   
• Trösta barnet och visa empati.  
• Kyl ner bitmärket med en ispåse eller liknande  
  
 Föräldrarna till barnet som blivit bitet:   
• Berätta för föräldrarna att barnet blivit bitet, ring gärna och informera innan 
hämtning. Beklaga händelsen och säg att vi är ledsna över att vi inte alltid kan förhindra 
att sådant här sker. Viktigt att berätta om handlingsplanen vi arbetar efter vid upprepat 
bitbeteende.   
• Föräldrarna informeras om vårt förhållningssätt och om vikten av att föräldrarna 
agerar på samma sätt.   
• Berätta vad som hände och vad vi gjort. Försök att vara förhållandevis kortfattad och 
att ett upprepat bitbeteende dokumenteras och följs upp.  
• Berätta för föräldrarna att det tyvärr inte är helt ovanligt att små barn biter varandra.   
Barnet som biter:   
• När/om barnet biter eller försöker att bitas, reagera med ett kraftfullt betonat NEJ, ge 
minimalt med uppmärksamhet vid den akuta situationen/tillfället.  
• Försök att ha samtal med barnet så fort som möjligt efter att vi tagit hand om det bitna 
barnet eller att någon annan personal tar detta samtal direkt. Förklara då med neutral 
röst för barnet att det inte får bitas. Anpassa språket till barnets ålder och 
utvecklingsnivå.   
• Observera uppmärksamt vad som kan vara skälet till bitbeteendet och dokumentera 
händelsen, var och hur barnet bits. Det är viktigt att försöka hitta ett mönster i 
bitbeteendet.  
• Bekräfta barnet med ett positivt bemötande och försök förstärka barnets positiva 
handlingar i andra sammanhang.   
• Gör dagliga och ofta förekommande övningar i att träna barnet att ta kontakt med 
andra barn på ett positivt sätt.   
• Vid aktiviteter och fri lek måste ansvarsfördelningen vara tydlig för hela 
arbetslaget. Det är viktigt att observera barnet noga och att i möjligaste mån inte lämna 
barnet utan uppsikt.  
 Föräldrarna till barnet som biter:   
• Berätta för föräldrarna, gärna i ett telefonsamtal, att deras barn har bitit ett annat 
barn. Undvik att uppträda anklagande eller upprört.   
• Berätta för föräldrarna att det tyvärr inte är helt ovanligt att små barn biter varandra. 
Ta gärna upp saker som kan vara orsaker till att barn biter.  
• Berätta vad som hände och vad vi gjort. Uppmuntra föräldrarna att under lugna och 
trygga förhållande samtala med barnet att bitbeteendet inte är accepterat. Viktigt att be 
föräldrarna vara observanta på om barnet har ett bitbeteende i andra sammanhang än 
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på förskolan.   
• Berätta om att vi har en handlingsplan som vi arbetar efter vid upprepat bitbeteende.   
• Föräldrarna informeras om vårt förhållningssätt och om vikten av att föräldrarna 
agerar på samma sätt.   
• Visa att vi har förståelse för deras barn men inte godtar själva bitandet. Var tydlig med 
att vi har en fortsatt god relation med barnet.  
  

I arbetslaget:   
• Gör en gemensam kartläggning över problemets omfattning. Prata igenom om vad vi 
tror kan ligga bakom bitproblematiken. När och hur händer det? Skriv ner våra 
funderingar och slutsatser.   
• Se till att all personal håller ett extra öga på barnet som biter.   
• Bestäm att arbeta efter handlingsplanen under en tidsbestämd period och följ därefter 
upp för att se hur vi utifrån detta kan arbeta vidare. Vid behov boka samtal med 
föräldrarna till barnet som har ett upprepat bitbeteende.  
• Om problemet fortsätter: Lyft problematiken på ett avdelningsmöte tillsammans 
med rektor för att se hur vi ska gå vidare.  
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Pedagogisk kartläggning för barn i förskolan  
 
Till er som använder materialet pedagogisk kartläggning.  
 
Detta dokument är avsett för förskolan och innehåller tre delar:  
•Pedagögisk kartläggning 
•Lathund 
•Arbetsgång för barn i behöv av särskilt stöd. 
 
Syftet med en pedagogisk kartläggning, är att öka förståelsen för barnets förutsättningar 
och behov. Kartläggningen ska också användas för att ge struktur åt iakttagelser, 
reflektioner och ligga till grund för fortsatta insatser i det pedagogiska arbetet.  
 
Kartläggningen är utformad på individ, grupp- och organisationsnivå. Ni kan använda er 
av de rubriker och punkter som är relevanta för det aktuella behovet. Tänk på att utgå 
från ett åldersadekvat perspektiv när det gäller förmågor/ begränsningar. Kartläggningen 
ska alltid ska göras i samråd med förskolechef och vårdnadshavare.  
 
Hela den pedagogiska kartläggningen, eller en sammanfattning av den, kan sedan 
användas som underlag vid ev upprättande av handlingsplan.  
 
Ni kan skriva för hand eller använda er av den datoranpassade blanketten.  
 
Kontakta gärna specialpedagogerna i Barn- och elevhälsan vid frågor kring 
kartläggningen.  
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Pedagogisk kartläggning för barn i förskolan  
 

 

Barnets namn  Födelseår och månad  
 
 

 

Avdelning  Förskola  
 
 

 

Uppgiftslämnare  Profession  
 
 

 

Ansvarig förskolechef  Kontaktuppgifter  
 
 
Modersmål  
 
 

 
Frågeställning/syfte med kartläggningen: 
 
Viktiga frågor att reflektera över och söka svar på i kartläggningen: 
 
1. Organisationsnivå 

a) På vilket sätt är organisation anpassad till barnets förutsättningar och behov? 

 
 
 

b) Hur används de resurser som står till förfogande? 

 
 
 

c) Vilka insatser ser ut att leda till utveckling? 

 
 
 

 
2. Gruppnivå 

a) Hur är gruppen/grupperna sammansatta? 

 
 
 

b) Vad utmärker klimatet i gruppen? 

 
 
 

 
c) Hur bemöts barnet av gruppen (pedagoger och andra barn)? 
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d) Hur är lekmiljön anpassad efter barnets förutsättningar och behov? 

 
 
 
 

 
3. Individnivå 

 
a) Vad utmärker situationer där barnets utveckling och lärande fungerar? 

 
 
 
 

 
b) Vad utmärker situationer där barnets utveckling och lärande inte fungerar? 

 
 
 
 

 
c) Hälsa/fysiskt/psykiskt mående 

 
 
 
 

 
d) Motorik 

 
 
 
 

 
e) Perception 
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f) Relationer och socialt samspel 

 
 
 
 
 

 
g) Kommunikation 

 
 
 
 

 
h) Uppmärksamhet 

 
 
 

 
i) Samarbete med hemmet 

 
 
 

 
4. Sammanfattning 

 
a) Analys 
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5. Åtgärder 
 

a) Handlingsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Ansökan till barn- och elevhälsan 

 
 
 
 

 
c) Annat 
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Barnkonsekvensanalys 

 

Barnkonsekvensanalyser är ett verktyg för att omsätta Konventionen om barnets 
rättigheter i handling och synliggöra barnets bästa.  
 
Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan huvudman, förskolechef och pedagoger arbeta 
systematiskt och vara försäkrade om att ett barnperspektiv finns med i besluten. Syftet 
med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter ska finnas med i 
beslutsfattandet inom en verksamhet. 

 

Ordet analys betyder ”djupgående öch nöggrann undersökning av abstrakt företeelses 
beståndsdelar”. Ordet könsekvens betyder ”öundviklig följd av en viss handling söm 
måste beaktas”. En barnkönsekvensanalys innebär alltså att undersöka vilka 
konsekvenser ett visst beslut eller en åtgärd får för det enskilda barnet eller för en grupp 
av barn, och utifrån detta avgöra vad som är bäst för barnet eller barnen. 
Barnkonsekvensanalyser är inte tänkt att göras vid sidan av det ordinarie arbetet. Det 
handlar om att identifiera vilka beslutsprocesser som berör barn och ta reda på vilka 
tillägg eller förändringar som kan behöva göras i det ordinarie arbetet. För att kunna 
bedöma barnets bästa krävs att ett barnperspektiv anläggs inför alla beslut eller åtgärder 
som rör barn. 
 

Barnkonventionens grundprinciper 

Trots att barnkonventionens artiklar inte beskriver det enskilda barnets bästa innebär 
grundprinciperna i artiklarna 2, 3, 6 och 12 en generell vägledning och ett nödvändigt 
underlag vid en barnkonsekvensanalys. Artikel 3 om principen om barnets bästa ska ses 
som en etisk och moralisk grundregel i förverkligandet av barnkonventionens alla 
rättigheter. En annan viktig vägledning finns i artikel 12, om respekten för barnets åsikter, 
som är intimt förknippad med artikel 3. För att man ska kunna bedöma barnets bästa 
måste barnet själv ges möjlighet att framföra sina synpunkter.  
 
För att barnets bästa ska kunna tillgodoses måste barnets åsikter tillmätas betydelse. 
Först när barnet själv fått uttrycka sina åsikter och de tas med i besluten, kan barnets 
bästa i egentlig mening lyftas fram och sättas i främsta rummet. Konventionens övriga 
grundprinciper om diskrimineringsförbud och rätten till liv och utveckling, artiklarna 2 
och 6, är också nödvändiga vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Dessutom 
definierar konventionens övriga artiklar en rad rättigheter som gäller barns behov och 
intressen. På så sätt definierar den vad som bör ses som barnets bästa i olika situationer 
som gäller till exempel hälsovård, utbildning, fritid och barn i utsatta situationer. Även 
andra konventioner om mänskliga rättigheter kan i vissa fall ge vägledning. 
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Barnkonsekvensanlys innan beslut 
Innan beslut fattas som påverkar barnen är det viktigt att huvudmannen och 
förskolechefen genomför barnkonsekvensanalyser. Eftersom både huvudmannen och 
förskolechefen fördelar resurser utifrån sina respektive ansvarsområden innebär det att 
huvudmannen bör göra barnkonsekvensanalyser utifrån sitt ansvarsområde och 
förskolechefen och pedagogerna bör göra barnkonsekvensanalyser utifrån sitt 
ansvarsområde. Analysens resultat ger underlag inför beslut om förändringar. Vid 
huvudmannens analys är det centralt att det förs en dialog mellan huvudmannen och 
förskolechefen och vid förskolechefens analys mellan förskolechefen och pedagogerna i 
förskolan. 

 

Barnkonsekvensanlysens omfattning 
Analysens omfattning och metod måste givetvis anpassas, det finns två olika mallar 
framtaget. Ibland kan det vara tillräckligt att med svaren på några frågor få klargjort 
konsekvenserna av ett beslut. I andra fall kan det behövas en mer långtgående och 
omfattande analys av vilka konsekvenser det har för barnet. Här kommer några exempel 
på när man kan göra göra den mer omfattande eller en enklare analys. 
 

Enklare analys 

Möblera om  
Ändra dagliga rutiner  
Rensa ut leksaker 
Köpa nytt material 
Ändra matplatser 
 

Omfattande analys 

Flytta pedagog till annan avdelning 
Ändra barnantalet på avdelningen 
Flytta barn mellan avdelningar 
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Barnkonsekvensanalys Mall 
 

 Förskola/avdelning: Förskolan LÄR 

 

Bakgrund/syfte 
Varför gör vi en förändring? Vad föranleder till denna förändring i verksamheten?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Barnets bästa i fokus (barnets perspektiv) 
Kan barnen/ barnet i fråga diskrimineras av förändringen? (Uitfrån artikel 2 & 3)vå barn 

 

 

 

Vad tycker barnen/ barnet om förändringen? (Uitfrån artikel 12) 

 
 
 

Hur påverkas barnen/ barnet i fråga av förändringen? (Uitfrån artikel 6) 

 

 

 

 

             
 
______________________________________  
 ___________________________________ 
Datum     Underskrift av ansvarig 
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Barnkonventionens aktuella artiklar 
 

Artikel 2 (Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras). 

Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion 
de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets 
eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska 
eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, 
börd eller ställning i övrigt. 
 
Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller 
tro. 
 

Artikel 3 (Barnets bästa ska alltid komma i första rummet). 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
ska barnets bästa komma i främsta rummet. 
 
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar 
för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa 
åtgärder. 
 
Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 
normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt 
behörig tillsyn. 
 

Artikel 6 (Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas). 

Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 
 
Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 
och utveckling. 
 

Artikel 12 (Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör denne och 

barnets intresse ska komma i första rum). 
Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
 
För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 
nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden 
som rör barnet.  
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Anmälningsplikt 
 
Personal anställd inom verksamheter som berör barn och ungdomar omfattas av lagen 
om anmälningsplikt, socialtjänstlagen 14 kap. 
 
Handlingsplanen skall användas när någon personal misstänker att ett barn far illa är 
personal skyldig att agera enligt handlingsplanen. Denna skyldighet är personlig och kan 
inte överlåtas till någon annan. 
 

Rutiner 
 
All personal är skyldig att personligen sätta sig in i innehållet i handlingsplanen. Kontroll 
av att alla satt sig in i planen görs årligen i augusti då vi går igenom alla styrdokument av 
styrdokumenten. 
 
Information till föräldrar om anmälningsplikt sker vid första föräldramötet varje 
verksamhetsår då även information om plan mot kränkande behandling och annan viktig 
information sker. 
 
Information till elever sker av mentor/klasslärare, förskollärare i samband med 
information om lagen om likabehandling och skolans och förskolans likabehandlingsplan. 
Informationen anpassas till barnens och elevernas ålder. 
 
