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Regler för barnomsorg i förskola och fritidshem
Rätt till barnomsorgsplats
Föräldrar som har ett behov av barnomsorg på grund av arbete, studier, rehabiliteringsåtgärder
eller utifrån barnets eget behov (Skollagen 8:7) kan ansöka om barnomsorg. Barn i förskoleålder,
vars förälder är arbetslös, permitterad eller föräldraledig med yngre syskon har rätt till plats i
förskola. Förskoleverksamheten omfattar i dessa fall 15 timmar i veckan. Fritidshem erbjuds till
barn som går i förskoleklass och skola där föräldrar har behov av barnomsorg. Enligt gällande
lagstiftning från och med 2020-01-01, Barnkonventionen, beaktas barnperspektiv vid hantering av
barnomsorgsplats. För barn som är i behov av särskilt stöd görs en bedömning med barns bästa i
fokus.

Ansökan om barnomsorg
Ansökan om plats i barnomsorgen kan göras tidigast 6 månader innan placering önskas. Anmälan
sker via vår hemsida och länken Ansökan om barnomsorg.

Placering
Plats i barnomsorg kan erhållas från den dag barnet är 1 år tills barnet går ut årskurs 6. Placering
sker efter anmälningsdatum. Vid flera anmälningar samma datum sker turordning utifrån
födelsedatum (äldst först). Avvikelser kan göras med hänsyn till barngruppens sammansättning.
Hänsyn tas till eventuella förturer.
Erbjudandet om plats ska besvaras via vår e-tjänst Självservice barnomsorg inom en vecka. Efter
påminnelse och om svar inte inkommit under föreskriven tid går erbjudandet till nästa i kön.
Föräldrar som har behov av barnomsorg på kvällar, helger och nätter kan ansöka om barnomsorg
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på obekväm arbetstid, verksamheten bedrivs från och med april 2021 vid Ängsbergets förskola i
Henån.

Förtur
Följande omständigheter utgör skäl för förtur


Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd



Syskon till redan placerat barn



Barn som redan har kommunal barnomsorg och önskar byta till annan placering

Beräkning av kötid
Anmälningsdatum utgör ködatum i kommunens barnomsorg.

Barnets vistelsetid
Förälders arbete eller studier samt restid ligger till grund för barnets schema. Barnet förutsätts ha
ledigt samtidigt som någon av föräldrarna har semester eller annan ledighet. Motsvarande förutsätts
gälla även för barn till föräldralediga, arbetslösa eller permitterade föräldrar.
Ett riktmärke inom barnomsorgen är utifrån Barnkonventionen § 31, att barn bör vistas i
barnverksamhet max 50 timmar i veckan för att ha möjlighet till vila. En särskild prövning kan göras
om annat behov föreligger. Rektor för förskola och grundskola har möjlighet att besluta om avvikelse
om förälder redovisar särskilda skäl till viss tidsanpassning. Rektor för förskola och grundskola har
också möjlighet att via arbetsgivare kontrollera förälders tider för arbete gentemot barnets schema.
Om vårdnadshavare är arbetslös, permitterad eller föräldraledig är barnens vistelsetid tisdag-torsdag
klockan 09.00-14.00.

Inskolning
Med inskolning menas den tid som åtgår innan barnet funnit sig tillrätta i verksamheten. Under en
period av cirka två veckor kommer barnet med föräldrar på korta besök. Avgift erläggs från första
placeringsdagen.
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Allmän förskola
Barn i åldern 3-5 år erbjuds från och med höstterminen plats i allmän förskola 15 timmar i veckan.
Verksamheten bedrivs tisdag-torsdag klockan 09.00-14.00. Verksamheten, som är integrerad i
kommunens förskolor, är avgiftsfri och följer skolornas läsårstider. (Enligt lag ska verksamhet
erbjudas minst 525 timmar/år). Rektor för förskola har möjlighet att besluta om avvikelse om förälder
redovisar särskilda skäl till tidsanpassning.

Sommarförskola
Under fyra semesterveckor i juli sker en sammanslagning av kommunens förskolor. Anmälan om
barnomsorg under denna period sker i en separat ansökan som skickas ut till vårdnadshavare.

Fritidshem under skollov
Barn som normalt inte har någon plats i fritidshem men till följd av föräldrarnas arbete eller
studier behöver det under skollov, kan ansöka om lovfritids. Ansökan om plats ska göras senast en
månad före skollov. Ansvarig rektor ger besked senast två veckor före aktuellt lov om plats kan
erbjudas eller inte. Ansökan är bindande om plats erbjudits och avgift debiteras oavsett om platsen
används eller inte.

Frånvaro
Om platsen inte använts på tre månader avslutas den om inte särskilda skäl föreligger.

Fritidshem vid arbetslöshet
Vid arbetslöshet eller permittering får förälder behålla platsen i högst tre månader. Vistelsen får ha
en omfatt-ning av tre timmar per dag. Barnets totala vistelsetid i skola och fritidshem förutsätts
inte överstiga 8 timmar per dag.

Fritidshem vid föräldraledighet
Plats för barn i fritidshem ska sägas upp senast två månader innan föräldraledighetens början. Om
det inte finns beslut om särskilt stöd upphör platsen i samband med det nya syskonets födelse.

Sjukskrivning
Under förälders längre tids sjukdom (= mer än sju dagar)står plats till förfogande enligt nedan.
Rektor för förskola och grundskola kan besluta om avvikelse ifall särskilda skäl föreligger.
Eventuellt utökat behov ska kunna styrkas. Avgift tas ut enligt maxtaxa.


Förskola
Plats i förskola står till förfogande med en omfattning av 20 timmar per vecka fördelat på 4-5

dagar,
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högst 5 timmar per dag.


Fritidshem
Barnets totala vistelsetid i skola och fritidshem förutsätts inte överstiga 8 timmar per dag.

Uppsägning
När man önskar säga upp plats i barnomsorgen sker det via självservice barnomsorg.
Uppsägningstiden är två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden oavsett om barnet
använder platsen eller inte.

Avgift för barnomsorg
Orust kommun tillämpar maxtaxa enligt skolverkets riktlinjer. Avgiften tas ut 12 månader per år.
Avgiften baseras på hushållets inkomst per månad. Avgiften tas ut från den dag barnet påbörjar sin
inskolning. Avgift betalas även om barnet under viss tid inte utnyttjar platsen, till exempel vid
föräldrarnas semester-ledighet.
Vid delad vårdnad där båda vårdnadshavare har ett barnomsorgsbehov får varje hushåll en egen
faktura. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela alla familjeförändringar som påverkar fakturan.
Varje år utförs en inkomstjämförelse mellan hushållets uppgivna inkomst och taxerad
förvärvsinkomst från Skatteverket. För mycket inbetald avgift återbetalas och för lite inbetald
avgift faktureras.
Vid utebliven betalning av barnomsorgsavgift kan det beslutas om avstängning i enlighet med
fastställd rutin. När skulden reglerats kan ny ansökan om plats göras.
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Avgift för barn i fritidshem under skollov
Avgiften är 50 kronor per dag. Syskonrabatt tillämpas inte.

