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Kvalitetsredovisning för läsåret 2016 

Verksamhet: Föräldrakooperativet Fortuna förskola 

Ansvarig: Malin Stenmarker, förskolechef 

1. Förutsättningar 

1.1 Beskrivning av lokaler, barnantal, lärandemiljö och personal 

Föräldrakooperativet Fortuna är en liten förskola med två avdelningar och totalt ca 25 barn i 

åldern 1-5 år.  Förskolan har en småbarnsavdelning, Jollen, med ca 10 barn i åldern 1-3 år 

(större delen av året har  barnen varit  i 2-3 årsåldern)  och en syskonavdelning med 15 barn 

i åldern 3-5 å (Detta året i 4-5 årsåldern).   

På vår förskola arbetar sju personal med följande utbildningsfördelning: 

- En personal är utbildad barnskötare med många års erfarenhet inom b la.    

Montessoripedagogik. 

- En personal är utbildad barnskötare och läser till förskollärare på distans. 

- En personal är outbildad men med flera års erfarenhet. 

- En personal är förskollärare.  

- En personal är förskollärare med Montessoriutbildning. 

- En personal (förskolechefen) har dubbel behörighet för lärare i förskola och grundskolans 

tidigare år. 

- En personal arbetar med kök och städ, men hjälper också till i barngrupp vid behov. 

Totalt på förskolan har under hösten 2016 varit 23-25 barn,  6 personal (ca 5.25 

heltidstjänster) samt en kvinna som är anställd mestadels till städ- och köksarbete som 

under året haft en anställning på 30  timmar/vecka. Även hon går in i barngrupp vid behov 

ett par tillfälle i veckan. Under året var en del av en tjänst extra avsatt för att ge stöd i en 

barngrupp där en pojke med autism går.  Förskolechefen lägger ca 50 % av sin heltidstjänst 

(inräknad ovan) på administrativa uppgifter och resten av tiden på arbete i barngrupp. Under 

hösten hade vi ca 6 barn som är barn till föräldralediga eller har allmän förskola  (15 

timmar/vecka). De flesta övriga är på förskolan ca 35-45 timmar/vecka. Vi har en 

personaltäthet på  lite drygt 4,5 barn/pedagog, men har sällan full barngrupp. 

Förskolan ligger på en vacker tomt i södra Rydebäck. Byggnaden består av sex sammansatta 

moduler på totalt ca 120 kvadratmeter. Där finns ett stort rum till varje avdelning, ett litet 
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kök, hall, kapprum, två barntoaletter, en personaltoalett, skötutrymme, ett mindre kontor 

samt ett litet rum som ändras kontinuerligt efter barnens intresse. Gården är öppen och 

lättöverskådlig med två sandlådor, klätterställning med rutschkana, en större båt för 

rollekar, pilkoja, gungdjur, cykelbana och en liten kulle. Barnen har tillgång till varierande 

leksaker, bollsportsutrustning, leksakskök och cyklar.  Förskolan ligger i ett villaområde och i 

närheten finns flera stora kommunala lekplatser och grönområden, affär, bibliotek, kyrka 

och även kollektivtrafik som buss och tåg. Det är också gångavstånd till en vacker sandstrand 

vid sundet och en trevlig bondgård med gårdsbutik. 

Då Fortuna förskola är ett föräldrakooperativ leds den av en styrelse som består av fem 

föräldrar, förtroendevalda av övriga medlemmar. Föräldrarna i styrelsen har det 

övergripande ansvaret för verksamheten. Förskolechefen har delegerats pedagogiskt ansvar 

och arbetar i nära samarbete med styrelsen. Styrelsen och förskolechefen träffas minst en 

gång i månaden för att tillsammans diskutera och besluta om aktuella frågor.  De övriga 

föräldrarna är indelade i två aktivitetsgrupper; fixar- och festgruppen. Föräldrarna sköter 

också övergripande städning och tvätt under helgerna.  

Två gånger om året hålls storstädningsdagar. Då storstädas förskolan av föräldrar. En gång 

per termin hålls också fixardagar. Även då är det föräldrarna som samlas för att fixa det som 

styrelsen har beslutat behöver göras på förskolan. 

1.2 Sjukskrivningsgrad 

Sjukfrånvaron i de vanligaste frånvaroorsakerna som influensaliknande symptom, magsjuka 

eller förkylning har varit relativ låg under året med en genomsnittlig sjukfrånvaro på 3-4 

dagar/anställd. Därtill har en anställd varit sjukskriven på 25% pga en tidigare skada och 

förskolechefen varit sjukskriven,  på heltid i början av terminen och senare deltid. 

1.3 Kompetensutveckling under läsåret 

▪ Två pedagoger: Digitalt verktyg i förskolan. 

▪ En pedagog ( barnskötare): Läser på distans till förskollärare via Malmö Högskola.   

▪ Förskolechefen: Studiebesök hos andra förskolor och nätverk med förskolechefer från 

4 fristående förskolor i kommunen. 

▪ Förskolechefen: Fortbildning för förskolechefer (distans vi Umeå universitet). Började 

hösten 2015 och fortsatte våren 2016- totalt 3*2 heldagar under våren. 

▪ Alla pedagoger: Demonstration och visning av kreativt material med förslag på 

övningar från Colorona. 

▪ Alla pedagoger utom förskolechefen: Sagokompaniet, kvällsföreläsning. 

▪ Två pedagoger: Tecken som stöd, föreläsning. 

▪ Två pedagoger: Pedagogiskt café om autism. 

▪ Alla pedagoger: kollegialt lärande under en halvdag. Alla pedagoger presenterade ett 

specialområde för kollegorna med förslag på nya sätt att arbeta i förskolan. 



5 
 

Utöver det beskrivna ovan har vi under året haft två utvärderingsdagar,  två planeringsdagar 

och 9 personalmöte med diverse diskussioner om likabehandlingsfrågor, genus, 

dokumentationsmetoder m.m. Under dessa diskussioner har vi bland annat utgått från 

kapitel och diskussionsfrågor i boken "Möten för lärande" (Skolverket) och "Lika rättigheter i 

förskolan" (Diskrimineringsombudsmannen). 

1.4 Planering och utvärdering 

På Fortuna förskola har alla pedagoger som arbetar i barngrupp två timmar egen reflektions- 

och planeringstid som ligger utanför de timmar som personalen är schemalagd. Denna tid är 

tänkt att användas till reflektioner kring arbetssätt och barngruppsbehov men även till att 

dokumentera och planera pedagogiska aktiviteter och för att kunna läsa aktuell information 

och artiklar för förskolan. Utöver det har avdelningens personal två timmar varannan vecka 

för att utvärdera, reflektera och planera framtida verksamhet. 

En dag i början av varje termin avsätts till att gemensamt, all personal  i huset, prata om 

terminen som kommer. Vi lägger upp en del gemensamma utflykter, utbildningsdagar, 

personalmöten m.m. och sätter mål och eventuellt tema för respektive avdelning. I slutet av 

varje termin sammanfattar och utvärderar vi vårt arbetssätt, med stöd av de 

reflektionsprotokoll som skrivs under avdelningarnas planeringstid. 

Planering och utvärdering sker kontinuerligt i verksamheten både muntligt och skriftligt och 

även en del av personalmötestiden går också åt till detta. Pratar vi t ex. om pedagogisk 

atmosfär under ett personalmöte så utvärderar och reflekterar vi självklart kring just vår 

pedagogiska atmosfär på förskolan och jämför med t ex. det vi läst om på området. 

 

2.  Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsrapport 

Eftersom vi under 2015 upplevde att vi hade hittat ett arbetssätt där vi tydligt kunde se en 

positiv förändring på barngruppen och därtill kände att vi hade trygga och glada barn på 

förskolan, bestämde vi oss för att fortsätta arbeta på liknande sätt. Inne på den stora 

avdelningen, Skutan,  ville vi utveckla momentet med kompissolen då vi upplevde detta som 

ett bra sätt att förstärka barnens positiva handlingar. Vi pedagoger  såg dagligen beteende 

hos barnen som kunde vara underlag för en solstråle men kände att vi ville bli bättre på att 

fylla på med strålar. Vi ville också, vilket framgår från utvärderingarna, få barnen mer 

engagerade i skrivandet av solstrålarna. Tanken var att barnen skulle komma till oss 

pedagoger och berätta om något som kamraterna gjort och det ska kunna ge strålar till 

kompisen. Vi önskar att det är barnens upplevelser och tankar som ska speglas i solen på 

väggen. Tyvärr har vi även vid denna hösts utvärdering upplevt att vi inte riktigt nått dit vi vill 

med kompissolen. Det skrivs strålar, men inte i den utsträckning vi skulle önska och tänkte 

oss. Solen får på så sätt inte så stor roll på avdelningen längre. Vi har arbetat mycket med 
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värdegrundsarbete och kompisböcker och ser att vi har omtänksamma barn som visar 

empati och hjälps åt i vardagen, men vi vill synliggöra och förstärka deras positiva handlingar 

mer. Diskussionerna under hösten har varit om vi ska hitta andra sätt än kompissolen att 

göra det framöver, men vi kommer ge det en chans till och ändra vårt tankesätt kring vad 

som ger en stråle.  

Ett annat intresse som vi såg och ville ta tillvara på hos barnen på Skutan var intresset för 

bokstäver och läsning. Under våren hade vi därför alfabetet som tema på avdelningen. Varje 

tisdag kom Apan Alf ,Bettan eller Alfa med en väska innehållandes spännande saker som alla 

har en gemensam nämnare, de börjar på samma bokstav. Det har funnits saker att lukta, 

smaka, känna, höra på. Det har också funnits arbetsblad för de barn som önskat göra det.  

Varje vecka var det upp till barnen att lista ut vad vilken bokstav apan hade med sig. Vi 

upplevde att valet av tema också gjorde det lätt att få in andra områden, knutna till intresset 

för bokstäver. Vi har bland annat skapat, pysslat, gjort egna böcker, haft disco, konstruerat 

med Lego, pratat om högtider, haft spa-dagar, åkt på utflykter, planterat, bekantat oss med 

instrument, haft yoga, experimenterat, provsmakat olika maträtter, luktat, följt 

årstidsväxlingar, spelat teater, varit på teater, besökt bibliotek, utforskat djur och lärt oss 

massor av nya sånger. Vi har pratat om bokstäver och ljudit olika ord, gett oss ut på 

bokstavsjakt i naturen och barnen har haft ett stort intresse och alla har känts delaktiga och 

nyfikna. Allting avslutades med en härlig gemensam sommaravslutning på gården där 

barnen visade och berättade om vad de gjort för föräldrar och släktingar.   

På Skutan funderade vi också hur vi skulle arbeta för att stimulera barnens intresse att skapa 

fritt av kreativt material. Kanske hade vi pedagoger begränsat för mycket med färdigt 

material och mallar att följa? Därför gjorde vi om vår skapande hörna i rummet och satte 

mer material tillgängligt för barnen, samtidigt som vi tog bort det styrda pyssel som man 

kunnat göra. Under året har det varit en levande hörna där barnen skapat allt möjligt utifrån 

sin kreativitet och intressen. Vi har bytt ut material, barnen har plockat eget material ute 

(löv, stenar m.m.) och vi känner att vi har lyckats väcka den fria skaparlusten.  