Arbetsledare ansvarar för att handlingsplanen uppmärksammas i början av varje 
verksamhetsår. Arbetsledare ansvarar för att nyanställd informeras om och får ta del av 
handlingsplanen. 
 
Aktuell handlingsplan finns tillgänglig på Skolan LÄRs hemsida under fliken ¨blanketter¨ 
öch ¨Söcialtjänstlagen”. 
 

Handlingsplan vid misstanke om att ett barn far illa 

1.Vid misstanke om att ett barn far illa, det räcker med en oro, så ska en anmälan göras 
till socialtjänsten. Alla anställda har anmälningsskyldighet. Anmälan ska ske skyndsamt. 

2. Om man misstänker att barnet utsatts för brottslig handling t.ex. misshandel eller 
sexuellt övergrepp får vårdnadshavare INTE informeras. 

3. Om det är akut kan anmälan göras muntligt för att sedan kompletteras skriftligt enligt 

punkt 4  

4. Vid anmälan: Beskriv er oro och misstanke.  Finns kvarstående oro för barnet skall 
ytterligare anmälningar göras. 

 5.Man kan prata med en socialsekreterare anonymt och utan att nämna barnets namn 
innan man gör en orosanmälan.  
 
6.Diskutera vid behov inkomna uppgifter/misstankar med arbetsledning/skolans 
elevvårdsteam. Bestäm vem som kontaktar socialtjänsten. 
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7.Barnet kan informeras utifrån ålder /mognad. 
 

8.Vårdnadshavare kan informeras innan anmälan utifrån situation 
 

9.Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa kontaktar 
skyndsamt förskolechef.  
 
10.Personal inom skolans verksamhet ska lämna en kopia på anmälan till 
skolsköterskan. 
 

Skyldigheten att anmäla är absolut och ovillkorligt och får inte bli föremål för 

övervägande av den anmälningsskyldiga själv. Ingen egen utredning får göras. 

Observera att alla är skyldig att lämna fullständiga uppgifter till socialtjänsten, här gäller 

inte sekretess. Mer information finns på socialstyrelsens websida 

http://www.socialstyrelsen.se 

Vad säger lagen om anmälningsplikt? 
 
14 kapitlet Socialtjänstlagen. Anmälan om missförhållanden. 
 
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 
 
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i 
sin verksamhet fått kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd. 
 
Myndigheter, befattningshavaren och yrkesverksamma som anges i andra stycket är 
skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning 
av ett barns behov av skydd. (Uppgiftsskyldighet) 
 

Vad innebär detta i praktiken? 
 
Anmälningsplikt   

Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretesslagen och är absolut. 
Det finns alltså inget rum för överväganden hos den anmälningsskyldige. 
Anmälningsplikten inträder redan vid misstanke om att barn far illa (lagen 
gäller barn och ungdom upp till 18 år). Misstanken kan vara baserad på 
andrahandsuppgifter. Anmälningsplikten kvarstår även om det pågår en 
utredning. Uppgiftsskyldigheten som anges i tredje stycket innebär att du 
som anställd är skyldig att lämna alla de uppgifter som kan vara av betydelse 
för socialtjänstens bedömning. 

 
 
 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Vad skall anmälas?  
Sammanfattningsvis kan det handla om att ett barn inte får sina 
grundläggande fysiska eller psykiska behov tillfredsställda, t.ex. att de är 
otillräckligt klädda, är ute sent på kvällarna, ofta lämnas ensamma eller visar 
tecken på att de inte mår bra Är du osäker på vad du ska göra, ring och 
konsultera socialtjänsten. Så länge du inte nämner barnets namn gör du 
ingen anmälan men i det ögonblick du talar om vem det gäller är 
socialtjänsten skyldig att ta det som en anmälan. 

 
Vem skall anmäla?  

Alla som arbetar inom verksamhet som berör barn och ungdom är skyldiga 
att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får kännedom om eller 
misstänker att ett barn far illa. Skyldigheten omfattar all personal i 
verksamheten t.ex. lärare, vaktmästare, administrativ personal, 
lokalvårdare, kökspersonal, fritidsledare m.fl. 

 
Vid en sådan anmälan kan du som anställd inte vara anonym och du kan inte 
delegera din anmälningsplikt, d.v.s. du kan inte lägga över 
anmälningsansvaret på arbetsledning eller skolans elevvård. Det kan 
däremot vara lämpligt att dela på anmälningsansvaret, d.v.s. att fler skriver 
under anmälan. I de fall där fler har gjort iakttagelser och delar 
oron/misstanken ska anmälan göras tillsammans. Som privatperson, utanför 
tjänsten, gäller samma uppmaning som till allmänheten, d.v.s. att man bör 
anmäla misstankar om att barn far illa. Anmälan är inte bara en skyldighet, 
utan också en rättighet att hjälpa utsatta barn och familjer. Den privatperson 
som tar kontakt med socialtjänsten utan att säga sitt namn har rätt att vara 
anonym. 

 
Hur görs en anmälan?  

Anmälan skall ske skyndsamt. Anmälan kan ske muntligt vid en akut 
situation, per telefon eller vid personligt besök på socialtjänsten. Muntlig 
anmälan dokumenteras hos socialtjänsten och anmälaren skall få bekräftelse 
på att anmälan tagits emot. Muntlig anmälan bör kompletteras med en 
skriftlig anmälan. Se bifogad blankett. Redovisa endast fakta, vad som 
uttalats och observerats. Gör inte bedömningar eller slutsatser. Om nya 
uppgifter tillkommer efter anmälan t.ex. information om att tidigare 
uppgifter varit felaktiga eller nya allvarliga 
misstankar uppstår, är man skyldig att informera socialtjänsten om detta. 

 
Vad händer sedan?  

Personal inom berörd verksamhet är skyldig att anmäla misstanke, därefter 
är det socialtjänstens ansvar att utreda. Socialtjänsten kan begära muntlig 
komplettering av en skriftlig anmälan. Socialtjänsten är en utredande 
myndighet och skall snarast träffa familjen och besluta om utredning skall 
inledas. Inleds utredning har socialtjänsten fyra månader på sig att utreda 
och besluta om eventuellt stöd till familjen. Om socialtjänsten utreder och 
föreslår insats kan familjen tacka nej. I de fall det blir aktuellt med 
tvångsåtgärder enligt LVU är det socialtjänsten som utreder och föreslår 
åtgärd men domstol som beslutar i ärendet. 
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Anmälaren har ingen rätt till insyn i utredningen och vad den resulterar i och 
det är därför viktigt att alltid göra en ny anmälan vid ny eller fortsatt 
misstanke. Socialtjänsten strävar efter att samverka med barnets nätverk 
men det måste alltid finnas samtycke från vårdnadshavarna för att 
återkoppling ska kunna ske. 
 