Avgift för skjuts av skolbarn till barnomsorg på obekväm arbetstid
För barn som behöver skjuts mellan fritidshem och den dygnetruntöppna förskolan utgår en
avgift på 50 kronor per resa med taxi.

Överklaga beslut
Beslut som fattas på grundval av Skollagens regler om barnomsorg kan överklagas av varje
medborgare i den egna kommunen genom laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten.

Olycksfallsförsäkring
Orust kommun har tecknat en försäkring för barn som är folkbokförda i kommunen. För mer
information se Orust kommuns hemsida.

Förvalta reglerna
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den.

Avvikelser och förslag
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som påverkar
reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till förändringar meddela
kontaktperson för reglerna.
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Bilaga
Bilaga 1, Barnomsorgsavgift enligt gällande maxtaxa från och med 2021-01-01
Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund för avgiften. Vid en inkomst på 50 340 kr
eller högre i hushållet utgår högsta avgift. För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att
aktuella inkomstuppgifter är inlämnade. Förälder ansvarar för att meddela inkomstförändringar via
Självservice barnomsorg.
Inkomsten ska anges per månad, det vill säga hushållets uppskattade årsinkomst delat på 12
månader. Om ingen inkomstuppgift inlämnas, faktureras högsta avgift.
Observera att inkomsten kommer att kontrolleras i samband med den årliga inkomstjämförelsen.
Maxtaxan
Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta barnet som barn 2 osv, oavsett om barnet går
i förskola eller fritidshem. Detta gäller oavsett om barnet går i kommunal eller enskilt bedriven
verksamhet.
Avgift för förskola
För barn 1 betalas 3 % av inkomsten - dock max 1.510 kronor per månad
För barn 2 betalas 2 % av inkomsten - dock max 1.007 kronor per månad
För barn 3 betalas 1 % av inkomsten - dock max 503 kronor per månad
För barn 4 och fler betalas ingen avgift.
Reducering
Avgiften reduceras med 30 % av ovanstående för barn som deltar i allmän förskola för 3-5 åringar
under terminstid. För barn som är placerade enligt Skollagen 8:7, särskilt stöd, reduceras avgiften
löpande med 30 %.
Avgift för fritidshem
(Gäller från och med 1 augusti det år barnet börjar i skolan.)
För barn 1 betalas 2 % av inkomsten - dock max 1.007 kronor per månad
För barn 2 betalas 1 % av inkomsten - dock max 503 kronor per månad
För barn 3 betalas 1 % av inkomsten - dock max 503 kronor per månad
För barn 4 och fler betalas ingen avgift.
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Orust kommun, 473 80 HENÅN
Åvägen 2-6, telefon 0304-33 40 00
kommun@orust.se
www.orust.se
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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Kommunfullmäktige

Revidering av regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Att reglerna gäller från och med 2021-07-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg på obekväm arbetstid reviderades senast 201709-27, därefter hat det uppstått behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, utifrån redaktionell karaktär eller gällande lagstiftning:
 Förtydligande text och om bakgrund och syftet med reglerna.
 Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning
utifrån Barnkonventionen och barnperspektivet, att rätten till barnomsorgsplats
gäller för barn i förskoleålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
 Nattomsorg erbjuds från två års ålder, men en individuell prövning kan göras vid
behov.
 Förtydligande text om att rätten till barnomsorgsplats inte omfattar om vårdnadshavare har visstidsanställning under 6 månader.
 Reglerna har kompletterats med rubrikerna ”Barns vistelsetid”, ”Inskolning” och
”Sommarförskola” samt med text som beskriver reglerna kring dessa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

2021-03-26

Dnr KS/2020:1309

Barnomsorg på obekväm
arbetstid
Regler

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Regler

Kommunstyrelsen

KS/2020:1309, KF § ?? (2021-05-20)

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)