Inne på Jollen önskade vi arbeta mer för att barnen skulle våga ta plats även i planerade och 

till viss del styrda aktiviteter såsom rörelselekar, sagor och dansövningar. Vi ville att barnen 

skulle känna sig trygga och våga utmana sig själva. För att vidare stärka självkänslan och våga 

ta plats har vi dramatiserat mycket tillsammans med barnen.  Dramatisering är något som vi 

upplever att barnen tycker om att göra. Vi har dramatiserat både Bockarna Bruse, Tre små 

grisar och Bilarna Bruzzo. Barnen har fått spela olika roller när vi har spelat teater och även 

fått ansvara för en figur när vi använt sagopåsar med konkret rekvisita. Även inne på Jollen 

har barnen ansvarat för egna enklare samlingar för kompisarna och berättat om saker på 

visardagarna. Under sommaravslutningen på gården var det några Jollar som vågade stå 

framför alla och berätta om olika insekter m.m. som vi arbetat med. Vi har sett en positiv 

utveckling över lag och även de barn som inte tyckte om att vara med på gymnastiken eller 

discon vågar nu vara med i rörelserna, även om det ibland är lite bredvid övriga kamrater.  
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Vidare önskade avdelningen fortsätta arbeta för att barnen ska känna sig självständiga och 

känna tillit till sin egen förmåga. Detta genom att i första hand uppmuntra, visa och stötta 

barnen till att försöka klara av enklare vardagsbestyr som t ex. delar av påklädningen i hallen 

själv. Under året har barnen fått testa just detta i egen takt och de har uppmuntrats längs 

vägen. Barnen har också blivit modiga och vågar be om hjälp från sina kompisar om de inte 

klarar något, vilket har lett till ett bra samarbete i hallen. 

Vad gäller föräldrainflytande har vi försökt arbeta mer för att föräldrarna ska vara med och 

hälsa på i verksamheten så att de får en inblick i hur barnens dagar ser ut. Vi uppmuntrar 

föräldrarna att t ex. stanna över en samling, komma lite tidigare och vara med en stund 

innan hemgång etc. Tyvärr har inte många föräldrar varit med i verksamheten under året, 

utöver den tid då vi har personalmöte och tre föräldrar per tillfälle ansvarar för barnen ute 

på gården. Däremot har vi bett några föräldralediga föräldrar om hjälp vid en utflykt och det 

föll väl ut och uppskattades av barn, föräldrar och pedagoger. Just föräldraengagemang och 

inflytande är något vi diskuterar på styrelsemöte och medlemsmöte då föräldrarna i grund 

och botten både är arbetsgivare och ansvariga för förskolans drift.  

 

3. Måluppfyllelse 

3.1 Mål, arbetssätt och måluppfyllelse- avdelning Skutan 

Skutans prioriterade mål våren 2016 

Under våren har vi på Skutan valt att arbeta med följande mål, baserat på barnens behov 

och intresse; 

Normer och värden 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg 

om sin närmiljö. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och 

leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. 

 

Hur arbetar vi 

På förskolan är vi rädda om våra saker och var sak har sin plats. Varje dag är ett barn 

hjälpreda på avdelningen och ansvarar för vardagssysslor såsom dukning, städning, sopning 

samt ordning i hall och på toaletter. Delaktighet ger förståelse för sakers värde och ger ett 

ansvarskännande hos barnen.  

Vi pratar mycket om hur vi är bra kompisar och uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra.  

Vi har ett trevligt språk och en trevlig ton mot varandra och förstärker barnens positiva 
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handlingar och ger förklaringar när något går fel. Vi riktar beröm till var och en och ser på så 

sätt var individ. Vi vuxna uttrycker också våra känslor tydligt. Vi har en kompissol där barnen 

får en solstråle för bra handlingar. Vår ambition är att skriva minst tre strålar i 

veckan/pedagog. Barnens beteende/ handling bekräftas i samlingen inför alla genom att vi 

läser upp solstrålen innan den sätts på väggen. Efter att ha haft kompissolen under ett par år 

känner vi att vi vill  göra barnen mer delaktiga. Även barnen kan säga saker som kompisar 

gjort och på så sätt ge sina kamrater en stråle. Tillsammans med barnen sätter vi upp 

trivselregler som ska gälla på Skutan.  

Under våren vill vi arbeta för att få barnen att stå för sin egen åsikt. Vi vill ge dem en 

förståelse för att alla tycker och tänker olika och att det som är rätt för en person kanske inte 

är rätt för en annan.   

Naturen runt omkring oss är viktig och vi har därför en dialog med barnen när vi är ute om 

hur vi behandlar allt levande. Vi kommer att prata om allemansrätten, vad vi får och inte får 

göra i vår natur. Häxan Hilma fortsätter komma på besök och gör experiment med barnen 

och barnen får själva diskutera och resonera kring vad som händer. 

 

Utveckling och lärande 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera.  

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, och 

kommunicera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

Hur arbetar vi 

Barnen på Skutan får alltid tid att försöka klä på sig/ av sig själv. Barnen får hänga upp sina 

saker, fundera över om något ska in i torskskåpet m.m. Vi uppmuntrar barnen att klara av 

toalettsituationen själv och visar dem gärna hur man gör så att de kan göra saker själv, 

istället för att göra saker åt dem. Barnen har ansvar för att t ex. duka, sopa m.m och håller i 

egna samlingar. De får välja många av aktiviteterna själv och får frågan individuellt vad de 

önskar göra. Vi kommer också fortsätta med röstning och demokratiska principer och i 

samband med det försöka att få dem att våga säga det alternativ som de själva vill. (Se ovan 

hur vi arbetar med tillit till den egna förmågan.) 
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Vi läser sagor dagligen för barnen. Barnen delas i mindre grupper efter ålder och intresse. De 

får lyssna både på vuxna som läser och på talband. Vi leker rim- och ramslekar, sjunger 

dagligen, räknar/sjunger på olika språk och har ljudlekar och ramsor för att öva vissa 

språkljud som vi ser barngruppen behöver. Barnen får ta plats i samlingen och uttrycka sina 

känslor och tankar för varandra. Numera har barnen också egna samlingar innan 

mellanmålet och samma person som är dagens hjälpreda håller i samlingen om han/hon 

önskar. 

Vi använder ett nyanserat talspråk med barnen så att de hör varierande ord och får ett 

utvecklat ordförråd. Under våren 2016 kommer vi att ha bokstavstema då vi ser ett stort 

intresse för just bokstäver hos barnen. Varje vecka kommer "Apan Alf" eller någon av hans 

släktingar  och med sig har han en väska med spännande innehåll.  Vi har en ny bokstav varje 

vecka och det är upp till barnen att lista ut vad vilken bokstav apan har med sig. Tanken är 

att alla möjliga ämnen kan vävas in i temat - allt efter barnens intresse. Om vi pratar om 

bokstaven G har kanske Alf med sig en groda eftersom djur intresserat barnen. Visar barnen 

mer intresse för grodor pratar vi mer om dem och kanske går vi då ner till bäcken och tittar 

på grodyngel. Barnens intressen utgör självklart grunden även i bokstavstemat. 

Vi använder olika bildtekniker för att uttrycka tankar och erfarenheter och har många 

pyssellådor med konkret material som barnen själv kan välja bland. Då vi vill få fram barnens 

fantasiförmåga har vi nu tagit bort många av de färdiga mallarna och uppmuntrar istället 

barnen att skapa fritt bland/av många tekniker och material.  Vi erbjuder barnen att uttrycka 

sig på olika estetiska sätt utefter deras individuella önskemål.    

Barns inflytande 

o  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att handla efter 

demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

beslutsfattande. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 

Hur arbetar vi 

 

För att barnen ska få möjlighet att göra det som de tycker om att göra, arbetar vi för att man 

ska våga uttrycka sina tankar och komma med egna förslag på aktiviteter. På så sätt låter vi 

barnen vara med och påverka sin dag. Vi har sett tendenser att barnen väljer samma som 

sina kamrater snarare än efter eget intresse och en del barn vågar inte välja utan att en 

kompis har valt. Detta önskar vi se en ändring på under våren då vi upplever att barnen i 

grunden är trygga hos oss.  En stor del av dagen väljer barnen själv aktiviteter  

och när vi ska iväg till lekplatser och liknande så har vi omröstningar om vilken plats vi ska gå 

till. Vi lyssnar också på de barn som alltid väljer något annat alternativ än kamraterna och vid 
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ett annat tillfälle går vi dit. De har även inflytande över egna samlingar, när de är hjälpreda 

m.m. Barnens tankar och idéer ligger till grund för val av tema och aktiviteter. 

 

Förskola och hem 

 

o Arbetslaget ska känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familj samt att fortlöpande föra samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan. 

Hur vi arbetar 

Då Fortuna förskola är ett föräldrakooperativ är föräldrarna redan delaktiga i verksamheten. 

De sitter i  styrelsen eller i fest- och fixargrupper. Vi har daglig kontakt med föräldrarna via 

hämtning och lämning och många föräldrar tar sig god tid vid dessa tillfällen vilket ger 

möjlighet till samtal. Vidare har vi föräldramöte, drop-in fika, sommarfest, familjedagar, 

utvecklingssamtal m.m. där det finns bra tillfälle att samtala med varandra om barnen och 

förskolans verksamhet.  Under föräldramötena på hösten diskuterar vi vad de har för 

förväntningar på verksamheten och vad som är viktigt att barnen har med sig den dagen de 

lämnar förskolan. Vi uppmuntrar också alla föräldrar att vara med en dag i verksamheten för 

att se hur deras barn har det under vardagarna. När vi har personalmöte ansvarar 

föräldrarna för barnen i  barngrupperna vilket ger dem insikt i vår verksamhet. Förskolans 

verksamhet diskuteras också på styrelsemöte en gång i månaden och då medverkar 

förskolechef och styrelse. 

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

o Förskollärare ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, 

förskola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter. 

Hur vi arbetar 

På Fortuna förskola väljer majoriteten att gå vidare till den kommunala förskoleklassen och 

skolan i Rydebäck och det har de senaste åren varit så att barnen från Fortuna förskola har 

hamnat i samma klass. Vi har under ett par års tid varit i kontakt med ansvarig rektor för 

förskoleklassen och personal i förskoleklassen då vi önskat att bli inbjudna till 

förskoleklassen på samma sätt som de kommunala förskolorna blir. Hos oss har barnen fått 

inbjudan från förskoleklassen direkt hem istället. Under våren kommer vi också fortsätta 

försöka etablera kontakt med de andra förskolorna som har 5 åringar i klassen - detta för att 

barnen ska ha en chans att lära känna varandra och sin nya miljö lite innan skolan börjar. 