Definitioner av barnmisshandel enligt barnmisshandelskommittén 
 
Fysiskt våld 
En vuxen person orsakar ett barn kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter barnet i 
vanmakt eller annat liknande tillstånd. Sådan barnmisshandel kan vara att den vuxna 
personen slår barnet med eller utan tillhygge, nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, 
luggar, river eller biter barnet, trampar eller stampar på barnet eller tvingar in föremål i 
barnets mun. Fysisk misshandel är också att förgifta, bränna, skålla, riva, försöka dränka 
eller kväva barnet. 
 
I flera former av sexuella övergrepp mot barn ingår fysisk misshandel dels för att tvinga 
barnet till underkastelse, dels som del av övergreppet. Som barnmisshandel räknas också 
det s.k. Münchausen syndrome by proxy. Detta syndrom innebär att en närstående till 
barnet, oftast modern, vid upprepade tillfällen söker vård för påhittade eller framkallade 
sjukdomar eller symtom hos barnet. I allvarliga fall framkallar föräldern själv symtomen, 
t.ex. kramper, kvävningsanfall eller förgiftning. Syndromet är svårt att upptäcka eftersom 
föräldern ofta ger intryck av att vara genuint orolig för barnet och ofta tycks samarbeta 
väl med hälso- och sjukvårdspersonalen. Eftersom kommitténs definition inbegriper alla 
vuxnas våld mot barn och inte enbart föräldrars, räknas t.ex. våld mot barn av en polis, 
lärare, ledare i frivillig verksamhet eller annan vuxen som fysisk misshandel. 
 
Varje form av kroppslig bestraffning räknas som fysisk barnmisshandel. 
 
Psykiskt våld 
Psykisk barnmisshandel innebär att en vuxen person systematiskt eller oftast under lång 
tid utsätter ett barn för nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller 
avsiktligt känslomässigt lidande. Det kan även vid allvarliga fall handla om en enstaka 
företeelse för att betecknas som misshandel. 
 
Som psykisk barnmisshandel räknas t.ex. orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande, 
kritik, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, orimliga krav, påtvingad isolering från 
sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter eller konstant vägran att lyssna på 
barnets synpunkter. 
 
Som exempel på nedbrytande behandling kan nämnas fostran till asocialt beteende eller 
kriminalitet. Vissa skadliga expositioner skall också ses som psykisk misshandel, t.ex. att 
barnet tvingas bevittna (se eller höra) våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller 
hot om våld förekommer ofta. 
 
Psykiskt lidande hos ett barn kan ta sig uttryck i skräck, ångest, glädjelöshet eller negativ 
påverkan av barnets självförtroende. I alla former av fysiska övergrepp mot barn, 
inklusive sexuella övergrepp, ingår psykisk misshandel. 
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Sexuella övergrepp 
Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas 
ett barn av en vuxen person. Sexuellt övergrepp innebär att den vuxna personen utnyttjar 
barnets beroendeställning, att handlingen utgår från den vuxna personens behov, att 
handlingen kränker barnets integritet, att handlingen sker mot barnets vilja eller är en 
handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för eller inte kan ge informerat 
samtycke till. 
(Söcialstyrelsens expertrappört ”Sexuella övergrepp möt barn; definitiöner öch förekömst” 1999) 
 

Lättare former av icke-fysisk kontakt som t.ex. verbala sexuella anspelningar, blottning 
inför barnet eller tittande på pornografisk film/video tillsammans med barnet kan vara 
både obehagliga och skrämmande för barnet. Fysisk kontakt som t.ex. sexuellt betonade 
smekningar av bröst eller könsorgan inklusive onani på den vuxna personen är andra 
vanliga förekommande handlingar bland vuxna personer, som utsätter barn för 
övergrepp. De allvarligaste formerna av sexuella övergrepp kan handla om fullbordade 
vaginala, anala eller orala samlag. 
 
Kränkningar 
Kränkning innebär att en vuxen person, oftast under lång tid, skadar eller äventyrar ett 
barns psykiska hälsa genom att i ord eller handling behandla barnet nedlåtande eller 
angripa barnets personlighet. Kränkningar (med flytande gräns mot psykisk 
barnmisshandel) kan exempelvis vara att på ett förnedrande sätt kommentera barnets 
utseende, språk eller begåvning; säga att barnet är odugligt eller att syskon är mycket 
sötare och mer framgångsrika, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt inför kamrater eller 
vuxna, läsa barnets dagbok eller liknande. Fysisk och psykisk misshandel samt sexuella 
övergrepp innebär alltid att barnet kränks. 
 
Fysisk försummelse 
Fysisk försummelse innebär att en vuxen person, oftast under lång tid, skadar eller 
äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att garantera 
barnet godtagbar standard i fråga om fysisk omsorg. Bristande omsorg gäller alla 
aspekter av barnets fysiska hälsa och utveckling, dvs. hygien, kost och omvårdnad, 
årstidsanpassade kläder, möjlighet till vila och sömn, skydd och husrum, tillsyn, 
förebyggande hälsovård, medicinsk vård inklusive tandvård samt skydd mot 
olycksrisker och skadliga expositioner. Till skadliga expositioner räknas t.ex. att 
återkommande vara utsatt för skadligt hög bullernivå, vistas i miljöer med 
droganvändning eller hög alkoholkonsumtion. 
 
Psykisk försummelse 
Psykisk försummelse innebär att en vuxen person, oftast under lång tid, skadar eller 
äventyrar ett barns psykiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att tillgodose ett 
barns grundläggande behov av t.ex. uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, 
stimulans och undervisning. Psykisk försummelse kan t.ex. vara otillgänglighet och 
känslomässig likgiltighet för barnet (med flytande gräns mot psykisk misshandel), 
underlåtenhet att ge barnet erfarenheter, att lära barnet vad som är rätt och fel och att se 
till att barnet får skolutbildning. Alla tänkbara aspekter av barns utveckling avses med 
definitionen, t.ex. fysisk, psykisk, beteendemässig, känslomässig, hälsomässig, social, 
moralisk, intellektuell och utbildningsmässig. Som barnmisshandel räknas även 
försummelse att respektera barnets rättigheter. 
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Rutin Tystnadsplikt 
 
Vid nyanställning går vi igenom sekretess och tystnadsplikt med den som ska anställas. 
Det finns en ruta att kryssa i anställningsdokumentet. 
 