2021-07-01 - Gäller tills

Sektorchef Lärande

vidare
Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Sektor Lärande

Lärandekontoret, telefon 0304-33 40 00, e-post: larande@orust.se
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Bakgrund
Kommuner har ingen skyldighet att tillhandahålla omsorg på obekväm arbetstid, men ett
flertal kommuner har en sådan verksamhet, så kallat Nattis. Verksamheten är berättigad
statsbidrag. Orust kommun har under cirka 20 års tid anordnat barnomsorg på obekväm
arbetstid.
Målgrupp
Målgruppen är ensamstående förälder eller sammanboende förälder där båda har obekväm
arbetstid och behöver omsorg för sina barn under tid som förskolan/fritids inte är öppet.
Med sammanboende jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller
äktenskapsliknande förhållande med person som inte är vårdnadshavare till barnet.
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
Rätt till barnomsorgsplats
Verksamheten är för familjer som har behov av omsorg på obekväm arbetstid och inte
själva kan ombesörja detta. Det finns dock ingen generell rättighet att i enskilda fall få
omsorg under obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan. Föräldrars
ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår. Det kan till exempel
röra sig om att få sina arbetstider förlagda till vardagar eller dagtid istället för veckoslut
eller kvälls- och nattetid.
Barnomsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn i förskoleålder till och med
vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till
kväll, nätter och eller helger. Nattomsorg erbjuds från två års ålder, men en individuell
prövning kan göras vid behov. Behovet ska vara regelbundet och kontinuerligt
återkommande (innefattar inte tillfälliga behov) och andra möjligheter att tillgodose
behovet av omsorg ska ha prövats av vårdnadshavaren. Omsorg ska erbjudas förälder
som annars riskerar att förlora möjligheten att försörja sig, till exempel genom att de
måste minska sin arbetstid eller inte kan erhålla sitt nuvarande arbete. Enligt gällande
lagstiftning från och med 2020-01-01, Barnkonventionen, beaktas barnperspektivet vid
hantering av barnomsorgsplats. Vid ansökan om plats för barn som är i behov av särskilt
stöd, görs en individuell prövning utifrån gällande lagstiftning om barnets bästa i fokus.
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Ansökan om barnomsorg
Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Sökande ska
också styrka att hon/han prövat möjligheten att förändra sin arbetstid. Administrationen
kan kontrollera för-hållandena hos arbetsgivaren. Schematider för omsorgsbehov ska vara
inskickat minst en månad före aktuellt behov. Om utökat behov av vistelsetid uppkommer
efter inlämnat schema ska ansökan om ytterligare tid göras hos rektor, som beslutar om
behovet kan tillgodoses utifrån beläggningen i verksamheten.
Inför beviljande av plats görs en noggrann behovsprövning i varje enskilt fall. Beslut fattas
inom två månader efter ansökan inkommit. Placering kan dock inte garanteras inom
angiven tid.
Placering
Verksamheten bedrivs från och med april 2021 i anslutning till Ängsbergets förskola i
Henån.
Omsorg beviljas i följande kategorier:
1. Måndag-fredag klockan 18.00-22.00 (Sen kvällsomsorg)
2. Måndag-fredag klockan 22.00-06.00 (Nattomsorg)
3. Fredag klockan 22.00 till och med måndag klockan 06.00 (Helgomsorg)
Omsorg erbjuds inte på långfredag, påskafton, påskdagen, midsommarafton,
midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.
Barns vistelsetid
Vårdnadshavares arbets- och restid ligger till grund för barnens schema. Barnen förutsätts
vara lediga när vårdnadshavare är sjukskriven, är ledig eller har semester. Ett riktmärke
inom barnomsorgen är utifrån Barnkonventionen § 31, att barn bör vistas i
barnverksamhet max 50 timmar i veckan för att få möjlighet till vila. En särskild prövning
kan göras om annat behov föreligger. Barns vistelsetid i verksamheten är max tre nätter i
rad, sedan ska barnen ha två dygns sammanhängande vila för att tillgodose barns rätt till
vila enligt § 31 i Barnkonventionen.
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Inskolning
Med inskolning menas den tid som åtgår innan barnet funnit sig tillrätta i verksamheten.
Inskolning sker med två nätter eller kvällar beroende på vilken omsorg som kommer
efterfrågas. Avgift erläggs från första placeringsdagen.
Sommarförskola
Under fyra semesterveckor i juli sker en sammanslagning av kommunens förskolor.
Anmälan om barnomsorg under denna period sker i en separat ansökan som skickas ut till
vårdnadshavare.
Frånvaro och uppsägning
Om platsen inte används på två månader upphör rätten till barnomsorg på obekväm
arbetstid med omedelbar verkan. Platsen upphör också vid föräldraledighet och måste
sökas på nytt vid behov. Platsen kvarstår så länge som arbetstidsscheman visar behov.
Avgift för barnomsorg
Föräldraavgiften för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.
Avgift för skjuts av skolbarn till barnomsorg på obekväm arbetstid
För barn som behöver skjuts mellan fritidshem och den dygnetruntöppna förskolan utgår
en avgift på 50 kronor per resa med taxi.

Förvalta reglerna
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också
ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för reglerna.
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V

Uppföljningsbeslut

Huddinge kommun

2021-03-22
1 (5)
Dnr 400-2019:3005

Uppföljningsbeslut
efter kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering
av klagomål mot utbildningen i
Orust kommun

Skolinspektionen

2 (5)

Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 § skollagen (2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen i Orust kommun. Granskningen genomfördes under vårterminen 2020.
Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett utvecklingsområde som angetts i
beslut den 28 september 2020, dnr 400-2019:3005.
Skolinspektionen har begärt att huvudmannen senast den 23 mars 2021 ska redovisa
till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden. Orust kommun har inkommit med en sådan redovisning den 16 mars 2021.

Beslut efter uppföljning
Skolinspektionen bedömer vidtagna åtgärder på följande sätt:
Orust kommun har beslutat om åtgärder för att höja kvaliteten inom området. De
planerade åtgärderna är ännu inte genomförda men ligger i linje med Skolinspektionens bedömning.
Skolinspektionen avslutar därmed granskningen, och kommer fortsättningsvis att
följa Orust kommun i sin samlade risk- och väsentlighetsanalys.

Bakgrund
Huvudmannens organisation för hantering av klagomål mot utbildningen
Bedömningen var att ett utvecklingsområde behövde inledas inom följande:
•
•
•

Tydliggöra definitionen av vad ett klagomål är, i syfte att förankra rutiner
och främja likvärdighet gällande klagomålshanteringen.
Tillgängliggöra flera sätt för anmälare att lämna klagomål.
Sammanställa och kategorisera klagomål som en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Utifrån huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder bedömer Skolinspektionen
att huvudmannen har fattat beslut om flera åtgärder för att höja kvaliteten inom huvudmannens klagomålshantering. Huvudmannen redovisar bland annat följande.
Huvudmannen har tagit fram en e-tjänst för anmälan av klagomål som kommer att
börja användas under våren 2021 och ersätta den tidigare pappershanteringen. Etjänsten innehåller olika färdigdefinierade kategorier av klagomål och en handläggare
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på kommunen kommer att kategorisera de klagomål som kommer in den vägen. Minst
en gång per kvartal kommer huvudmannen även att samla in skolenheternas klagomål
via rektorerna och låta handläggaren kategorisera klagomålen i e-tjänsten. Detta för
att inte belasta skolorna i någon större grad, men ändå få en heltäckande bild. Klagomålen kommer därmed att kunna följas upp på enhetsnivå och delges enheterna.
Sektorns ledningsgrupp kommer minst en gång per år analysera klagomålen inom ramen av det systematiska kvalitetsarbetet. Denna hantering förväntas på längre sikt
leda till att huvudmannen mer effektivt kommer att kunna sätta in åtgärder samt utveckla verksamheten.
Innan lanseringen av e-tjänsten avser huvudmannen att kommunicera definitionen av
klagomål i organisationen samt gå igenom hur skolpersonal ska hantera klagomål så
att de kommer huvudmannen till del. Skolinspektionen vill betona vikten av att definitionen av klagomål konkretiseras och tydliggörs så att den blir ett reellt stöd till rektorer och personal på skolorna i deras klagomålshantering.