Träffarna tänker vi ska ske i slutet av våren då vi vet vilken skola som barnen har valt.   
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Utvärdering av Skutans prioriterade mål  - våren 2016 

Under våren har vi på Skutan valt att arbeta med följande mål, baserat på barnens behov 

och intresse; 

Normer och värden 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg 

om sin närmiljö. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och 

leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. 

 

Så här har vi arbetat: 

Den här terminen har vi fortsatt att ha dagens hjälpreda på avdelningen.  De ansvarar för 

vardagssysslor såsom dukning, städning, sopning samt ordning i hall och på toaletter. Vi 

upplever att det har varit ett stort intresse att få hjälpa till och barnen har gjort det med 

stolthet. Då vi sett att barnen uppskattat att få vara delaktiga så har vi bestämt att 

vidareutveckla detta och låtit barnen ansvara för egna samlingar innan mellanmål. Vi ser 

också att detta stärkt barnens självkänsla att våga prata och säga till kompisarna i gruppen 

hur de vill ha det på sin samling. De får även välja material till sin samling, såsom sångpåse, 

sångkort, sångpärm mm. 

Under terminen har vi fortsatt prata om hur man är en bra kompis. Eftersom vår kompissol 

är uppskattad har vi även fortsatt med den. Barnen får en solstråle när de gör/säger något 

trevligt till varandra. Vår tanke var att den här terminen skulle även barnen vara mer 

delaktiga och komma till oss och säga förslag på solstrålar som de sett hos kompisarna. Det 

har inte kommit så många förslag från barnen så därför kommer vi nästa termin vara mer 

tydliga hur man kan ge en solstråle. Vi vuxna har varit bättre på att skriva ner solstrålar men 

skulle vilja skriva ner ännu mer av allt det positiva barnen gör mot varandra. 

Under terminens gång har vi pratat om hur vi vill ha det på vår förskola både ute och inne. 

Barnen kommer med många förslag hur vi kan få en bra dag hos oss. Vi uppmuntrar barnen 

att lösa sina egna konflikter och vi finns alltid som stöd vid behov (vi pedagoger är 

observerare i första hand). 

Ofta pratar vi om allas rätt att säga vad vi tycker och tänker och att vi måste respektera att 

andra kan tycka olika. Detta har skett genom samtal, sagor, sånger, boksamtal mm. 

Naturen runt omkring oss är viktig och vi har pratat med barnen när vi är ute om hur vi 

behandlar allt levande, vad man får göra och inte göra i naturen. Barnen är genuint 

intresserade av spännande insekter, de höga vågorna, tångloppor, årstidsväxlingar och annat 

spännande i naturen. Det barnen visar intresse för undersöker vi vidare och på så sätt blir 

det ett naturligt inslag i verksamheten att prata om hur vi lever i samspel med naturen. 
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Utveckling och lärande 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera.  

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, och 

kommunicera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 

Så här har vi arbetat: 

Barnen på Skutan får alltid tid att försöka klä på sig/ av sig själv. Barnen får hänga upp sina 

saker, fundera över om något ska in i torskskåpet m.m. Vi upplever att barnen har utvecklat 

en bra självständighet i hallen. Vi har haft en liten tävling med barnen som går ut på att 

barnen får ett poäng om alla kläder är upphängda och de har hjälpts åt att klara uppdraget 

att ta av sig ytterkläderna tillsammans. Vi pedagoger får ett poäng om det är oordning i 

hallen och såklart vann barnen överlägset. Vi upplevde att några barn hade lite bråttom 

tillbaka till leken vid tvättning av händerna, därför  pratade vi en del om varför vi tvättar 

händerna och införde vi "lukttanten" som kom och luktade efter rena händer med tvållukt 

på ett skojigt sätt. Barnen frågar nu ofta om inte lukttanten kan komma. 

 Barnen har ansvar för att t ex. duka, sopa, hålla samlingar m.m. De får välja många av 

aktiviteterna själv och får frågan individuellt vad de önskar göra. Vi har fortsatt med röstning 

och demokratiska principer och i samband med det uppmuntrat barnen att våga säga det 

alternativ som de själva vill. Efter morgonsamlingen har barnen varit delaktiga genom 

röstning vad vi ska göra på vår utevistelse. Vi uppmärksammar även de som röstar 

annorlunda mot majoriteten och som kanske ofta väljer ett mindre populärt förslag, så att vi 

går till deras förslag vid annat tillfälle.      

Efter lunchen har vi haft en avslappningsstund. Vi har läst sagor, lyssnat på sagoband, yoga, 

och flanosagor. Ibland fick även hjälpfröken välja aktivitet. En tanke att ta med till nästa 

termin är att barnen alltid ska få göra det, för att bli mer delaktiga i verksamheten. Vi leker 

rim- och ramslekar, sjunger dagligen, räknar/sjunger på olika språk och har ljudlekar och 

ramsor för att öva vissa språkljud som vi ser barngruppen behöver. Barnen får ta plats i 

samlingen och uttrycka sina känslor och tankar för varandra. Barnen berättar med glädje vad 

de gjort och ska göra för varandra.  
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Vi använder ett nyanserat talspråk med barnen så att de hör varierande ord och får ett 

utvecklat ordförråd. Under våren 2016 har vi haft ett bokstavstema. Varje tisdag har Apan 

Alf ,Bettan eller Alfa kommit och med sig har han haft en väska med spännande saker som 

alla har en gemensam nämnare, de börjar på samma bokstav. Det har funnits saker att lukta, 

smaka, känna, höra på. Det har också funnits arbetsblad för de som velat göra det.  Varje 

vecka är det upp till barnen att lista ut vad vilken bokstav apan har med sig. Vi upplever att 

alla ämnena har blivit uppmärksammade i vårt tema. Under temats gång har vi valt 

aktiviteter efter barnens intresse och önskemål. Vi har skapat, pysslat, gjort egna böcker, 

haft disco, konstruerat med Lego, pratat om högtider, haft spa-dagar, åkt på utflykter, 

planterat, bekantat oss med instrument, haft yoga, experimenterat, provsmakat olika 

maträtter, luktat, följt årstidsväxlingar, spelat teater, varit på teater, besökt bibliotek, 

utforskat djur och lärt oss massor av nya sånger. Vi har pratat om bokstäver och ljudit olika 

ord, gett oss ut på bokstavsjakt i naturen. Barnen har haft ett stort intresse och alla har känts 

delaktiga och nyfikna. Allting avslutades med en härlig gemensam sommaravslutning på 

gården där barnen visade vad de gjort och lärt för sina föräldrar och släktingar.   

Vi har använt olika bildtekniker för att uttrycka tankar och erfarenheter och har haft många 

pyssellådor med konkret material som barnen själva har kunnat välja bland. Då vi ville få 

fram barnens fantasiförmåga har vi tagit bort många av de färdiga mallarna och uppmuntrat 

barnen att skapa fritt bland många tekniker och material.  Detta har fallit väl ut och under 

våren har blivit många fina och fantasifulla alster och skapelser.    

Barns inflytande 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att handla efter 

demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

beslutsfattande. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 

Så här har vi arbetat: 

 

För att barnen ska få möjlighet att göra det som de tycker om att göra, arbetar vi för att man 

ska våga uttrycka sina tankar och komma med egna förslag på aktiviteter. På så sätt låter vi 

barnen vara med och påverka sin dag. Vi såg tendenser till att barnen valde samma som sina 

kamrater snarare än efter eget intresse och en del barn vågade tidigare inte välja utan att en 

kompis har valt. Nu i slutet av våren upplever vi situationen annorlunda. Efter mycket 

uppmuntran till att välja efter eget intresse och efter att ha bett de barn som var osäkra i 

sina val att välja först, väljer barnen nu aktiviteter de önskar göra.  Barnen har också 

inflytande när vi ska iväg till lekplatser och andra uteaktiviteter då vi har omröstningar om 

vilken plats vi ska gå till.  De tankar och idéer vi såg hos barnen har sedan varit till grund för 

de aktiviteter vi valt kring t ex. vårt bokstavstema.  
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Förskola och hem 

 

o Arbetslaget ska känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familj samt att fortlöpande föra samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan. 

Så här har vi arbetat: 

Då Fortuna förskola är ett föräldrakooperativ är föräldrarna redan delaktiga i verksamheten. 

De sitter i  styrelsen eller i fest- och fixargrupper. Vi har daglig kontakt med föräldrarna via 

hämtning och lämning och många föräldrar tar sig god tid vid dessa tillfällen vilket ger 

möjlighet till samtal. Vidare har vi under våren haft ett Alla hjärtans dag drop-in fika med 

pyssel, utvecklingssamtal med samtliga barn och vårdnadshavare, sommarfest för familj och 

släkt och en cykelfest för pedagoger och föräldrar. Vid dessa tillfällen ges möjlighet att 

samtala med varandra om barnen och förskolans verksamhet.  Vi uppmuntrar också alla 

föräldrar att vara med en dag i verksamheten för att se hur deras barn har det under 

vardagarna. 

När vi har personalmöte ansvarar föräldrarna för barnen i  barngrupperna vilket ger dem 

insikt i vår verksamhet. Förskolans verksamhet diskuteras också på styrelsemöte en gång i 

månaden och då medverkar förskolechef och styrelse. 

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

o Förskollärare ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, 

skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter. 

Så här har vi arbetat: 

Under våren fick vi tidigt kontakt med  förskollärare och en avdelning från en kommunal 

förskola. När det sedan visade sig att samtliga av våra barn hamnat i samma klass som flera 

av barnen från den kommunala förskolan vi pratat med, anordnade vi tillsammans "lära 

känna varandra dagar". Då gick vi tillsammans till en lekplats i området och där hade vi alla 

förberett lite olika lekar. Den nya "klassen" bestod av ca 20 barn och några gick redan också 

på tex. fotboll och gymnastik tillsammans. Det blev lyckade lekar och även en del fri lek där 

barnen blandade sig med nya kompisar. Vi pedagoger kom överens om att detta var 

önskvärt att fortsätta göra även nästa år då det ger barnen tydliga ansikten på sina nya 

klasskamrater och även vi pedagoger kan ha ett visst utbyte av tankar kring verksamheterna 

och skolstarten. 

Tyvärr hörde inte skolan av sig och bjöd in oss, trots att vi i början av året hade hört av oss 

igen och önskat detta. Troligen beror det på personalbyte och att informationen inte 
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lämnats över, men när föräldrar kom med lapp dagen innan det planerade besöket 

bestämde vi oss för att ändra i vår verksamhet så att vi kunde besöka förskoleklassen med 

alla barn som skulle börja. Totalt var vi sedan nere på förskolan 3 gånger och barnen fick 

förutom sina nya klasskompisar också träffa den nya läraren.  

När vi sa hejdå till de äldsta barnen nu på sommaravslutningen kände vi att de var redo för 

förskoleklass och att de såg fram emot att börja skolan till hösten.  

Skutans prioriterade mål- hösten 2016 

Under hösten har vi på Skutan valt att arbeta extra med följande mål, baserat på barnens 

behov och intresse; 

Normer och värden 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg 

om sin närmiljö. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och 

leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. 