Här följer 10 goda råd Källa Förskoleforum 
 
1 Tystnadsplikten vid fristående förskola och fristående fritidshem är lika sträng som i 
kommunal verksamhet. Bestämmelsen om tystnadsplikt för bl.a. fristående förskolor och 
fritidshem finns från 1 juli 2011 i Skollagens 29 kap. 14 § och lyder: Den som är eller har varit 
verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven 
förskoleklass eller inom sådan enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., får inte 
obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.  
2 Tystnadsplikten skyddar de känsliga uppgifter som gäller den enskilde – d.v.s. barn, föräldrar 
och närstående – och ska tillgodose deras behov av skyddad integritet. Det är inte din utan den 
enskildes egen uppfattning som avgör om uppgiften är känslig. Genom ett samtycke från den det 
berör hävs tystnadsplikten. Därför bör du alltid förankra hos vårdnadshavarna det du behöver 
säga till utomstående människor och myndigheter. 
3 Du kan säga allt som är positivt eller harmlöst om barn och föräldrar. Dessa uppgifter omfattas 
inte av tystnadsplikt. 
4 Följ på arbetsplatsen den etiska grundprincipen: ”Vilka behöver veta det jag vet för sitt arbetes 
skull?” De som behöver veta detta har rätt att få sådan känslig information. Det betyder att du 
t.ex. kan tala med dina arbetskamrater på avdelningen om det mesta. Du kan även tala med 
annan personal som du samarbetar med på din förskola och med de i styrelsen som för sitt 
arbetes skull behöver känsliga uppgifter om barnet eller barnets anhöriga. De föräldrar som vid 
t.ex. pliktdagar deltar i arbetet med barnen har tystnadsplikt men bör då bara få veta sådant som 
de absolut behöver känna till för sin tillfälliga arbetsuppgift.  
5 Även din förskolechef eller en ledamot av styrelsen har rätt att få veta allt som behövs för sitt 
arbetes skull. Hen har samma tystnadsplikt som du och får inte berätta det du sagt för någon 
utomstående som inte har tystnadsplikt. Du kan, om det behövs, t.o.m. namngivet diskutera 
enskilda barn och föräldrar med chefen eller med någon i styrelsen. 
6 Brott riktade mot personal eller verksamhet (t.ex. stölder, skadegörelse, hot och misshandel) 
får polisanmälas. Även vissa misstänkta brott mot barn är möjliga att polisanmäla av 
arbetsgivaren (t.ex. misshandel, frihetsberövanden och sexualbrott). Du är även i dessa fall 
skyldig att anmäla till socialtjänsten och lämna uppgifter till deras utredning då ett barn far illa 
eller riskerar att fara illa och att vittna på begäran av en domstol.  
 7 Förbered eventuella lärarbesök på din arbetsplats innan skolstart. Tala om för 
vårdnadshavarna att läraren kommer. Kanske har någon av dem själv möjlighet att vara 
närvarande vid besöket. Inte ett känsligt ord om barnet eller någon närstående till barnet får 
lämnas till skolan eller till andra utomstående om inte vårdnadshavarna samtycker! Glöm inte 
att de oftast själva bäst kan tala med t.ex. skolan om det de anser att man där behöver veta. 
8 Var försiktig med att nämna namn när du talar om barn och föräldrar i sådana sammanhang 
där utomstående kan höra vad du säger, t.ex. hemma, i bussar, på fester eller när du i övrigt 
möter människor som inte har med ditt arbete att göra. 
9 Du har ingen lagstadgad tystnadsplikt kring vad du säger om annan personal, inte heller kring 
vad du anser om själva förskoleverksamheten. Men den lojalitetsplikt en privatanställd person 
har innebär att man inte får skada sin arbetsgivare genom att t.ex. utåt tala illa om arbetsgivaren 
eller arbetsplatsen och personalen där. När du framför kritik bör du därför vara konstruktivt 
kritisk och vända dig direkt till din arbetsledare. Du har alltid rätt att informera facket i en fråga 
som berör dig och dina arbetsförhållanden.  
10 Fundera ibland på frågan: Hur ser vårt samarbete med hemmet ut? Ju närmare kontakt med 
vårdnadshavarna du har, desto bättre kan du klara er tystnadsplikt. Kom ihåg: Bestämmelsen 
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öm att tystnadsplikten ”öppnas” genöm ett samtycke från vårdnadshavaren, innebär en inbjudan 
till nära hemkontakt, något som alltid gynnar barnet. 
 

Rutin Registerkontroll 
 
Vid varje nyanställning säkerställer vi att den som ska anställas inte är belastade med 
något brott genom att de måste uppvisa registerutdrag som är giltigt. 
 
Vid varje läsårsstart i augusti får varje medarbetare visa upp nytt och giltigt utdrag från 
belastningsregistret. 

 
Viktiga telefonnummer 
 
Socialtjänsten, Nacka kommun   08-718 80 00 

Polismyndigheten i Stockholms län, växel   08 401 60 00 

Vid akut situation på kvällar och helger ring 112! 
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Inledning 
 
Vid svåra händelser är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. En 
förutsättning för ett gott arbete är att samarbetet i krisgruppen fungerar och att det finns 
en tydlig rollfördelning. Det krävs också regelbunden uppföljning av vidtagna åtgärder. 
Kunskap och övning är det bästa sättet att förbereda sig för en krissituation. Det är därför 
viktigt att diskutera vad som kan hända och hur man ska agera samt upprätta klara och 
kortfattade rutiner som all personal känner till. I detta syfte har denna krisplan upprättats 
där vi beskriver handlingsplaner för tänkbara krissituationer samt vanliga reaktioner vid 
kriser.  

I planen finns aktuella telefonnummer som hela tiden är uppdaterade. 

Vad händer vid kris? 
 
Meddela din närmaste chef/ledare 
Vid behov sammankallas hela krisgruppen som för LÄR/Nacka består av: 
Rektor Camilla Idzikowski, Malin Fors, Camilla Arvidsson och Rektor Tove Ryman 
 
Viktiga telefonnummer 
 
SOS alarm   112 
Astrid Lindgrens barnsjukhus 08-517 700 00 
Karolinska Sjukhuset  08-517 700 00 
Boo vårdcentral  08-747 57 23 
Boo folktandvård  08-123 155 75 
Södersjukhuset  08-616 10 00 
Sachsska    08-616 40 00 
Nacka Närakut  08-601 53 53 
Vårdguiden    1177 
Giftinformationcentralen  010-456 6700  (vid akut fall ring 112) 
Räddingstjänsten i Nacka  08-721 23 49 Södertörns brandförsvar 
Polisen Nacka   114 14  I icke brådskande fall 
Församlingspräst i Boo  08-747 66 00 
Nackas krisgrupp  08-718 80 00  Info på hemsidan www.nacka.se 
Taxi Stockholm  08-15 00 00 
Taxi Värmdö  08-570 357 00 
Nummerupplysningen  118 118 
 
 
 

http://www.nacka.se/
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Handlingsplan för tänkbara krissituationer 

Dödsfall barn 

 
Vid dödsfall i förskolan: 
 
• Medicinsk första hjälp. 
• Förstahjälp av personal vid förskolan 
• Ambulans och polis tillkallas. Rektor underrättas. Det är viktigt att någon från 

personalen stannar hos barnet. 
• Rektor samlar ihop krisgruppen. 
• Krisgruppen underrättar familjen: 

Om olyckan/dödsfallet (vid dödsfall krävs tillstånd från polisen) om skolans vidare 
åtgärder, 
informera de övriga barnen om vad som har hänt, 
om besök på sjukhus (vid olycksfall utan dödlig utgång), om jordfästning. 