På Skolinspektionens vägnar

X

Camilla Thinsz Fjellström

X

Ana-Maria Koci Spång

Beslutsfattare

Föredragande

Signerat av: Camilla Thinsz Fjellström

Signerat av: Ana-Maria Koci Spång

I handläggningen av ärendet har även utredaren Karin Lindqvist medverkat.
Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/huvudmans-hantering-av-klagomal-mot-utbild-ningen-del-2-organisation-och-tillvagagangssatt
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Bilaga 2: Författningsstöd
Skollagen (2010:800)
4 kap. 3 §
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
4 kap. 5 §
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
4 kap. 7 §
Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns
brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
4 kap. 8 §
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för – kunskap, valfrihet och trygghet
”[H]uvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudmannen ska informera om dessa rutiner så att barn, elever och vårdnadshavare får kännedom om hur de ska gå till väga. Det bör överlämnas till varje huvudman att bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om klagomålsrutinerna ska lämnas. Rutinerna bör dock innehålla en intern ansvarsfördelning hos huvudmannen.” (s. 309)
”[H]uvudmannen ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Det överlämnas till varje huvudman att bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om klagomålsrutinerna ska lämnas. För att det inte ska
råda någon tvekan om vad rutinerna innebär ska de […] vara skriftliga. Rutinerna ska
rikta sig såväl till huvudmannens interna organisation som till barn, elever, vårdnadshavare och andra som vill lämna klagomål. Huvudregeln bör vara att klagomål först lämnas till ansvarig rektor, förskolechef eller motsvarande ledningsfunktion vid fritidshemmet för att därefter slussas vidare till huvudmannen. För att rutinerna ska fungera på
det sätt som är avsett är det givetvis nödvändigt att informationen om klagomålsrutinerna lämnas på sådant sätt att de blir kända för de som vill lämna klagomål. Det kan
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t.ex. vara via huvudmannens hemsida eller i riktad information i samband med läsårsstarten.” (s. 673)
Allmänna råd
Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:98) om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet framgår bland annat att omfattningen och innehållet i klagomålen är en viktig
del i huvudmannens kvalitetsarbete, såväl i uppföljning som i analys. Det framgår även
att klagomålsrutinerna behöver innehålla en intern ansvarsfördelning för hur klagomålen ska tas emot och utredas både på huvudmanna- och enhetsnivå. Det är även viktigt
att det finns rutiner för hur barn, elever eller vårdnadshavare ska få återkoppling på sin
anmälan. Vidare framgår att det är viktigt att de som vill lämna klagomål vet att det alltid är huvudmannen som har ansvaret för att utreda och åtgärda bristerna även om
rektorn oftast är den som i första hand tar emot och om möjligt åtgärdar klagomålet.
Det är också viktigt att de som vill lämna klagomål får veta hur ärendet kan föras vidare
till huvudmannen.

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Sektor Lärande
Marika Carlberg, sekreterare/administratör
Telefon 0304-33 41 15

Lärandeutskottets representanter
Berörd rektor

Utskottet för lärande verksamhetsbesök
Utskottet för lärande gör onsdagen den 7 april 2021 verksamhetsbesök vid
Ellös och Tvets förskolor. OBS! Besöket genomförs digitalt i förkortad version
– representanter för utskottet och lärandekontoret träffas i Årholmen
alternativt digitalt!
Program för besöket
08.00-08.45

Ledningens information/dialog med politiken.

08.45-09.30

Intervju med personal.

09.30-10.00

Utskottets/sektors representanter gör en kort

sammanfattning av
besöket. Förskolans rektor deltar.
12.00-13.00

Lunch.

Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt sammanträde.
Detta är förlagt till centrumhuset, s-rum Årholmen, Henån.
Deltagare
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från utskottet
för
lärande samt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Därutöver deltar
sektorchef, utvecklingschef och sekreterare/administratör.
Rapportering till utskottet för lärande
____________________________________________________________________________________________________________________
Telefon/fax
Hemsida
E-post
Postadress
Besöksadress
Org.nr
Bankgiro
0304-33 40 00/
www.orust.se
kommun@orust.se
473 80 HENÅN
Centrumhuset
212000-1314
645-8368
0304-33 41 85
Åvägen 2-6

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens sammanträde.

ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Katarina Levenby
Sektorchef

____________________________________________________________________________________________________________________
Telefon/fax
Hemsida
E-post
Postadress
Besöksadress
Org.nr
Bankgiro
0304-33 40 00/
www.orust.se
kommun@orust.se
473 80 HENÅN
Centrumhuset
212000-1314
645-8368
0304-33 41 85
Åvägen 2-6
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Dnr KS/2020:1079 - 600

Sektor Lärande
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör
Tfn 0304-33 41 15

Rektor för Ellös och Tvets förskolor

Lärandeutskottets verksamhetsbesök
Enligt överenskommelse översändes programmet inför verksamhetsbesöket
den 7 april 2021. Vi ger er program samt frågeställningar inför
verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till personal som kommer att
delta i intervjuerna och meddelar tid.
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till
förberedelser. Deltagarna ska ha hunnit göra en sammanfattande bedömning
om de starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt kunna ge förslag
till utvecklingsområden.
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill jag
meddela att vi beräknar att 7 personer från utskottet/förvaltningen deltar.
ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Marika Carlberg
Sekreterare/administratör

____________________________________________________________________________________________________________________
Telefon/fax
Hemsida
E-post
Postadress
Besöksadress
Org.nr
Bankgiro
0304-33 40 00/
www.orust.se
kommun@orust.se
473 80 HENÅN
Centrumhuset
212000-1314
645-8368
0304-33 41 85
Åvägen 2-6
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Frågeställningar – underlag till intervjuer

Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i for
av en dialog, enligt frågeställningarna nedan.

Personal


Vad är speciellt på denna enhet?



Vilka speciella utmaningar finns?



Vad är ni mest stolta över?



Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen?



Hur hanterar ni den ekonomiska situationen?

____________________________________________________________________________________________________________________

Sektor lärande egna
uppföljning
Ellös förskola
2020

Sektor lärande egna uppföljning

1 Kommunfullmäktige/sektor lärandes/enhetens mål
Mål
Mål

Kommentar
Barns delaktighet och inflytande
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar


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



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

Måluppfyllelse:
Vi pratar varje dag om att det är viktigt att vara försiktig med våra
leksaker för att annars kan de gå sönder. Barnen tränar varje dag i
hallen när vi går in på att hänga upp sina kläder på kroken och
ställa skorna på sin plats. Barnen hjälper även varandra med
kläder och skor.
I arbetet med sopsortering och vattnets kretslopp samt när vi
pratat om mat och hur den produceras, har barnen fått nya tankar
och funderingar runt hur vi/dem själva kan vara med och påverka.
Boken ”Vad händer med jorden” hade bra illustrationer inom
varje ämne och vi kunde få diskussioner utifrån den. Vi ser att
barnen funderat en hel del kring hur vi kan påverka vår miljö och
Inflytande/medskapande

kanske främst då vad det gäller skräp men också en del runt mat

för barn, elever och

och vatten. Barnen plockar ofta upp skräp när vi rör oss i naturen

föräldrar

och de har en stor medvetenhet kring hur skräpet påverkar djur
och natur.
Vi har lyssnat på barnens intressen och utifrån detta skapat olika
aktiviteter så som att de fått använda sig av ipad och fotografera
tex. naturens skiftningar. Barnen har tagit kort på de saker de
skapat som tex stentroll, detta ledde till att de kom på att de måste
ha en trollskog till trollen och det blev ett stort intresse.
Barnen har själva bestämt vart vi skall gå på våra promenader och
flera gånger har de valt att vi ska gå ut och plocka skräp.
Medvetenheten hos barnen har ökat om att ta med sig skräpet
hem och hur vi sorterar. Barnens delaktighet har varit stort och vi
ser fortfarande är att de aktivt plockar upp skräp om de ser något.
En dag i juni kom tre barn och ville ha plasthandskar och en påse,
de skulle plocka skräp på vår förskole-gård.
Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelsen
För de yngsta barnen har det varit framgångsrikt att vi vuxna har
varit med och plockat undan, då har vi uppmuntrat och berömt
barnens handlingar och vi har även gett barnen uppdrag för att
tydliggöra vad som ska göras och att alla ska delta och hjälpas åt.
För att underlätta upplockningen har vi begränsat material som
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Mål

Kommentar
byts ut och leksakslådorna har bilder så att man ser var sakerna ska
ligga.
Vi har tagit vara på barnens intresse och vi har själva har brunnit
för det vi jobbat med. Böcker har varit en bra utgångspunkt och
vatten-experimentet blev en succé då man så tydligt kunde se hur
vattnets kretslopp faktiskt fungerar. Det lilla reningsverket
fungerade inte fullt ut men gav oss något att prata och fundera
kring. Det visuella och det man själv är med om är det som främjar
inlärningen bäst upplever vi. Att hjälpa Huxafluxa som inte kan
saker har också varit en bra metod. Det blir spännande och vi får
en gemensam uppgift att lösa vilket främjar gruppens lärande.
Vi har visat dokumentationen på höstens arbete på storbild
tillsammans med barnen, vilket barnen tyckte var roligt och de
kunde återberätta när de såg bilderna: Kom du i håg när vi gjorde
det, den har jag gjort, där är jag osv. När vi arbetat klart med
filmen om Håkan och Berit, satte vi ihop en film om allt vi gjort.
Vi satte upp Ipaden i hallen och lät filmen gå när föräldrar kom
och hämtade barnen. Då fick barnen återberätta vad de varit med
om, ivriga och glada berättade de för sina föräldrar.
Vi är engagerade pedagoger och vi har fokuserat på ett aktuellt
ämne, hållbar utveckling, de ligger i tiden och barnen har visat ett
stort intresse.
Min analys
Jag ser en mycket god måluppfyllelse, pedagogerna har visat ett
stort engagemang och utvecklat sitt arbetssätt inom fler
målområden där barnen fått flera möjligheter att vara delaktiga,
tex planering av aktiviteter och innehåll, och fått möjlighet att leda
varandra och få pröva sina idéer. Pedagogerna har använt olika
metoder för att nå målen och blandningen av upplevelser, teori,
äventyr och experiment har varit framgångsrikt.
Utvecklingsområden – och förbättringsområden
Barnen har visat stor förståelse vad som händer i naturen vid
nedskräpning, och nästa läsår fortsätter vi utveckla och fördjupa
barnens delaktighet i hållbarhet och att värna om natur och
medmänniskor. Vi kommer att fortsätta med vår dagliga struktur
och undervisningstillfällen, ha en god miljö för språkträning och
stötta barnens utveckling i att lyssna på varandra och uttrycka sin
vilja.
Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar:
Barn och elevers



utveckling mot målen

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



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

Kommentar
naturvetenskap och teknik


att utveckla förståelse för samband i naturen och för
naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur
och samhälle påverkar varandra



att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera
konflikter och förstå rättigheter att utveckla förmåga och
skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,



att utveckla förståelse för samband i naturen och för
naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur
och samhälle påverkar varandra,



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



att utveckla förståelse för rum, tid och form, och
grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal,
ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera
matematiskt om detta,



att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om
växter och djur samt enkla kemiska processer och
fysikaliska fenomen,



att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka
och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i
olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång,
musik, och dans

Måluppfyllelse
Vi har övat på att samarbeta och förstå varandras värde med hjälp
av kamratövningar och kompisbanor. Övningarna syftar till att
vara jämställda och främjar att vi är olika bra på olika saker.
Barnen har stöttat varandra, hjälpt varandra och hejat fram
varandra i olika aktiviteter.
Barnen har varit mycket aktiva i vårt miljöarbete och verkligen
velat veta och lära sig. Vi har hört barnen prata mycket om sådant
som vi jobbat med som vattnets kretslopp eller nedskräpningen i
vår närmiljö. De har också bra kunskaper kring sopsortering och
nedbrytning i naturen.
Vi har skapat en mask av toalettrullar som barnen har tagit med
sig hemifrån som i sin tur skapat samtal om maskar, färger och
antal.
Vi har startat ett intresse, en nyfikenhet för naturens kretslopp
hos barnen. Detta delvis genom att barnen har varit med och
skapat en glaskompost för att se maskarnas process. Vi har pratat
om maskar och deras förmåga att skapa jord av gamla matrester.
Barnen vill gärna plocka ner glaskomposten och titta på maskarna,
de berättar vad de ser, visar, gör maskramsan som vi har lärt oss.
Barnen har visat intresse för matematik när vi har sorterat olika
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Mål