 

Hur arbetar vi 

På förskolan är vi rädda om våra saker och var sak har sin plats. Varje dag är ett barn 

hjälpreda på avdelningen och ansvarar för vardagssysslor såsom dukning, städning, sopning 

samt ordning i hall och på toaletter. Delaktighet ger förståelse för sakers värde och ger ett 

ansvarskännande hos barnen.  

Vi pratar mycket om hur vi är bra kompisar och uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra.  

Vi har ett trevligt språk och en trevlig ton mot varandra och förstärker barnens positiva 

handlingar och ger förklaringar när något går fel. Vi riktar beröm till var och en och ser på så 

sätt var individ. Vi vuxna uttrycker också våra känslor tydligt. Vi har en kompissol där barnen 

får en solstråle för bra handlingar. Vår ambition är att vi pedagoger försöker skriva minst tre 

strålar i veckan. Barnens beteende/ handling bekräftas i samlingen inför alla genom att vi 

läser upp solstrålen innan den sätts på väggen. Efter att ha haft kompissolen under ett par år 

känner vi att vi vill  göra barnen mer delaktiga. Även barnen kan säga saker som kompisar 

gjort och på så sätt ge sina kamrater en stråle. Tillsammans med barnen sätter vi upp 

trivselregler som ska gälla på Skutan .Vi kommer läsa böcker (tio små kompisböcker) och 

andra sagor, ha tillfällen när man har en hemlig kompis att arbeta med som man får genom 

lappdragning, dramatisera olika händelser om hur man är mot varandra där barnen kommer 

att få hitta lösningar, samarbetsövningar, kompissånger och även använda delar av 

materialet "Stegvis".  
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Under hösten vill vi arbeta för att få barnen att stå för sin egen åsikt. Vi vill ge dem en 

förståelse för att alla tycker och tänker olika och att det som är rätt för en person kanske inte 

är rätt för en annan.   

Naturen runt omkring oss är viktig och vi har därför en dialog med barnen när vi är ute om 

hur vi behandlar allt levande. Vi pratar om allemansrätten och om vilka rättigheter men 

också skyldigheter den ger oss. Vi kommer att ha mer utevistelse i höst än tidigare vilket 

möjliggör till fler samtal om naturen och om det som fascinerar barnen under vår tid 

utomhus. Tanken är också att vi ska arbeta på ett lite annat sätt och att alla barn ska få gå 

iväg och äta sin lunch utomhus en dag i veckan. På detta sätt behöver vi inte stressa tillbaka 

och bryta barnen i deras aktiviteter.  

Utveckling och lärande 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera.  

 

Hur arbetar vi 

Barnen på Skutan får alltid tid att försöka klä på sig/ av sig själv. Barnen får hänga upp sina 

saker, fundera över om något ska in i torskskåpet m.m. Vi uppmuntrar barnen att klara av 

toalettsituationen själv och visar dem gärna hur man gör istället för att göra saker åt dem. 

Barnen har ansvar för att t ex. duka, sopa m.m. De får välja många av aktiviteterna själv och 

får frågan individuellt vad de önskar göra. Vi kommer också fortsätta med röstning och 

demokratiska principer och i samband med det försöka att få dem att våga säga det 

alternativ som de själva vill. Se ovan hur vi arbetar med tillit till den egna förmågan. 

Vi läser sagor dagligen för barnen. De får lyssna både på vuxna som läser och på talband. Vi 

leker rim- och ramslekar, sjunger dagligen, räknar/sjunger på olika språk och har ljudlekar 

och ramsor för att öva vissa språkljud som vi ser barngruppen behöver. Barnen får ta plats i 

samlingen och uttrycka sina känslor och tankar för varandra. Barnen har egna samlingar 

innan mellanmålet och samma person som är dagens hjälpreda håller i samlingen om 

han/hon önskar. 

Vi använder ett nyanserat talspråk med barnen så att de hör varierande ord och får ett 

utvecklat ordförråd.  
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Barns inflytande 

o  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att handla efter 

demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

beslutsfattande. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 

Hur arbetar vi 

 

För att barnen ska få möjlighet att göra det som de tycker om att göra, arbetar vi för att man 

ska våga uttrycka sina tankar och komma med egna förslag på aktiviteter. Under våren såg vi 

att fler och fler barn vågade stå på sig i sina val och välja efter eget intresse. Nu under hösten 

har halva avdelningen bytts ut och vi önskar få en trygg barngrupp även här där alla vågar 

säga sina åsikter och välja efter eget intresse. På så sätt låter vi barnen vara med och påverka 

sin dag.  

 

Vi planerar att fortsätta låta barnen  välja genom omröstningar, tex. vilken lekplats vi ska gå 

till. Vi lyssnar också på de barn som alltid väljer något annat alternativ än kamraterna och vid 

ett annat tillfälle går vi dit. Vi kommer att prata med barnen hur de vill ha det på förskolan 

både inne och ute när det gäller regler och hur man är mot varandra. Målet är att alla ska få 

framföra sina åsikter och våga göra sin röst hörd, att alla ska våga ha egna samlingar och 

känna sig bekväma med att prata inför hela gruppen.  

 

Barnens tankar och idéer ligger alltid till grund för val av tema och aktiviteter. 

 

 

Förskola och hem 

 

o Arbetslaget ska känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familj samt att fortlöpande föra samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan. 

 

Hur arbetar vi 

Då Fortuna förskola är ett föräldrakooperativ är föräldrarna redan delaktiga i verksamheten. 

De sitter i  styrelsen eller i fest- och fixargrupper. Vi har daglig kontakt med föräldrarna via 

hämtning och lämning och många föräldrar tar sig god tid vid dessa tillfällen vilket ger 

möjlighet till samtal. Vidare har vi föräldramöte, drop-in fika, sommarfest, familjedagar, 

Luciafirande m.m. där det finns bra tillfälle att samtala med varandra om barnen och 
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förskolans verksamhet.  Under föräldramötena diskuterar vi vad de har för förväntningar på 

verksamheten och vad som är viktigt att barnen har med sig den dagen de lämnar förskolan. 

Vi uppmuntrar också alla föräldrar att vara med en dag i verksamheten för att se hur deras 

barn har det under vardagarna. 

När vi har personalmöte ansvarar föräldrarna för barnen i  barngrupperna vilket ger dem 

insikt i vår verksamhet. Förskolans verksamhet diskuteras också på styrelsemöte en gång i 

månaden och då medverkar förskolechef och styrelse. Veckobrev skickas ut varje vecka med 

bilder och information om veckan som varit och som kommer.  

Utvärdering av Skutans prioriterade mål - hösten 2016 

Under hösten har vi på Skutan valt att arbeta med följande mål, baserat på barnens behov 

och intresse; 

Normer och värden 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg 

om sin närmiljö. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och 

leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. 

 

Så här har vi arbetat: 

På förskolan har vi varit rädda om våra saker och var sak har haft sin plats. Varje dag har ett 

barn varit hjälpreda på avdelningen och ansvarat för vardagssysslor såsom dukning, 

städning, sopning samt ordning i hall och på toaletter. På en "tallrik" står det vem som är 

dagens hjälpreda och det läses av alla barn med stort intresse när de kommer på morgonen. 

Delaktighet ger förståelse för sakers värde och ger ett ansvarskännande hos barnen.  

Vi har pratat mycket om hur vi är bra kompisar och uppmuntrar barnen till att hjälpa 

varandra.  Vi har ett trevligt språk och en trevlig ton mot varandra och förstärker barnens 

positiva handlingar och ger förklaringar när något går fel. Vi riktar beröm till var och en och 

ser på så sätt var individ. Vi vuxna uttrycker också våra känslor tydligt. l 

 Efter höstlovet valde vi att arbeta med kompisböckerna "Tio små kompisböcker"(Natur och 

kultur) med arbetskort till som tema. Tillsammans med Jollen har vi läst böckerna "Säg 

förlåt" , "Lyssna och kom överens",  "Vänta på din tur" och "Säg stopp".  

Pedagoger har dramatiserat olika händelser ur barnens vardag på förskolan. Pedagoger har 

också spelat in sig själva när de har dramatiserat händelser som sker på förskolan som sedan 

spelades upp med hjälp av den nya projektorn för barnen. I samband med detta har vi 

diskuterat olika handlingar och beteende med barnen. Arbetskorten har gett förslag på 

diskussionsfrågor, lekar, sånger, samarbetsövningar mm. Barnen har ritat teckningar utifrån 
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sina tankar och funderingar som de sedan har berättat om och visat upp för sina kompisar i 

samlingen. Vi ser att vi har nått en bra bit på väg i vårt mål eftersom barnen nu själva i större 

utsträckning löser konflikterna. Vi har noterat barn som blir ovänner och där det ena barnet 

springer iväg- tätt följd av kompisen som säger "spring inte iväg- vi måste ju prata om det". 

Mycket riktigt löste de också konflikten själv.  Vi har också hört barnen säga att man inte får 

skratta "åt" någon men "tillsammans med" går bra! Vi ser ett fortsatt intresse kring 

Kompisböckerna och kommer därför fortsätta att arbeta vidare med dem till våren med.  

En del av de planerade arbetssätten och aktiviteterna har vi inte arbetat klart med än. Vi 

önskar, utöver de 6 kompisböckerna, att fortsätta med materialet Stegvis där vi kommer 

fortsätta med Kompissånger och övrigt material med djur och samarbetskort. Vi hade också 

för avsikt att dra kompisar vid olika samarbets- och lektillfällen för att uppmuntra till att hitta 

nya kompisar och lekkonstellationer. Vi har testat att vi något tillfälle låta barnen ta 

uppdragskort och samarbetskompis. Uppdragen var konstruktionsinriktade och innehöll tex. 

text som " Bygg ett slott som är blått". Barnen fick själva välja material och i de flesta fall 

blev det ett bra samarbete med någon som man inte alltid leker så mycket med annars. 

Generellt ser vi hjälpsamma och omtänksamma barn som hjälps åt med städning, bära in 

madrasser utomhus och om någon spiller ut något finns en kompis snart där och hjälper till. 

Kompissolen finns kvar och vi frågar oss fortfarande varför vi inte får upp strålar på väggen i 

vår kompissol. Vi hade för ambition att skriva vars tre strålar på olika händelser under 

veckan och också involvera barnen i arbetet. Vi har uppmuntrat barnen att säga till oss när 

kompisar gör positiva saker mot andra, men vi önskar att detta blir mer förekommande. En 

anledning tror vi är att vi har ganska höga krav för att få en solstråle- kanske ska vi sänka 

dem? 

Vad gäller att utveckla respekt för närmiljön, lära mer om naturen  och den planerade 

utevistelsen upplever vi även här att vi kommer fortsätta med mer heldagar ute till våren.  