 
Krisgruppen informerar övriga personal: 
 
• Om fakta kring händelsen. 
• Om vilka stödåtgärder som satts in. 
• Om planer för vidare åtgärder. 
 
Allmänt 
 
Tala så öppet och konkret som möjligt om vad som hänt. Låt eleverna komma till tals. 
Rektor/annan personal ombesörjer att inget barn kommer hem till tom bostad.  
Flaggning: när samtliga grupper underrättats hissas flaggan på halv stång. 
 
Informera föräldrar. Rektor ansvarar för att samtliga föräldrar/vårdnadshavare i den 
drabbade gruppen underrättas. Vid dödsfall i förskolan ordnas föräldramöte snarast. 
Minnestund hålles helst dagen efter. Eventuellt kan präst medverka. Det är viktigt att 
först, om möjligt, tala med en anhörig till barnet om innehållet i minnestunden. Ansvarig 
personal för gruppen måste få mycket stöd. Låt barnen bearbeta det som hänt, t ex på 
samlingar. 
 



106 
 

Förskolan LÄR 
 

Självmord elev 

Självmord väcker djupa frågor om liv och död, livets mening, skuld och skam. Det är därför 
extra viktigt att tänka igenom hur budskapet om dödsfallet/dödorsaken skall framföras.  
 
Obs! Om anhöriga ej ger sitt tillstånd till att man får meddela klasskamrater och personal 
om orsaken till dödsfallet måste detta respekteras. 

Barn som mister nära anhörig  

Kontakt tas med familjen. Familjen avgör, om detta är möjligt, vem som skall informeras 
och hur det ska gå till. Ansvarig pedagog eller annan viktig person informerar personalen 
och barnets kamrater. Respektera barnet och dennes anhörigas önskemål. 

Dödsfall personal 
Rektor/någon i ledningsgruppen underrättar anhöriga till den avlidna. Ledningsgruppen 
sammankallas. Personalen samlas till information i personalrummet. Beslut fattas om 
vem som har ansvar för olika kontakter och praktiska åtgärder. 

Begravning 

De anhöriga skall alltid tillfrågas om de önskar att arbetskamrater/barn skall delta på 
begravningen. Förskolechef kan tillsammans med den avlidnes familj formulera en 
skriftlig inbjudan som skickas hem till arbetskamraterna/barnen. Förskolechef beslutar 
om blommor till den avlidnes begravning. På begravningsdagen skall flaggan hissas på 
halv stång och man hedrar den avlidne med en tyst minut.  
Om barn skall delta på en begravning bör man diskutera i gruppen om vad som kommer 
att ske. Om det är ett barn som har avlidit skall ansvarig personal på begravningsdagen 
hålla gruppen samlad. Barn som känner behov av att vara tillsammans med sina föräldrar 
bör få lov till det.  

Stöd för personal 

Det är viktigt att i samband med någon krissituation på förskolan beakta personalens 
behov av stöd.  Vid större olyckor eller katastrofer kan det bli aktuellt att kontakta 
kommunens kristeam. 

Krisreaktioner 

När man utsätts för en psykisk påfrestning är det vanligt att reagera med en psykisk 
krisreaktion.  Om en händelse kommer plötsligt så inleds krisen oftast med en chock.  Kris 
med inledande chock är en övergående process som kan ta olika lång tid att gå igenom. 

 
     Chockfasen 
En chock kännetecknas med att man har svårt att förstå vad som har hänt, förvirring, 
hysteriska reaktioner, förtvivlan och olika kroppsliga symptom som t.ex. hjärtklappning, 
darrningar, yrsel och illamående.  
 
     Reaktionsfasen 
Kännetecknas av sårbarhet, ångest, sömnproblem, sorg, depression, ilska, 
koncentrationssvårigheter, isolering och skam.   
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  Bearbetningsfasen 
Kännetecknas av att isoleringen bryts och personen vågar se framåt. 
 
     Nyorienteringsfasen 
Kännetecken samma som vid bearbetningsfasen. 
 
Framförallt när det gäller barn råder det stora individuella skillnader i hur 
krisreaktionerna kan se ut.  Kännetecken hos barn i kris kan vara: 
 
• Ångest 
• Sömnsvårigheter 
• Koncentrationssvårigheter 
• Sorg och skuldkänslor 
• Ilska och vrede 
• Olika kroppsliga symtom t ex magont, fantasier, starka minnesbilder, 

relationsproblem. 

 
Att tänka på vid samtal med personer i kris 
• Försök att inte trösta, hjälp istället att få sörja 
• Vara nära och närvarande 
• Lyssna aktivt, vara delaktig 
• Sök gärna kroppskontakt 
• Var inte rädd för gråten 
• Svik inte, finns kvar, kom tillbaka 
• Ge tid, låt personen älta det som hänt 
• Var dig själv 
 

Samtal i gruppen 
Om det har hänt något som berör barnen är det viktigt att prata om händelsen i gruppen. 

Om möjligt bör man vara två personer som leder samtalen varav den ena bör vara en 

person som eleverna känner väl. Erbjud att finnas till hands när barnen behöver prata.  

Bombhot mot förskolan 
Rektor informeras och polis tillkallas. Information går ut att lokalerna utryms. Föräldrar 

underrättas. 

 
Allvarliga olyckor 

Akutåtgärder vid olycksplatsen 

 
• Första hjälpen. 
• Ambulans/brandkår tillkallas. 
• Barnen hålls borta från olycksplatsen. Vuxna hjälps åt att trösta och lugna ner om det 

behövs. 
• Informera ansvarig ledare omgående. 
• Vuxen följer med ev. skadat barn till sjukhus om anhörig ej hunnit komma till 

olycksplatsen. 
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• Ansvarig ledare underrättar den skadades hem om olyckan. 
• Vid olyckor med dödlig utgång underrättas familjen av sjukhus, polis eller präst. 
• Krisgruppen sammankallas och beslutar om vidare åtgärder. 
• Ansvarig ledare informerar personalen. 
• Ansvarig ledare informerar gruppen och ser till att ingen kommer hem till ett tomt 

hus. 
• Anhöriga som kommer till förskolan hänvisas till ett speciellt rum, där någon från 

ledningsgruppen/krisgruppen finns till hands. 
• Föräldramöte hålls inom kort. 
• Uppföljning: registrera eventuell frånvaro noga. 
• Kontrollera om någon varit vittne till olyckan. Syskon, kamrater kan ha bevittnat 

olyckan. 
• Olyckan bör diskuteras i gruppen. Polis kan bjudas in. 
• Vid längre sjukhusvistelse och skador håller ansvarig pedagog eller annan lämplig 

person kontakt med hem och sjukhus. 
• Ledningsgruppen/ krisgruppen finns till hands 
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HOT och VÅLD 

 

Förebyggande och aktiva åtgärder i arbetet mot hot och våld. 