Kommentar
saker. Skräpet sorterades för att återvinnas och stenarna sorterade
vi efter storlek. Intresset för att sortera var stort och utökades till
färger och vi har använt oss av en saga och tecken som stöd.
Ecke ekorre, har varit en del i lärandet. Tex när barnen skulle ta
reda på vad Ecke tyckte om att äta och var han bodde. Då fick vi
gå ut i skogen och leta efter mat som vi trodde han tyckte om och
se var han bodde. Vi har även pratat om andra djur som finns i
skogen, där har vi använt oss av ett bildspel för att introducera.
Barnen har fått använda sig av iPads och fotografera naturens
skiftningar. Vilka färger finns det och barnen skapade vackra
tavlor. De har också fått lära sig om hur de ska vara rädda om
naturen.
Under våren arbetade vi med en saga om Håkan och Berit som
handlade om kompisskap. De skulle ha en fest för sina kompisar
när de fyllde år. vi fick ett brev av Ecke om att han ville ha ett
födelsedagskalas, så barnen fick i uppdrag att fixa olika saker inför
kalaset.
Vi pedagoger har varit engagerade i arbetet med hållbar
utveckling vilket har avspeglat sig på barnen. Vi har sett på våra
promenader där vi plockar skräp hur medvetna dom är nu. Våra
samtal kring Barr och Pinne har lett till stora diskussioner och
våra filmer vi sett om haven har väckt tankar och många frågor.
Aktiviteter som bidragit till måluppfyllelsen
Barnens och vårt intresse och engagemang är den viktigaste
framgångsfaktorn. Vi har hela tiden försökt fånga det som barnen
visat intresse för och sedan utvecklat det mera. Vi gjorde
experiment med bröd och det är ett tydligt exempel på hur vi tog
tillvara barnens frågor och funderingar kring bakterier (bra och
dåliga) och sambanden mellan dem och vår hygien. Det gör att
barnen har blivit engagerade och vetgiriga på ett positivt sätt. Att
då och då flika in med häxan ”Huxafluxa” eller andra delar av
äventyren har gjort det hela än mer spännande och därmed
lärorikt. Experiment och andra konkreta upplevelser är också
något som vi kan se bidrar till inlärning hos barnen. Det barnen
kommer ihåg är det som de varit med om och upplevt vilket de
också berättar om i våra intervjufrågor.
Metoder som var framgångsrika var att ha en kompis som Ecke
och att använda sig av lekgrupper. Även filmen om Håkan och
Berit ledde till goda reflektioner och samtal kring vad de gjorde i
filmen och detta ledde fram till att vi hade ett kalas för Ecke.
Att lämna gården och utforska närmiljön runt förskolan har skapat
nyfikenhet vilket gjort barnen intresserade av uppdragen och
aktiviteterna. Att utgå från barnens intresse och frågor för att
vidareutveckla undervisningen och lärtillfällen, som vi har gjort
vid sortering och maskkompost.
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Mål

Kommentar
Vårt intresse har lett till framgång, Vi pedagoger har pratat och
visat om att vi skall vara rädda om vår miljö och vi har pratat om
vikten att vara rädd om vår miljö och inte slösa på vårt material,
t.ex rita på papprets båda sidor. Vi har också påbörjat att skapa
och konstruera med återbruksmaterial. Vi har pratat om matsvinnförsöker lära oss att avväga hur mycket vi orkar att äta, så att vi
inte slänger så mycket mat.
Min analys
Jag ser en genomgående god måluppfyllelse och gruppernas
utvärderingar uppvisar en stor bredd på hur olika aktiviteter och
innehåll har bidragit till barnens ökade kunskaper. Pedagogerna
beskriver hur de har lyssnat på barnen och fångat upp vad de varit
intresserade av, och jag ser också att när vi jobbar med mindre
barngrupper, har kvalitén ökat på undervisningen.
Utvecklingsområden – och förbättringsområden
Vi fortsätter arbeta med mindre barngrupper och nästa läsår
kommer vi att dela in barnen i åldersindelade grupper under hela
dagen för att få ett lugnare tempo, (inte flytta grupper i olika
lokaler under dagen) och förbättra undervisningstillfällena.
Normer och värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar


varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig
in i andra människors situation samt vilja att hjälpa
andra,



att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar
utveckling och att aktivt delta i samhället

Måluppfyllelse:
Vi ser att barnen utvecklat sin förmåga att se varandra och förstå
varandras känslor bla när de ofta pratar om vem som saknas och
att de gärna vill att alla skall vara med vid våra
Normer och värden

samlingar/aktiviteter. Om någon verkat bekymrad eller ledsen har
vi sett att andra barn frågar och tar hand om den som är ledsen.
Vår känsla i gruppen är att barnen är omtänksamma mot varandra
och att de känner sig sedda i gruppen. De pratar ofta om
äventyrarna och att de tillhör den gruppen med stolthet i rösten.
Barnen har fått en ökad förståelse för hur man kan vara rädd om
naturen genom att vi tittat på ”Barr och Pinne”( UR, Sveriges
utbildningsradio), som handlade om att inte slänga skräp i
naturen. Efter det har vi gått på promenader och plockat skräp.
Tillbaka på förskolan sorterade vi skräpet och la det som skulle
återvinnas i rätt spann på förskolans återvinningsstation.
I samband med Earth Hour introducerade vi för barnen att spara
på el och vatten. Vi uppmuntrade barnen till att släcka lampor och
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att inte använda mer vatten än vad som behövs.
Vi har arbetat med målen som handlar om att skapa en trygghet
och samhörighet i gruppen. En viktig del i vår grupp har varit att
fånga barnens intresse, detta gjorde vi genom att använda oss av
en figur som fick heta ”Ecke ekorre”. Barnen fick bestämma vad
han skulle heta. Han var varit en trygghet och en kär vän för
barnen i gruppen. Vi har under vår grupptid med barnen lekt,
använt oss av sånger, ramsor och bilder.
Barnen har haft stort intresse och visat stor delaktighet i vårt tema
och de plockar plast, papper, glas osv när vi är ute på gården och
på våra promenader. Barnen vet hur man sorterar och varför, vad
som händer med naturen vid nedskräpning. De pratar även om
vad som händer med djuren om de får i sig plast ,tuggummi osv.
Aktiviteter som bidragit till måluppfyllelsen:
Kamratövningarna från äventyrspedagogiken har varit väldigt
positiva. Det finns mängder av olika övningar som alla syftar till
samarbete och positiv gruppkontakt/gemenskap. Barnen tycker
att det är roligt med kamratövningarna och vill gärna göra det
ofta. Vi ser att vår kram i ringen som avslutning gett oss en go vikänsla i gruppen.
En framgångsfaktor har varit att få barnen intresserade av det vi
ska göra. En bra introduktion och uppstart med ”Barr och pinne”.
Att barnen har varit aktivt deltagande och själva plockat in
materialet som sedan sorterades.
Framgångsfaktorn blev ekorren Ecke som alltid är med
barngruppen i samling och så väl i skogen eller vid aktiviteter som
vi gör. Ecke har varit en speciell trygghet för några av barnen i
gruppen. En vän man fått ta fram när man känt sig ledsen eller
längtat efter sin mamma eller pappa. En metod vi pedagoger
använt oss av i undervisningen har varit att dela gruppen i
åldersindelning för att tillgodo se alla barnens behov. När vi var
ute och gick använde vi oss av vårt gångrep, där man går bredvid
en kompis. Detta rep skapar en gruppkänsla som går ner på
kompisnivå när man står bredvid en kompis.
Vi har varit på skräp-promenader, där vi fick flera påsar skräp med
oss hem. Vi har målat vårt hav, som vi vill att det skall se ut och
nedskräpat hav, vad händer med havet vid nedskräpning och vad
händer med djuren som bor i havet.
Vi har även gjort experiment, tex ett där vi grävde ner en träplatta
där vi hade spikat på olika saker: bananskal, plast, äpple,
ljushållare och papper. Det gjorde vi i oktober och barnen trodde
att plasten och pappret skulle vara kvar, det andra skulle maskarna
äta upp. I april var tiden inne för att gräva upp och se vad som
fanns kvar, barnen var mycket förväntansfulla när det var dags att
gräva upp. Vi hade gjort en karta med Marias fotsteg tex 4 steg åt
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vänster, 4 steg uppåt för att komma ihåg vart vi grävt ner
träplattan. Alla ville vara med och gräva så vi turades om med
spaden. Till slut hittade vi plattan och vi fick upp den och det
visade sig att ljushållaren och plasten var kvar!.
Analys
Jag ser en mycket god måluppfyllelse och det goda resultat beror
bl.a på att pedagogerna utvecklat sina metoder och
tillvägagångssätt att de och har varit engagerade och
medupptäckande. De har väckt barnens intresse för temat genom
att göra barnen delaktiga på olika sätt. Alla pedagoger har gått
ICDP-kurs steg 1, de är väl förtrogna med grunderna i
utbildningen och använder sig av vägledande samtal varje dag. De
är också uppmärksamma och hjälper barnen att hitta lösningar på
eventuella konflikter och utmanar dem genom att ställa frågor som
ger eftertanke: Hur kan du göra istället?
Utvecklings – och förbättringsområden
Fortsätta utveckla arbetssätt och metoder för att bibehålla och öka
undervisningstillfällena. Fortsätta arbeta med ett medvetet
förhållningsätt och utveckla arbetssätt som inspirerar och ökar
barnens förmåga att leva sig in i andra människors situation och
att hjälpa andra.
Lust att lära
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar


att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och
lära,

Måluppfyllelse:
Barnen har visat stort intresse och nyfikenhet, de har varit aktiva
och varit delaktiga i de olika teman och aktiviteterna. Barnen har
ställt frågor och reflekterat över vad som sker vid tex. vid
nedskräpning. Vi hör ifrån föräldrar att barnen tar det här på
allvar, barnen sorterar hemma och tar med sig skräpet hem som de
Lust att lära

har hittat i naturen.
Vi pedagoger har varit engagerade och medupptäckande. Vi har
väckt barnens intresse för temat t.ex. genom att göra barnen
delaktiga. Vi har hittat saker som barnen har tyckt varit roligt och
spännande som tex. maskkomposten som barnen har frågat efter
under dagarna trots att den inte alltid har varit framme. Genom
att jobba med maskar hittade vi något som alla barnen oavsett
ålder tyckte var roligt och intressant.
Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelsen
Intresset för hållbar utveckling är stort och ligger i tiden. Det är
enkelt att hitta material och filmer som har inspirerat, om våra
smutsiga hav och nedskräpning i naturen.
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Vi är engagerade pedagoger och har själva varit intresserade och
det smittar av sig till barnen.
Vi har arbetat med vår kropp, och har inspirerat till god hälsa när
vi har Vi har lekt med hinderbanor, genomfört olika rörelselekar
och tex laserstrålar man ej får nudda med sin kropp, och barnen
har verkligen visat glädje och skrattat tillsammans.
Vi har arbetat kontinuerligt med olika metoder för de barn som
behöver extra stöd, för att de ska få möjlighet uppleva sitt lärande
som lustfullt, tex. bildövningar, dans, rytmik, sånger, ramsor,
böcker både vanliga och digitala i verktyget Polyglutt.
Min analys
Utvärderingarna visar på mycket god måluppfyllelse.
Pedagogernas inställning till undervisning och arbetssätt är
grunden till lusten att lära. Pedagogerna visar ett stort intresse för
djur och natur, och har kunnat förmedla detta till barnen på ett
glädjefyllt sätt. De har använt olika sätt och hjälpmedel för att
presentera de olika teman, och det bidrar i allra högsta grad till att
barnen finner glädje och lust att lära.
Utvecklings - och förbättringsområden
Fortsätta att arbeta med teman och projekt som berör och är
angelägna för barnen, att pedagogerna fortsätter vara lyhörda och
ger dem utmaningar utefter deras intressen. Fortsätta med de
glädjefyllda undervisningssätten som gör att både barn och
pedagoger har roligt tillsammans. Allt för att alla barn ska behålla
sin lust att lära och sin vilja för att öka sina kunskaper och sitt
livslånga lärande.

Uppdrag
Uppdrag

Kommentar

Pågår
Ta fram en kommunal
plan för studie- och
yrkesvägledning
Avslutad
Handlingsplan med
åtgärder upprättas för
arbetet med att eleverna
skall nå högre behörighet
till gymnasieprogram,
samt att fler elever får
betyg i alla ämnen och ett
ökat meritvärde.
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Handlingsplan för förskolan
Vårt prioriterade fokusområde är att organisera för undervisning i
mindre stadigvarande barngrupper och på sikt nå Skolverkets
riktlinjer om barngruppers storlek. För att nå högre måluppfyllelse
i förskolan samt sektor Lärandets mål förbättrat skolresultat för
elever.

Önskade effekter
Högre måluppfyllelse för alla barn i förskolan.
Barns delaktighet och inflytande ökar, vilket möjliggör en ökad
motivation och lust att lära.
Läroplanens intentioner synliggörs tydligare i undervisningen.
Pågår

Färre specialpedagogiska insatser i form av handlingsplaner för

Mindre barngrupper i

barn i behov av särskilt stöd, samt resurspersoner i förskolan.

förskolan

Förbättrad arbetsmiljö för pedagoger som kan leda till minskad
sjukfrånvaro.

Utvärdering
I juni 2021 analyserar vi sjuktalen efter vårterminen
I juni 2021 utvärderar vi specialpedagogernas insatser tillsammans
med dem.
Effekterna av barnens måluppfyllelse utvärderas under läsåret
2021-2022.
Pedagogernas uppdrag från rektor att undervisa genom barns
delaktighet och inflytande utvärderas och analyseras av
pedagogerna i juni 2021.

Indikatorer
Indikator

Utfall 2019

Utfall 2020

Målvärde
2020

Riket

Namn
Elever i åk 3
som deltagit i
alla delprov
som klarat
alla delprov
för

Målvärde
2020
70

ämnesproven
i SV, Sv2 och
MA,
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kommunala
skolor,
genomsnittlig
andel (%)

Kommentar
Kommentar

Namn
Känner du
dig trygg med
att lämna ditt
barn i

Målvärde

Utfall 2019

2020

94,8

96

förskolan?
(%)

Kommentar
Kommentar
94,8 % av vårdnadshavarna är helt och hållet eller ganska trygga med att lämna sitt barn på
förskolan.