Matlagning utomhus blev svårare än planerat då vi fattades personal på grund av 

sjukskrivningar och vabbande, men här insåg vi att vi skulle sänka kraven på oss själva och 

fokusera på barnen och deras upplevelse. Att lämna gården med ryggsäck på ryggen är 

spännande - det är inte alltid sträckan du tar dig med ryggsäcken spelar så stor roll. När vi är 

utomhus tar vi chansen att lära oss mer om saker som vi fascineras av, t ex. skalbaggar, 

maskar m.m. När frågor dyker upp, som t ex. "varför det finns vatten i vattenpölen ena 

dagen men det är borta dagen efter?" letar vi information tillsammans med barnen och 

försöker att på ett konkret sätt förklara olika fenomen. Vi har också undersökt olika träd 

med trädkort, gjort matematikövningar med naturmaterial, spanat efter olika färger när 

höstens skiftningar kommer m.m. Barnen har ett stort inflytande under utevistelsen och vi 

tar tillvara på deras nyfikenhet. Att gå iväg och ha utedagar har, förutom att vi lär mer om 

vår omgivning, också en positiv effekt då det blir färre barn i huset och en annan lärmiljö för 

barnen som är kvar på förskolan. 
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Utveckling och lärande 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera.  

Så här har vi arbetat: 

Vi ser att vi på Skutan har trygga barn som tycker om att gå till sin förskola. I stort sett alla 

kommer in med ett leende och vinkar glatt till sina föräldrar innan de börjar leka med sina 

kompisar. Barnen på Skutan får alltid tid att försöka klä på sig/ av sig själv. Barnen får hänga 

upp sina saker, fundera över om något ska in i torskskåpet m.m. Vi uppmuntrar barnen att 

klara av toalettsituationen själv och visar dem gärna hur man gör istället för att göra saker åt 

dem. Barnen har ansvar för att t ex. duka, sopa m.m. De får välja många av aktiviteterna själv 

och får frågan individuellt vad de önskar göra. Vi tillämpar röstning och demokratiska 

principer och i samband med det har vi försökt att få dem att våga säga det alternativ som 

de själva vill. Detta innebär att barnen har kommit med förslag som vi inte tänkt på som 

pedagoger och som barnen sedan röstat på. Vi upplever att majoriteten står för sina tankar 

och idéer och att man inte faller för grupptrycket på samma sätt längre. Eftersom vi vill 

uppmuntra till yttrandefrihet och att barnens tankar kommer fram, har vi också varit noga 

med att se till alla barns åsikter och planera aktiviteter så att allas tankar och intressen tas 

tillvara på. 

När vi har planerade  aktiviteter i smågrupper är barnen med och väljer namn på gruppen 

och kommer med tankar kring vad de önskar få ut av sin smågruppstid. Barnen kommer med 

många kreativa förslag, allt från att lära sig mer om djur och natur och skräp i naturen, 

utflykter, åka tåg, gå till lekplatser, lära oss alfabetet på tyska och engelska till att stryka med 

strykjärn.  

Vi uppmuntrar barnen att våga visa vad de tycker och tänker. Som en del i det arbetet har vi 

visardagar där barnen tar med sig saker hemifrån och berättar om för kompisarna. Under 

hösten har den som varit dagens hjälpreda också haft samling för sina kompisar. Glädjande 

har nu även de lite blygare tagit steget och vågar hålla egna samlingar.  I samlingen berättar 

också barnen för varandra om teckningar och andra saker de gjort och vill de får de gärna 

sitta på en egen liten stol så att uppmärksamheten kan riktas tydligt till dem. Vi har också 

fortsatt uppmärksamma födelsedagarna och även då får man sitta med en krona på stolen 

och vi pedagoger berättar och visar foton på barnet. 

Mototorik-, yoga- och avslappningsövningar har varit en del av verksamheten i höst. Vi 

upplever att barnen tycker om såväl gymnastik som SPA-dagar med meditation och Yoga. I 

dessa övningar har barnen också lärt känna sig själva och sin kropp och vågat utmana sig och 



21 
 

gå utanför sin comfort-zone. Några barn upplevde t ex. massage som jobbigt till en början, 

men efter att gradvis blivit mer delaktiga kan de nu också slappna av och vara med fullt ut. 

För att fortsätta stimulera barnens språkutveckling har vi dagligen läst sagor för barnen. De 

har fått lyssna både på vuxna som läser och på talband. Vi har lekt rim- och ramslekar, 

sjungit dagligen, pratat/sjungit på olika språk och vi har haft har ljudlekar och ramsor för att 

öva vissa språkljud som vi ser barngruppen behöver. Därtill har barnen tagit egna initiativ till 

språkutveckling, exempelvis lagt alfabetet till bilder, övat stavelser på trumman, lekt Kims lek 

med smågrupperna och ställt sig i alfabetisk ordning.  Efter vårens Alfabetstema ser vi att 

många av våra barn nu både läser och skriver eftersom intresset varit så stort under temats 

gång. Vi har också presenterat olika Montessorimaterial som " Det rörliga alfabetet". Vi 

använder ett nyanserat talspråk med barnen så att de hör varierande ord och får ett 

utvecklat ordförråd.  

En sak som blev annorlunda på ett positivt sätt, mot vad vi pedagoger tänkt och planerat, var 

när barnen fick med sig "Tomtenissen" hem över natten. Vi pedagoger  hade som tanke att 

föräldrarna skulle skriva åt barnen och att vi sedan skulle läsa om vad tomten varit med om i 

samlingen dagen efter. Vi blev glatt överraskade när vi såg att många av barnen själva skrivit 

om Tomtenissens dag hemma hos dem och det blev tydligt att det inte är mängden man 

skriver/vad man gör som spelar roll, utan barnens delaktighet och inflytande i aktiviteten. 

Det räckte att något barn skrivit tre ord för att vi skulle kunna prata runt tomtens besök 

under samlingen. 

Barns inflytande 

o  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att handla efter 

demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

beslutsfattande. 

o Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

Så här har vi arbetat: 

För att barnen ska få möjlighet att göra det som de tycker om att göra, har vi arbetat med att 

man ska våga uttrycka sina tankar och komma med egna förslag på aktiviteter. På så sätt 

låter vi barnen vara med och påverka sin dag. Vi tendenser vi tidigare så till att barnen valde 

samma som sina kamrater snarare än efter eget intresse och en del barn vågade inte välja 

utan att en kompis hade valt, är nu helt borta. De barn som valde som kompisen försöker vi 

uppmuntra att välja aktivitet först.  En stor del av dagen väljer barnen själv aktiviteter, som t 

ex. vid utevistelse och efter måltider. När vi har gått iväg till lekplatser och liknande så har vi 

haft omröstningar om vilken plats vi ska gå till. Vi lyssnar också på de barn som alltid väljer 

något annat alternativ än kamraterna och vid ett annat tillfälle har vi gått dit. Barnens tankar 

och idéer ligger till grund för val av tema och aktiviteter och vi ändrade oss längs vägen efter 

deras intressen. 
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Förskola och hem 

 

o Arbetslaget ska känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familj samt att fortlöpande föra samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan. 

 

Så här har vi arbetat: 

Då Fortuna förskola är ett föräldrakooperativ är föräldrarna redan delaktiga i verksamheten. 

De sitter i  styrelsen eller i fest- och fixargrupper. Vi har daglig kontakt med föräldrarna via 

hämtning och lämning och många föräldrar tar sig god tid vid dessa tillfällen vilket ger 

möjlighet till samtal. Vidare har vi föräldramöte, familjedagar, Luciafirande m.m. där det 

finns bra tillfälle att samtala med varandra om barnen och förskolans verksamhet. Under 

föräldramötena diskuterar vi vad de har för förväntningar på verksamheten och vad som är 

viktigt att barnen har med sig den dagen de lämnar förskolan. Vi uppmuntrar också alla 

föräldrar att vara med en dag i verksamheten för att se hur deras barn har det under 

vardagarna. Under den här terminen har vi haft ett besök  av en förälder och hoppas på fler 

under nästa termin då besök verkligen uppmuntras och uppskattas av alla.   

När vi har personalmöte ansvarar föräldrarna för barnen i  barngrupperna vilket ger dem lite 

insikt i vår verksamhet. Förskolans verksamhet diskuteras också på styrelsemöte en gång i 

månaden och då medverkar förskolechef och styrelse. Under hösten har vi också skickat ut 

en föräldraenkät kring likabehandling till föräldrarna. I denna framgår hur barnen trivs på 

förskolan och detta blir också en del av underlaget i kommande utvecklingssamtal. 

 

3.2 Mål- avdelning Jollen 

Jollens prioriterade mål våren 2016 

Sagotema 

Vi har valt att ha sagotema då vi har märkt att det finns ett genuint intresse för böcker i hela 

barngruppen. Barnen kommer ofta självmant och vill att vi ska läsa och sitter gärna själv i 

soffan med en bok. Temat kan tyckas väldigt brett men vi tror att det är ett bra tema för att 

få in barnens alla olika intressen. 

Normer och värden 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

o sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman 

och livsfrågor i vardagen. 
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Hur vill vi arbeta? 

Genom att läsa olika böcker vill vi att barnen ska öka sin nyfikenhet för olika ämnen. Vi vill 

diskutera saker som till exempel hur man är en bra kompis, hur man ska agera vid speciella 

situationer och vad som händer om man agerar på ett specifikt sätt. Vi pedagoger vill arbeta 

demokratiskt och med aktiva barn, därför vill vi att barnen tipsar eller berättar vilka böcker 

de tycker att vi ska läsa. Vi går tillsammans till biblioteket och lånar böcker och här väljer 

barnen vad de önskar låna. 

Vi önskar även att barnen ska få se och vara delaktiga i dramatiseringar av böcker/sagor och 

genom dessa reflektera över hur man känner i olika situationer. Flanosagor, korta 

filmsnuttar och korta ljudböcker är andra redskap vi vill arbeta med för att utveckla ovan 

mål. Genom att vara delaktig och involvera så många sinnen och sin kropp i så stor del som 

möjligt, tror vi att barnen lär sig bättre och utvecklar sin fantasi, motorik och förståelse i 

olika situationer.  

Utveckling och lärande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

o utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

o utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

o  utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv.  

o  utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra. 

o utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter, i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama. 

Hur vill vi arbeta? 

Vi vill att barnen ska bli mer självständiga och känna tillit till sin egen förmåga. Till exempel 

vid de dagliga situationerna så som att klä av och på sig, att plocka undan efter sig och vid 

toalettbesök. Att hjälpa och uppmuntra är en självklarhet och vi berömmer gärna när barnen 

försöker och kämpar. Att se ett barn klara något de kämpat och tränat på länge är en härlig 

upplevelse. Glädjen i deras ögon visar att självständighet och känslan av att klara sina 

individuella utmaningar är en viktig del av barnens utveckling. 