 

• Alla pedagoger ska vara vaksamma, uppmärksamma och hjälpsamma. 

• Barnen ska vara delaktiga i utformandet av gemensamma regler och förhållningssätt. 

• Alla pedagoger ansvarar för en trygg överlämning till annan avdelning på förskolan. 

• Pedagogerna ska bygga upp en god relation med föräldrar och andra berörda vuxna i 

barnets vardag och arbeta tillsammans mot alla former av hot och våld.  

• Alla pedagoger ansvarar för att identifiera okända besökare som kommer in på förskolans 

område. 

 

Ansvariga på förskolan 

Rektorn är ytterst ansvarig och vi frånvaro följs en delegationsordning. 

 

1. Camilla Idzikowski Rektor 08-715 40 43 

2. Samtliga ansvarig förskollärare/grupp 

3. Tove Ryman VD  08-570 340 60 0707557708 

 

Akut telefonnummer till polis 112 

Nackapolisen 11414 

 

Tillbud 

Ansvarig rektor ska utan dröjsmål skicka anmälan samt tillbudsrapport till arbetsmiljöverket och 

kommunen. 

 

Barnen på förskolan kräver alltid tillsyn och uppsikt. 

Vid hot eller fysiska angrepp mellan barn och barn eller pedagog och barn har alla pedagoger 

ansvar att ingripa och avbryta angreppet. Händelsen rapporteras i båda fallen till rektorn som i 

sin tur tar kontakt med föräldrarna och därefter vidtar åtgärder. Alla som arbetar inom 

förskoleverksamhet och skola har anmälningsplikt till socialtjänsten. 

 

Utomstående 

Om utomstående person uppträder hotfullt eller våldsamt på förskolans område ska: 

• Pedagogerna alltid uppträda lugnt och med varsamhet 

• Närvarande pedagoger ska skydda förskolans barn och lugnt förflytta dem från 

riskområdet till säkrare plats 

• Pedagogerna får aldrig ingripa fysiskt för att oskadliggöra den hotfulle 

• Pedagogerna ska alltid ringa polis som tar över ansvaret 

• Vid telefonhot (anonyma eller direkta) ska alltid rektorn eller annan ansvarig på förskolan 

informera polis för vidare åtgärder 

 

Viktigt att tänka på vid provokation: 

• Försök att behålla lugnet. 

• Angreppet är oftast inte riktat mot dig personligen. 

• Lyssna aktivt. 
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• Använd din yrkeskunskap. 

• Skapa andrum. 

• Hota aldrig själv. 

• Håll dig till sakfrågan. 

• Om du hör ljud eller annat från ett rum med tecken på hotfull situation, gå in i sällskap 

med någon annan. 

 

Annat viktigt att tänka på: 

• Ring 112 till Polisen 

• Rektorn ska utan dröjsmål sätta sig in i vad som pågår och gå igenom händelsen med den 

som utsatts för hot och våld. 

• Uppföljningsmöten ska planeras in. 

• Arbetsskadeanmälan görs av den som utsatts för hot så snart som möjligt efter det 

inträffade. 

 

 
Brand 
Den som upptäcker branden ringer brandkåren samt ser till att någon annan vuxen 
”larmar” huset. 

När larmet går 

• Lokalerna utryms omedelbart enligt utrymningsplanen. 
• Se över alla utrymmen. 
• Alla samlas vid uppsamlingsplatsen. 
• Ansvarig personal ser till att alla kommer ut. 
• Ansvarig personal ser omedelbart över närvarolistorna. 
• Föräldrar/vårdnadshavare underrättas. 
• Alla grupper informeras genom ansvarig personal. 
• Personal ser till att inget barn kommer hem till en tomt hem. 

 

Utrymningsplan 

Personal från respektive avdelning ansvarar för att barngruppen tar sig till 
uppsamlingsplatsen som är Scenen.  

      Vi samlar oss gruppvis 

Personal från respektive avdelning har en lista för sin avdelning 

söm kallas för ”Vem gör vad” Denna lista bör sitta intill barnens närvarölista.  

Inrymningsplan 
Rektorn eller den pedagog som fått informationen går runt och plingar i klockan och 

säger att alla måste gå in. När alla grupper som befinner sig på förskolan är 

varnade/informerade går den in och ringer till de som har gått ifrån förskolans 

område och informerar även dem om situationen och vad de behöver eller inter 

behöver göra. 
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Vid utevistelse: 

En pedagog från varje avdelning, springer snabbt in och hämtar närvarolistan medan 

resterande pedagoger samlar in barnen. Den pedagog som hämtat närvarolistan tar 

emot barnen vid ytterdörren räknar att alla barn är insamlade, och att det stämmer 

med listan. Vi släpper sedan in barnen och ber dem att sätta sig ner vid sin hylla. När 

alla har kommit in räknar vi återigen att alla barn och personal har kommit in. Vi 

avvaktar ytterligare information om vad som hänt och om vi behöver agera på något 

ytterligare sätt tex stänga alla fönster eller låsa dörrar. Lilla gruppens barn går in 

genom personalentré för att minska antalet barn i ingång mot stora gruppen. 

 

Grupper som befinner sig inomhus: 

Pedagogerna samlar ihop alla barnen på mattan i grupprummet och räknar in att alla 

är där, stämmer av med listan. Inväntar information om några ytterligare åtgärder 

behöver göras. 

 

Grupper som lämnat förskolans område: 

Tar emot informationen genom ett telefonsamtal. Pedagogerna samlar ihop barnen 

och kontrollerar mot listan att alla är där. Sedan följer de instruktionerna som de fått 

i telefonen. 

 

*Om Prion App (elektronisk närvarolista) inte går att använda, tex. inget nätverk, har 
vi en närvarolista på papper. 

 
 

Barn som försvinner från förskolan 

Barn som försvinner/smiter från förskolan, vid förflyttning eller vid utflykt. 

• Om inte barnet påträffas inom tio minuter bör man organisera letandet. 
• En personal stannar i huset eller nära där försvinnandet skedde. Personalen ska vara 

anträffbar på telefon eller mobil. 
• Ett antal personer som känner barnet väl undersöker platser dit man kan förvänta sig 

att barnet gått: hemmet, andra attraktiva eller populära platser. De som letar efter 
barnet skall vara anträffbara på mobil. 

• Om barnet inte kommer tillrätta inom en halvtimme, kontaktas föräldrar och man 
samråder med polisen. 

• Om barnet försvinner under andra omständigheter, ta reda på vad som har hänt och 
varför. 

• Krisgruppen sammankallas och beslutar om åtgärder. 
• Närmast ansvarig kring barnet kallas också till krisgruppens möte.  
• Kontaktperson utses för samverkan med familj och polis. 
 