Genom sagoläsning vill vi inspirera barnen till olika sätt att uttrycka sig. Introducerandet av 

en nu saga/bok sker via en sagofe som kommer och presenterar den nya sagan. Vi vill dansa, 

sjunga, dramatisera, rita eller måla de tankar som uppkommer när vi läser. Beroende på 
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vilken bok vi läser kommer vi att väva in andra områden i vårt sagotema. När vi till exempel 

läser böcker som handlar om musik/dans/rörelse kommer vi att fokusera på det så länge 

barnen har intresse för detta. Läser vi om något djur som intresserat barnen behåller vi det 

som fokus så länge intresse finns. Sagor och olika berättelser går att dramatisera och på så 

sätt kan vi tydliggöra de olika situationer och dilemman som finns i  boken.  Vi kommer att, 

på ett lekfullt sätt, diskutera, samtala, fråga, berätta och återberätta de olika sagorna. Vi vill 

att alla ska få tala till punkt och få berätta det som man vill få sagt. Alla tycker kanske inte 

likadant och det är också okej, allas tankar är välkomna. 

Barns inflytande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

o utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation. 

Hur vill vi arbeta? 

 Vi vill uppmuntra barnen till vårt talade språk genom att samtala, diskutera kring det som 

händer i sagorna, på förskolan och utanför. De barn som använder sig mestadels av 

kroppsspråk vill vi stötta genom att teckna enklare ord och uttryck. På sätt hjälper vi dem att 

göra sig förstådda vilket är viktigt för att kunna få inflytande i verksamheten.  

Vi kommer också att låta barnen vara delaktiga genom att de till exempel kan vara med och 

rösta på vilken lekplats vi ska gå till eller att de får bestämma var vi ska äta frukten 

någonstans. Vilken bok vi ska läsa, eller vad man ska leka med är andra saker som barnen 

självklart får bestämma.  

Ett annat sätt att låta barnens behov få inflytande är att vara närvarande och lyssna på 

barnen. Visar barnet tydligt att det är väldigt trött är det kanske bättre att barnet får sova 

före att det äter istället för efter. Vi sparar självklart mat och anpassar oss efter barnens 

rytm i största möjliga mån.  

Utvärdering Jollens prioriterade mål våren 2016 

Normer och värden 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

o sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman 

och livsfrågor i vardagen. 

Hur har vi arbetat? 

Böcker och sagor har varit en röd tråd genom hela terminen. Löpande har vi gått tillsammans 

till biblioteket där barnen har lånat böcker. Vi började terminen med att arbeta med fordon 

som vi märkte att barngruppen hade ett stort intresse av. Vi läste olika böcker om fordon, 
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både faktaböcker och skönlitterära, och sedan gjorde barnen bland annat bilar av 

toalettrullar.  Under terminens gång märkte vi pedagoger att barngruppen behövde stöd i 

att visa olika känslor. Därför började vi använda materialet Stegvis för att stötta barnen. Vi 

introducerade Stegvis-materialet genom en dramatisering med Hunden och Snigeln där de 

pratade om känslan ledsen. Kommande veckor pratade vi även om känslorna rädd, arg och 

glad. Barnen fick porträttera med minspel hur de ser ut när de kände de olika känslorna . Vi 

fotograferade sedan barnen och skrev ut bilderna, som vi sedan satte upp på barnens höjd 

på avdelningen. Vi läste även "Grodan-böckerna" och "Fabian-böckerna" som tar upp olika 

känslor.  

 

När vårblommorna kom fascinerades barnen av alla blommor och vår röda tråd med 

litteratur, böcker och sagor spann vidare mot blommor och insekter.  

 

Utveckling och lärande 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

o  utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

o  utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

o utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv.  

o utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra. 

o utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter, i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama. 

Hur har vi arbetat? 

Genom uppmuntran och stöttning ser vi stora resultat i barnens självständighet, både vid på- 

och avklädning och vid toalettbesök. Till nästa termin vill vi uppmuntra barnen mer att ta 

hjälp av sina kompisar för att t ex. nå kläder eller få av en vante och på så sätt stärka barnen i 

tanken att vi hjälps åt i vår vardag.  

Dramatisering är något som vi upplever att barnen tycker om att göra. Vi har dramatiserat 

både Bockarna Bruse, Tre små grisar och Bilarna Bruzzo. Barnen har fått spela olika roller när 

vi har spelat teater och även fått ansvara för en figur när vi använt sagopåsar med konkret 

rekvisita. I sagans värld kan allting hända. Det finns inga rätt eller fel och därför får man tolka 

och tycka som man vill. Efter sagorna och dramatiseringarna har vi haft boksamtal där vi 
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pratar om bokens innehåll. Vi har även diskuterat hur barnen hade gjort ifall de varit en 

karaktär i boken. Vi har lärt oss att ställa de didaktiska frågorna; Hur? Vad? Varför? för att få 

så innehållsrika svar som möjligt. Genom diskussioner, samtal och frågor har barnens 

talspråk utvecklats och de har delgett varandra och oss pedagoger sina funderingar. Dessa 

tankar och funderingar ligger till grund för val av framtida aktiviteter och diskussioner. 

Under våren har vi också haft gymnastik och rörelse och barnen har utmanats genom lekar 

och motorikövningar både inom- och utomhus. Lekplatslek är en favorit och i de fantastiska 

naturmiljöer som finns runtomkring förskolan finns många tillfällen att på ett naturligt sätt 

utmana barnens motoriska utveckling. Förutom  promenader till lekplatser med arrangerade 

lekställningar finns också naturmiljöer med kullar att springa upp/nerför, stenar att hoppa 

på, sand att springa i och träd att klättra på.  

Vi har utforskat vår närmiljö och utmanat oss motoriskt även genom utflykter till bland annat 

stranden, Fredriksdal och Trädgårdslandet på Landskrona museum. Heldagen på stranden 

gjorde hela förskolan tillsammans. Där grillade vi korv, håvade i vattnet efter räkor, hoppade 

från bryggan och lekte på stenarna. På Fredriksdal tittade vi på djuren, åt matsäck och 

klättrade och balanserade på stockar och stenar. Under utflykten till Trädgårdslandet fick 

barnen åka både tåg och buss enligt barnens önskemål. Väl där fick barnen utforska, klättra, 

krypa, balansera, läsa böcker, leka affär, spela spel med mera. Minst en gång i månaden har 

vi gått till Rydebäcks bibliotek och lånat böcker och vi har även varit där och tittat på teater. 

Andra platser vi har besökt är lekplatser i Rydebäck som Blå lekan, Brandstångsleket och 

Nyckelhålet. Vi har fått positiva reaktioner från både barn och föräldrar kring våra 

utflyktstillfälle och barnen visar intresse för att åka på fler utflykter och tycker kollektivtrafik 

är spännande. Detta tar vi med oss när vi planerar höstens verksamhet. 

Barns inflytande 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

o utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 
att påverka sin situation. 
 

Hur har vi  arbetat? 

 

Genom att arbeta mycket med barnens självkänsla har barnen vågat ta mer plats i 

barngruppen och vågat uttrycka sina känslor och tankar mer. Genom röstning har barnen 

fått vara med och bestämma vilken lekplats vi ska gå till eller vad vi ska göra. På 

eftermiddagarna får barnen välja mellan fyra aktiviteter (olika varje dag) för att underlätta 

valet av aktivitet. Självklart lyssnar vi in barnen och om något barn har uttryckt önskemål 

tidigare om en viss aktivitet, finns den med att välja bland. 
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Vi samtalar och lyssnar på barnens tankar och reflektioner kring upplevelser och har dessa 

med vid fortsatt planering av verksamheten. Det barnen fascinerats av och upplevt positivt 

har vi tagit till oss och utvecklat vidare. Ett exempel på detta är tex. maskhuset vi gjorde. 

Barnen hade hittat maskar som de fascinerades av. Tillsammans gjorde vi ett maskhus med 

olika lager som maskarna kunde bo och bygga gångar i. På sommaravslutningen berättade 

barn på avdelningen stolt om maskhuset för föräldrar och syskon.  

Förskola och hem 

 

Arbetslaget ska: 

o föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling 

och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst 

en gång varje år. 

 

Hur har vi arbetat? 

 

Eftersom Fortuna förskola är ett föräldrakooperativ är redan föräldrarna delaktiga i 

verksamheten. Vi har daglig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning och det finns 

då tid till samtal. Under terminen har vi även haft Drop-in, Öppet hus och sommaravslutning 

då det har funnits god möjlighet till samtal om barnen och förskolans verksamhet.  

Under våren har vi också erbjudit alla föräldrar utvecklingssamtal, där vi diskuterat barnens 

trivsel och utveckling med hjälp av bilder och övrig dokumentation. 

I april inskolade vi ett nytt barn och för detta finns det en klar rutin på vår förskola. Familjen 

hade tidigare varit och hälsat på hos oss på förskolan och besökt sin fadderfamilj. 

Tillsammans med föräldrarna hade en pedagog och förskolechefen ett inskolningssamtal 

första dagen där föräldrarna informerades om vår verksamhet. Någon månad efter 

inskolningen fyllde föräldrarna i en enkät hur de upplevde inskolningen, vilket sedan blev 

underlag för ett uppföljningssamtal. Detta är vårt sätt att på förskolan inkludera nya familjer 

i verksamheten. 

Vi uppmuntrar alla föräldrar att vara med en dag under varje år för att se hur deras barn har 

det på vardagarna när föräldrarna vanligtvis jobbar. Tyvärr har det inte varit så många besök 

under våren där föräldrarna har varit med i den ordinarie verksamheten. Däremot är det 

föräldrarna som ansvarar för barngruppen  när pedagogerna har personalmöten och på så 

sätt får de till viss del insikt i vår verksamhet. 

Verksamheten diskuteras också på styrelsemöten där förskolechef och styrelse medverkar.  
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Jollens prioriterade mål- hösten 2016 
 

 
Normer och värden 

 

o Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter 

samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

 

Hur vill vi arbeta? 

Vi vill ge barnen verktyg för att kunna diskutera, kompromissa och lösa konflikter med 

varandra utan vuxens hjälp. Självklart hjälper vi pedagoger till om det behövs men vi ska 

försöka att inte vara så snabba att rycka in. När vi väl hjälper till så ska vi försöka att inte ta 

över konfliktlösningen utan istället ge barnen verktyg för att de själva ska kunna lösa 

problemet.  Vi har beställt kompiskort som vi ska börja använda tillsammans med natur och 

kulturs material "Kompisböckerna". Vi pedagoger ska själva och tillsammans med barnen 

dramatisera olika situationer på förskolan, som antingen inträffat eller skulle kunna inträffa, 

och sedan får barnen hjälpa till med lösningar.  

 

Utveckling och lärande 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn  

 

o utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga samt förståelse för vikten av att värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

o  utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra.  

 

Hur vill vi arbeta? 

 

Under hösten kommer vi att spendera mycket tid utomhus. Under en provperiod kommer vi 

att ändra vårt arbetssätt så att vi minst en gång i veckan går iväg från förskola/gård och lagar 

lunch/äter matsäck på annan plats, till exempel stranden, skogen, vid någon lekplats eller 

annat ställe som barnen önskar. 

 

Tillsammans med barnen kommer vi att diskutera hur man bör agera i trafiken. Underlaget vi 

vill använda oss av är böckerna om Kråke (till exempel Kråke i trafiken och Kråkes tipsbok).  

Vi kommer att använda ett promenadrep som hjälpmedel för att barnen ska få vägledning 

när vi är ute och promenerar. Genom att spendera mycket tid utomhus tränas barnens 

grovmotorik genom bland annat fri lek, promenader och lekplatslek. Vi vill även leka 
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planerade lekar ("Under hökens vingar", "Kom alla mina kycklingar, kom som spindlar" 

etcetera) med barnen för att de ska få lite variation och nya idéer.  

 

Vi vill förnya våra samlingar. Vi upplever att nytt material till samlingar alltid lockar. Sånger, 

flanosagor, ramsor, rim, massagesagor och munmotoriksövningar är exempel på saker som 

vi vill uppdatera och förnya. Vi vet att majoriteten i barngruppen är mycket glada för att läsa 

böcker. Därför kommer vi att göra lite nya flanosagor av söndriga böcker, på så sätt väcks 

böckerna till liv på nytt. Vi vill även fortsätta gå till biblioteket för att byta ut böckerna som 

finns på avdelningen. Boksamtal är också något som vi vill fortsätta använda oss av. På så 

sätt förnyar barnen sitt ordförråd och de lär sig diskutera, fråga och uttrycka sina tankar.  

 
 

 Förskola och hem 

 

o Arbetslaget ska känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familjer samt föra fortlöpande samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan.  

 

Hur vill vi arbeta? 

 

Då Fortuna förskola är ett föräldrakooperativ är föräldrarna redan insyn i verksamheten. De 

sitter i  styrelsen eller i fest- och fixargrupper. Vi har daglig kontakt med föräldrarna via 

hämtning och lämning och många föräldrar tar sig god tid vid dessa tillfällen vilket ger 

möjlighet till samtal. Vidare har vi föräldramöte, drop in-fika,  familjedagar, Luciafirande 

m.m. där det finns bra tillfälle att samtala med varandra om barnen och förskolans 

verksamhet.  Under föräldramötena diskuterar vi alltid lite olika områden, som t ex. vad de 

har för förväntningar på verksamheten, vad de tycker är viktigt att barnen har med sig den 

dagen de lämnar förskolan, vad de tycker är matematik i förskolan m.m. Vi uppmuntrar 

också alla föräldrar att vara med en dag i verksamheten för att se hur deras barn har det 

under vardagarna. När vi har personalmöte ansvarar föräldrarna för barnen i  barngrupperna 

vilket till viss del ger dem insikt i vår verksamhet. Förskolans verksamhet diskuteras också på 

styrelsemöte en gång i månaden och då medverkar förskolechef och styrelse. Veckobrev 

skickas ut varje vecka med bilder och information om veckan som varit och veckan som 

kommer.  

Utvärdering av Jollens prioriterade mål - hösten 2016 

Normer och värden 

 

Arbetslaget ska  
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o stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

 

Hur har vi arbetat? 

 

Då vi pedagoger upplevt att det förekommit många mindre konflikter i barngruppen valde vi 

att under hösten fokusera på att ge barnen stöd och stimulans i sin sociala utveckling.  

Vi har arbetat med de Tio små kompisböckerna och vi har sett att vårt arbete har gett 

resultat i barngruppen. Bland annat genom att barnen har börjat använda ord som t.ex. 

"dela med sig" i olika sammanhang. Vi har också arbetat med begreppen "samarbeta", 

"hjälpas åt", "komma överens", "säg förlåt", "vänta på din tur" och "säg stopp" som alla är 

delar av kompisböckerna. Under terminen har vi pedagoger gjort dramatiseringar och spelat 

in film som vi gemensamt i huset har tittat på. Medvetet gjorde vi pedagoger "mindre bra" 

beslut i dramatiseringarna för att barnen skulle fundera över om det fanns en bättre lösning.  

Efteråt har vi tillsammans med barnen diskuterat och reflekterat och vi vuxna har ställt 

didaktiska frågor. Barnen gav  svar som även visade att de reflekterat över de olika 

frågeställningarna och barnen gav exempel på hur man kunde agerat på ett annorlunda sätt i 

de olika situationerna. Vid dessa tillfällen kunde vi också se att många av barnen har 

verktygen för att kunna lösa enklare konflikter själva. Vi upplever att barnen uppskattar när 

vi dramatiserar och filmatiserar. De vill gärna att vi visar pjäs/film igen och säger att vi ska 

göra fler pjäser. Med varje kompisbok följer ett arbetskort med bland annat samtalsfrågor, 

sånger, ramsor och övningar som vi använt oss av efter varje bokpresentation. Till boken 

"Dela med dig" sjöng vi Äppelmelodin för att sedan diskutera hur man delar rättvist. Vi hade 

även boksamtal där vi samtalade om hur man ska lösa situationer där någon inte vill dela 

med sig. När vi hade boken "Säg förlåt" spelade två pedagoger upp en pjäs för barnen. 

Situationen var en som ofta förkom på förskolan och därför kändes den relevant. Barnen 

reflekterade och kom med förslag på lösningar men vi känner ändå att detta är något vi 

kommer arbeta  mer och långsiktigt med.  

Att utgå från ett specifikt material tycker vi pedagoger är bra och vi upplever att det blir en 

röd tråd och struktur som uppskattas av barnen. På så sätt har varje vecka haft ett eget 

"tema" och med hjälp av kompisböckernas hjälpkort har vi fått tips och idéer på hur vi kan 

arbeta vidare med varje bok. Vi kommer under nästa termin att arbeta vidare med de Tio 

små kompisböckerna.  

Denna terminen har vi infört "Dagens hjälpreda" även inne på Jollen. Barnen har sett att 

Skutan har hjälpredor och därför önskat att även vi ska ha det. Dagens hjälpreda får säga till 

vem som ska sätta sig vid bordet, dela ut frukt och säga varsågoda. Vi upplever att barnen 

uppskattar att vara hjälpreda och att de växer med uppgiften. De frågar efter när det är 

deras tur att vara hjälpreda och visar glädje när det är deras tur. Vi tränar på att respektera 
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den som är dagens hjälpreda och att lyssna på vad den personen säger.  

 

Utveckling och lärande 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 

o utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga samt förståelse för vikten av att värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

o  utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra.  

 

Hur har vi arbetat? 

I början av terminen vistades vi mycket utomhus. Vi gick iväg flera dagar i veckan till olika 

platser, både i närområdet och längre bort. Stranden, Tropikariet, Malmö, olika lekplatser, 

skogen och fårhagen i Rydebäck var platser vi besökte. Vissa dagar hade vi med oss ett 

triangakök där vi lagade mat (tacos, hamburgare, korv) medan vi andra dagar hade med oss 

matsäck. Under terminens början var det mycket personalfrånvaro vilket medförde att det 

blev en del omstruktureringar i verksamheten, detta påverkade inte barnen nämnvärt.  

Genom att vistas mycket utomhus, både i närområde och kollektivtrafik, har det kommit 

naturligt att prata om hur man bör agera i trafiken. Under terminens gång har vi märkt stor 

skillnad hur barnen agerar. De har blivit mer medvetna om vad som kan hända i trafiken och 

stannar nu alltid vid korsningar för att sjunga ramsan "Inga bilar, inga troll- vi har sett åt alla 

håll" innan de går över gatan. Då det fanns mycket annat som fångade barns 

uppmärksamhet valde vi att ta hjälp av ett promenadrep då vi lämnar gården. Vi upplevde 

att barnen tyckte det var spännande och roligt. När vi är ute gör vi också övningar och lekar 

som innefattar att klättra, cykla, springa, hoppa, krypa, rulla och åla vilka stimulerar 

grovmotoriken. Även barns finmotorik stimuleras genom utevistelse. Till exempel genom att 

bygga sandslott, plocka bär, måla, plantera och bygga torn av olika material.  

Turen till Malmö gick inte till något planerat utflyktsmål. Barnen var för tillfället väldigt 

intresserade av tåg/buss och andra transportmedel, därför blev resan dit/hem själva målet. 

Vi färdades dock på många fler sätt än bara tåg och buss under resan. Väl i Malmö åkte vi 

rullband upp från tågperrongen och sedan hiss. Det blev en uppskattad utflykt med många 

kommentarer och tankar. Till exempel "En platt trappa" angående rullbandet och 

"Tågchauffören vinkade till oss" när vi stod och väntade på vårt tåg. Något barns reflektioner 

i efterhand handlade mest om just hissåkandet, vilket tydligt var det som fascinerat just det 

barnet. 

Vi upplever att barnen uppskattar nytt material i samlingarna. Vi har sjungit flera nya sånger, 
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till exempel "Vågorna på havet", "Kompissången" och "Lambada-Bäbä", som alla har 

mottagits positivt av barnen. Ramsor och rim har vi också uppdaterat och även gjort om 

söndriga böcker till flanosagor. När vi gör det återvinner vi något som annars kanske bara 

kastats och sagan lever vidare fast i ny tappning. Arbetskorten från Tio små kompisböcker 

har gett många tips på material och sånger som vi tacksamt tagit emot. Under hösten har vi 

fortsatt att gå till biblioteket i Rydebäck för att förnya vår boklåda. Barnen uppskattar att gå 

till biblioteket där de själva får välja bland alla barnböcker. Barnen tar en vagn på biblioteket 

och i den samlar de alla böcker de är intresserade av. Genom att hela tiden förnya och byta 

ut böcker, ramsor och sånger utvecklas barnens ordförråd och genom boksamtal och 

diskussioner får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar.  

 

Barns inflytande 

 

Förskolan ska  

 

o sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 

och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 

Hur har vi arbetat? 

 

Dagligen arbetar vi med barns inflytande. Barnen får bestämma vad vi ska göra på 

samlingen, vilken bok vi ska läsa och vad de vill göra. Vi har dagens hjälpreda som får t ex. 

välja färg som gör att barnen får sätta sig vid bordet och sedan hjälpa till att dela ut frukten 

och säga varsågoda.  Vi har omröstningar och barnen får bestämma vilken lekplats vi ska gå 

till. På eftermiddagarna under hösten har barnen lekt fritt och får då själva bestämma vad de 

vill göra. De kan till exempel välja att måla, leka med lego, bygga med klossar/tågbana, 

pyssla, klä ut sig, spela spel, pussla. lyssna på musik eller leka med något montessori-

material. 

Vi låter barnens intressen styra val av tema och aktiviteter på förskolan. Till exempel var 

resan till Malmö en utflykt som helt styrdes efter barnens önskemål och intressen då de 

önskade att åka tåg långt och titta på tåg. Även utflykten till Tropikariet var planerad efter 

barnens önskemål då de ville titta på hajar och åka buss. Ett annat exempel är att i vinterns 

Luciatåg bestämdes sångerna av barnen själva.  

I grund och botten är det också barnens behov som styr hela verksamheten. Dagen är 

upplagd på ett väl avvägt sätt för att barnen ska orka med dagen. Detta innebär  t ex. att 

barnen sover när de är trötta, åka vagn när de inte orkar gå och att vi självklart sparar mat 

om de behöver sova över den ordinarie lunchen. 
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Förskola och hem 

 

Arbetslaget ska 

o föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling 

och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en 

gång varje år. 