Rutiner/beredskap i samband med utflykt  
 
* Vi gör utflykter i vår närmiljö 
 
* Gör en bedömning om hur många barn var och en kan ansvara för  
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* Fördela ansvaret för barn, material och annat mellan pedagogerna 
 
* Ha reflexvästar på barnen och dessa ska vara märkta med LÄR samt telefonnummer 
 
* Meddela tydligt vart ni ska gå/åka och när ni beräknas åter (på tavlan) 
 
* Meddela ett telefonnummer där vi kan nå er (på tavlan) 
 
* Ta alltid med första hjälpen kudden och kontrollera före att den är uppdaterad 
 
* Ta med telefonlista till barnens vårdnadshavare.  
 
* Om det finns barn som behöver medicin skall denna medtagas 
 
* Om ni inte önskar lunch denna dag så meddela köket i god tid så att vi kan avbeställa maten, 
alternativ om ni önskar beställa något ätbart som i önskar ha med till utflykten eller i anslutning 
till denna. 
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Årsplanering för Förskolan Nacka 2022 2023 

Månad Förskolechef/Rektor Skyddsombud Förskollärare Arbetslag 
Augusti • Systematiskt kv. arbete 

Kvalitetsredovisningen  
• Systematiskt kv, arbete baserat 

på det mätbara blicka framåt.  
• Samtal med nya föräldrar i 

samband med inskolning 
• Planeringsdag 
• AW för de som vill 

 (Kick off-trivselkväll) 

 
 

• Inskolningar 
• Systematiskt kv. Arbete baserat 

på det mätbara 
• Planeringsdag 

• Inskolningar 
• Systematiskt kv. arbete baserat på 

det mätbara 
• Planeringsdag 
• Utvärdera alla planer i 

styrdokument 
• Avdelningsmöte 

 

September • Föräldramöte  
• Föräldrasamverkansmöte 
• Reflektion SKA 
• Redovisning systematiska kv. 

arbete/Förskolans insända 
kvalitetsredovisning för året 
innan. 

• Nulägesanalys/grupp och 
enheten (likabehandling) 

• Arbetslagsmöte  
• Nätverk org./Lär 
• Pedagogmöte 

• Säkerhetsrond 
• Barnskyddsrond 

 
 

• Uppföljningssamtal efter 
inskolning 

• Genomgång av redovisning av 
systematiskt kv. arbete 

• Nulägesanalys/grupp 
• Barnskötarmöte 

 
 

 

• Uppföljningssamtal efter inskolning 
• Vecka 39 Lär-loppet 5 års planerar 

alla utvärderar 
• Föräldramöte 
• Upprätta likabehandlingsplan 
• Genomgång av redovisning av 

systematiskt kv. arbete 
• Nulägesanalys/grupp 
• Reflektion SKA  
• Brandövning/utrymning v 37  

 
 

Oktober • Reflektion SKA 
• Kulturpengen 
• Nätverk/Lär 
• Pedagogmöte 

 • Nätverk /Lär 
 

• FN Vecka v 43 4 års planerar alla 
utvärderar 

• Höstlov v44 (BSK planerar alla 
utvärderar) 

• Reflektion Läroplanen på Lådan 

November • Utvecklingssamtal för 
personalen 

•  Planera för julen, stängning och 
hur behov finns av omsorg. 

• Reflektion SKA 
• Skapa ny mötesagenda för vår 
• Nätverk/Lär 

 • Grupp planeringsmöten inför 
Individuella barnsamtal i 
respektive grupp 

• Nätverk LÄR 
• Barnskötarmöte 

 

• Grupp, planeringsmöte för att 
samtala kring gruppens barns 
förmågor och behov 

• V 47 Adventspynta 
• Reflektion SKA 
• Brandövning/Inrymning v47 
• Avdelningsmöte 

December • Halvårsutvärdering genom SKA 
gruppvis. 

• Lucia 
• Pedagogmöte samt 

terminsavslutning 

 • Individuella utvecklingssamtal 
• Nätverk LÄR 

 

• Lucia 5 års planerar alla utvärderar 
• jullov 
• Beställningar inför VT 
• Halvårsutvärdering (läroplan på 

lådan) 

Januari • Förbered vårens möten 
• Reflektion SKA 
•    Belys kundundersökningens 

värde 
•    Revidera planer, dokument 

skriftligt 
•    Kundundersökning delas ut 
• Nacka 24 kö, skapa 

erbjudanden 

 • Uppdatera ansvarsområden 
• Individuella utvecklingssamtal 
• Kundundersökning och 

information om denna 
 

 

• Julgransplundring3 års planerar alla 
alla utvärderar 

• Planeringsdag för hela 
organisationen LÄR 

• Kundundersökning  
• Reflektion SKA 

Februari • Reflektion SKA 
• Nätverk 
• Pedagogmöte 

 
 

Barnsäkerhetsrond 
SAM, systematisk 
miljörond och arbete 

 • sportlov BSK planera alla utvärderar 
• Barnens Vasalopp 4 års planerar alla 

utvärderar 
• Alla Hjärtans Dag- uppmärksamma 
• Reflektion SKA 

Mars • Utvecklingssamtal för personal 
• Reflektion SKA 
• Nätverk 
• pedagogmöte 

  • Reflektion SKA 

April 
 

• Kundundersökningen 
utvärderas steg.1 

• Reflektion Läroplanen på Lådan 
• Nätverk 
• Grovplanera nästa läsårs 

grupper 
• Pedagogmöte 

 •  • Utvärdera kundundersökningen 
• Påsklov BSK planerar alla 

utvärderar 
• Reflektion SKA 
• Brandövning/Inrymning 

Maj • Läsårskalendarium för nästa 
läsår 

• Reflektion SKA 
• Informera familjer de nya 

grupperna 
• Pedagogmöte 

 
 

• Ev. Introduktionsmöte för nya 
familjer inför höstterminen 

• Beställningar inför ht. 
• Reflektion SKA 
• Förskolans Dag (planera/utvärdera) 
• Överinskolningar,  vid behov 
• Avslutningsfest för 5-åringar 
• Brandövning/utrymning 

Juni • Förbereda ht-planeringsdag 
• Sommarplanering 
• Förbereda redovisning av 

systematiskt kval. arb. med 
utvärdering SKA 

• Pedagogmöte med avslutning 

 • Läsårsavslutning 
•  

 

• Sommarlovet BSK planerar alla 
utvärderar 

• Sommaravslutningen 5 års planerar 
alla utvärderar 

• Midsommar  4 års planerar alla 
utvärderar 

• Halvårsutvärdering (läroplan på 
lådan)  

• Nationaldagen 
• Visa läsårsdata för nästa läsår/grupp 
• Stämma av schema för nästa termin 
• Förbered för stängning och städning 

av förskolan 
• Skicka inskolningspapper nya barn 
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