 

Hur har vi arbetat? 

Eftersom Fortuna förskola är ett föräldrakooperativ är redan föräldrarna delaktiga i 

verksamheten. Vi har daglig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning och det finns 

då tid till samtal . Under terminen har vi även haft föräldramöte och luciafirande då det har 

funnits god möjlighet till samtal om barnen och förskolans verksamhet.  

Vi uppmuntrar alla föräldrar att vara med minst en dag under varje år för att se hur deras 

barn har det på vardagarna när föräldrarna vanligtvis jobbar. Detta står också som en önskan 

i stadgarna för förskolan. 

När pedagogerna har personalmöte är det föräldrarna som ansvarar för barngruppen och på 

så sätt får de till viss del insikt i vår verksamhet. Verksamheten diskuteras också på 

styrelsemöten där förskolechef och styrelse medverkar.  

Vi har också klara och tydliga rutiner kring inskolning av nya barn och hur vi ska arbeta för att 

få föräldrarna att känna sig delaktiga i verksamheten. Varje familj får en fadderfamilj som 

bjuder hem den nya familjen och pratar om förskolan och tanken med föräldrakooperativ. 

På inskolningsperiodens första dag har en pedagog och förskolechefen samtal med 

vårdnadshavarna om verksamheten och inskolningstiden. Därefter sker en individuellt 

anpassad inskolning med daglig kontakt med vårdnadshavarna. Detta följs av en blankett 

med frågor kring hur man upplevt inskolningen och efter någon vecka erbjuds föräldrarna 

också ett uppföljningssamtal. Under hösten har vi också skickat ut en föräldraenkät kring 

likabehandling till föräldrarna. I denna framgår hur barnen trivs på förskolan och detta blir 

också en del av underlaget i kommande utvecklingssamtal. 

 

4. Analys och bedömning 

Generellt upplever vi att vi har arbetat aktivt för att nå målen.  Avdelningarna arbetar på lite 

olika sätt vilket till stor del beror på skillnad i barnens ålder. Under året 2016 ser vi en stor 

och tydlig förändring där vi tillsammans antagit ett än mer gemensamt förhållnings - och 

arbetssätt. Rutinerna är liknande på båda avdelningarna vilket ger en trygghet då barnen kan 
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välja att vistas på båda avdelningarna under morgnar och eftermiddagar. Vi står fast vid de 

gemensamma regler som vi satt upp i huset och vi är konsekventa mot barnen.  Tillsammans 

har vi tagit  ett steg längre,  och då dagens upplägg nu också är liknande känner vi oss mer 

som "ett hus" än två avdelningar.  Viktigt är också att vi i personalen har skoj och trivs 

tillsammans och ser varandras olikheter som tillgångar i verksamheten.  Därför har vi under 

hösten också testat att även personal byter avdelning vid ngt tillfälle i veckan vilket 

huvudsakligen varit positivt. När vi pedagoger är trygga och glada skapar vi också 

förutsättningar för att få trygga och glada barn.   

På Fortuna förskola har vi ledorden Trygghet, kunskap, glädje. Dessa tre ord går för oss hand 

i hand. En sammansvetsad barngrupp där barnen känner tillhörighet men också empati, 

medkänsla, glädje och respekt för varandra utgör en bra grund för att barnen ska våga 

utforska sin omgivning och utmana sig själv. Det känner vi att barnen vågar göra och det är 

fantastiskt roligt att se hur de vågar stå upp framför alla och berätta om saker som de gjort,  

vågar säga ifrån när något känns fel och är härligt nyfikna på allt nytt vi presenterar för dem.   

Vi har en fortsatt hög personaltäthet och detta i kombination med de relativt små 

barngrupperna gör att vi verkligen har möjlighet att se barnen och deras behov. Vi har under 

året haft kontinuerligt stöd från såväl elevhälsan som habiliteringen och fått bra stöd och råd 

kring vårt bemötande som underlättat för arbetet i barngruppen. Att vi arbetar en del 

åldersindelat i smågrupper, såväl ute som inne,  ser vi också som positivt eftersom vi märker 

att vi då kan utmana barnen på deras individuella nivå och enklare ta tillvara på de intressen 

barnen visar.  

Föräldrarna önskar självklart insyn i deras barns vardag och för att underlätta 

kommunikationen med föräldrar så har vi under våren haft ett digitalt veckobrev. I slutet av 

var vecka skrevs en sammanfattning av vad som gjorts under veckan, ofta kopplat till 

läroplansmål. Denna sammanfattning, tillsammans med bilder publicerades på förskolans 

hemsida.  Under hösten ändrades kommunikationsformen och vi har spenderat en del av 

tiden till att fundera kring hur den pedagogiska dokumentationen ska se ut (se åtgärder för 

utveckling nedan). 

På våra personalmöten (där alla anställda är med) har vi fortsatt att avsätta tid till 

kvalitetsutvecklingsfrågor. Tidigare gick en stor del av mötestiden åt till att planera 

gemensamma aktiviteter såsom Lucia, påskfester m.m. men vi har nu lagt det mesta kring 

information och det praktiska planerandet under ett kort möte på onsdagsmorgonen. På så 

sätt har vi under 2016 fortsatt att ändra fokus på personalmöten och istället fokuserat på att 

diskutera aktuella artiklar, pedagogisk atmosfär, barnsyn, genus, likabehandlingsfrågor m.m.  

Förskolechefen gick under året klart fortbildningen för förskolechefer (via Umeå universitet), 

vilket var en mycket givande och inspirerande utbildning som verkligen gav nya sätt att tänka 

kring bland annat vad kvalité i förskolan är. För att kunna fortsätta utveckla förskolan och 

hålla en jämn och hög kvalité behöver vi fortsätta avsätta tid för läsning, reflektioner och 

diskussioner enligt ovan.  
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Slutligen så  spelar barngruppens utformning samt  barnens attityder såklart stor roll och  vi 

fortsätter att lägga stor tyngd på värdegrundsarbetet. Vi tar oss tid och ger förklaringar i 

olika situationer, vill inte kränka barnen genom utskällningar inför andra, utan hellre 

berömma bra beteende och ge barnen förståelse för sitt agerande.  

5.  Åtgärder för utveckling 

Vi kommer fortsätta arbeta på liknande sätt under nästa år eftersom vi ser en positiv 

förändring på barngruppen och vi känner att vi har trygga och glada barn. Inne på den stora 

avdelningen, Skutan, kommer momentet med kompissolen vara kvar och utgöra  underlag 

för vidare diskussioner då vi upplever detta som ett bra sätt att berömma och synliggöra bra 

handlingar. Däremot känner vi pedagoger att vi dagligen ser beteende hos barnen som vi bör 

uppmärksamma med en solstråle och vi vill bli bättre på att fylla på med strålar. Vi vill också, 

vilket framgår från utvärderingarna, få barnen mer engagerade i skrivandet av solstrålarna. 

De ska kunna komma till oss pedagoger och berätta om något som kamraterna gjort och det 

ska kunna ge strålar till kompisen. Det är barnens upplevelser och tankar som ska speglas i 

solen på väggen.  

Avdelningen Jollen har som utvecklingsområde att de skulle vilja skapa en tydligare struktur 

under veckan med mer konkretisering i olika ämnesområden som språk, matematik och 

rörelse. Dessa områden kommer vävas samman med vårens tema, Natur och teknik.  

Tillsammans med barnen önskar de fortsätta utveckla hypoteser kring det som fångar 

barnens intresse, men önskar bli bättre på att följa upp och reflektera tillsammans med 

barnen. 

Vårens tema i hela huset kommer vara natur och teknik. Natur har vi arbetat en del med 

tidigare, men just teknik känner vi att det inte getts samma utrymme som t ex. 

språkrelaterade övningar. Detta tror vi till viss del beror på en osäkerhet bland oss 

pedagoger kring vad teknik i förskolan är, men då barnen är intresserade av att vara ute och 

utforska och undersöka tror vi att detta kommer bli ett passande tema under våren. Tanken 

är också att detta ska synas i förskolans utemiljö, där vi önskar skapa fler färgglada och 

experimenterande miljöer och även möjligheter till att arbeta mer med olika byggtekniker. 

Vad gäller föräldrainflytande kommer vi arbeta mer för att föräldrarna ska vara med och 

hälsa på i verksamheten så att de får en inblick i hur barnens dagar ser ut. Vi uppmuntrar 

föräldrarna att t ex. stanna över en samling, komma lite tidigare och vara med en stund 

innan hemgång etc. Vi tror också att det blir lättare för föräldrarna att då komma med sina 

egna tankar om verksamheten.   

Vi önskar också att föräldrarna lättare skulle kunna ta del av den pedagogiska 

dokumentation kring deras barn, och tillsammans med barnen titta på bilder och prata om 

dagens händelser och aktiviteter på förskolan. När vi har veckobrev blir bilderna som 

publiceras på hemsidan som regel väldigt generella. Barnens individuella dokumentation har 
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hittills varit i form av klassiska lärpärmar. Dessa har tittats i och varit en del av 

utvecklingssamtalen och föräldrar har också kunnat låna hem pärmen, men om vi ärligt ser 

till hur ofta det sker är det ca 1-2 ggr/år. Därför har vi under hösten haft funderingar på att 

digitalisera även barnens egna dokumentation. 

Vi har under höstens samtal och dagliga kontakt med föräldrarna förstått att några av 

föräldrarna har svårt att ta till sig information om utflykter m.m. när den kommer i mail. 

Många använder sig av sin arbetsmail där mailkorgen snabbt blir full av nya mail, vilket 

resulterar i att mail om t ex. en teater missas. Vi på förskolan har tagit till oss dessa tankar 

och funderade på att ha en gemensam kalender som föräldrarna kan synka sina egna 

telefoner med. även funderat mer kring hur vi ska kunna få föräldrarna mer delaktiga i  

Med tanke på såväl önskan om att digitalisera den pedagogiska dokumentationen som 

önskan om en gemensam kalender, har vi på förskolan beslutat att från och med januari 

2017 använda oss av "Tyra". Tyra är en app där vi på förskolan kan föra närvaro över barnen, 

göra generella inlägg i bloggen, göra inlägg i barnens egna portfolio och koppla inläggen till 

läroplansmålen. På så sätt är tanken att såväl läroplanen som syftet med aktiviteterna blir 

synligt för vårdnadshavarna. I Tyra finns också en kalenderfunktion så att vi på förskolan kan 

lägga in händelser och föräldrarna sedan få det länkat till den egna telefonen. 

Sammanfattningsvis finns följande utvecklingsområden att arbeta med 2017: 

- Pedagogisk dokumentation och tillgänglighet för föräldrar/barn. 

- Föräldrainflytande och delaktighet i verksamheten.  

- Natur och teknik. Mer av teknik, experiment och spännande miljöer på gården. 

- Skutan- kompissolen och barnens delaktighet i skrivandet av strålar. 

- Jollen- tydligare veckostruktur och mer hypoteser, reflektion och uppföljning med barnen.  
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