Aktiviteter
Aktivitet

Kommentar

Implementera den kommunala planen för
studie- och yrkesvägledning och anpassa efter
lokala förutsättningar
Verksamhetsplan
Skolverket: Läslyftet i förskolan
Verksamhetsplan
Scaffolding
Verksamhetsplan
Lokal aktivitetsplan (studie- och

Planen är upprättad.

yrkesvägledning) skall upprättas
Verksamhetsplan
Äventyrspedagogik
Verksamhetsplan
"Grey of the day"
Verksamhetsplan
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Ellös förskola - Brukarenkät totalt VT20
Svarsfrekvens
Total

90,9% (20/22)

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

5

Stämmer ganska bra

2

10

17

85

20

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,33

Median

10

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

5

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

3

15

16

80

20

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9

Median

10

Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

3

15

17

85

20

100

Stämmer helt och hållet
Total

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

5

Stämmer ganska dåligt

1

5

Stämmer ganska bra

7

35

11

55

20

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8

Median

10

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

5

Stämmer ganska bra

5

25

14

70

20

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,83

Median

10

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, undersökande
sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

5

Stämmer ganska bra

2

10

17

85

20

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,33

Median

10

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har olika
uppfattningar?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

6

30

14

70

20

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9

Median

10

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

5

Stämmer ganska dåligt

1

5

10

50

8

40

20

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

7,5

Median

6,67

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

5

11

55

8

40

20

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

7,83

Median

6,67

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

5

Stämmer ganska dåligt

1

5

13

65

5

25

20

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

7

Median

6,67

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?
Namn
Ja
Nej
Total

Antal

%

17

85

3

15

20

100

Statistik
Medelvärde

8,5

Median

10

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

5,9

Stämmer ganska bra

4

23,5

12

70,6

17

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,82

Median

10

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

5

Stämmer ganska dåligt

1

5

Stämmer ganska bra

9

45

Stämmer helt och hållet

9

45

20

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,67

Median

6,67

Övriga kommentarer:

Totalt medelvärde
Medelvärde

8,4

Statistiksammanfattning av medelvärden

Statistiksammanfattning av medelvärden
Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

9,33

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

9

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?

8

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

8,83

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg,
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

9,33

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har
olika uppfattningar?
Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan
Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

9
7,5
7,83

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?

7

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

8,5

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

8,82

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

7,67

Sektor lärande egna
uppföljning
Tvets förskola
2020

Sektor lärande egna uppföljning

1 Kommunfullmäktige/sektor lärandes/enhetens mål
Mål
Mål

Kommentar
Barns delaktighet och inflytande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar


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

att utveckla förståelse för demokratiska principer och
förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med
dem.
Måluppfyllelse
Barnen har fått ge uttryck för sina tankar och idéer genom att vi
vid uppstarten av temat har valt att fånga dem på en tankekarta
kring ”Skogen” som varit vårt tema. Barn och pedagoger har lagt
fram förslag och haft omröstningar.
Vi har kontinuerligt genom reflektioner försökt att se till
barngruppens och enskilda barns behov och intressen och rikta vår
planering av arbetet efter det. T ex har vi sett ett behov av arbete
med att fungera i grupp, empati och att hantera känslor. Därför
har vi arbetat mycket med vår figur ”Klurix” som låtit oss möta
starka känslor, konflikter och dilemman som hen upplever i
skogen.
Inflytande/medskapande

Vi pedagoger lyssnar och läser av de behov och önskemål barnen

för barn, elever och

förmedlar och hjälper dem att sätta ord på det. Vi planerar

föräldrar

samlingar och aktiviteter utifrån barnens intressen och nivå av
mognad. De är t ex med och önskar vilka sånger vi ska sjunga,
eller vilka böcker vi kan läsa. De hämtar klossar för att räkna hur
många vi är. Vi uppmuntrar barnen att visa vad de vill, och har en
pågående dialog med dem. Vid måltiderna får de visa vad de vill
äta och dricka, och hur mycket. Barnen får också äta själva i så stor
utsträckning som möjligt, och träna på att använda olika bestick
utifrån sin förmåga.
Aktiviteter som bidragit till måluppfyllelsen
En tankekarta är ett konkret och tydligt sätt att få fatt i barnens
tankar och idéer, både för oss och barnen. Genom att den sitter
synligt och nära vår samlingsmatta har vi också möjlighet att lätt
återkoppla och stämma av med barnen om de vill ändra på något.
Omröstningar är också ett väldigt tydligt sätt att synliggöra att
olika personer har olika viljor och också visar tydligt vad
majoriteten vill och därmed kan det vara lättare att acceptera att
man själv inte alltid kan få sin egen vilja igenom.
Vi har fångat upp barnens intresse genom observationer och att
verkligen vara närvarande pedagog med barnen och lyssna när de
samtalar med varandra. När barnen har utvecklat och lärt sig att
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använda sitt språk mer så har de också kommit med egna
önskemål. Samt att jobba med mindre barngrupp har gjort att
även de barn som är lite blyga tillslut känt sig trygga nog att
uttrycka sig.
Vi har arbetat i mindre barngrupper och ser att det är en stor
bidragande orsak till att det har gått så bra. Barnen har verkligen
fått möjligheten att blomma ut och utvecklas i sin takt. Att gå från
den tysta förskrämda till att prata så mycket så att man som vuxen
behöver säga till är en underbar utveckling!
En framgångsfaktor är att vi är lyhörda och uppmärksammar vad
barnen vill och vad dom kan. Som tex. när ett barn tar en pedagog
i handen och säger ”kom”, när dom vill visa något eller att vi är
lyhörda för barnen när de visar sitt önskemål för vilken pedagog
som ska hjälpa dem just då. Vi arbetar mycket med att hjälpa
barnen att känna trygghet i gruppen, vi försöker ge var och en lika
utrymme att kommunicera och våra dagliga rutiner och strukturen
under dagarna, ger igenkänning och skapar trygghet.
Min analys
Jag ser en mycket god måluppfyllelse, pedagogerna har visat ett
stort engagemang och utvecklat sitt arbetssätt inom fler
målområden där barnen fått flera möjligheter att vara delaktiga,
tex planering av aktiviteter och innehåll, och fått möjlighet att leda
varandra och få pröva sina idéer. Pedagogerna har använt olika
metoder för att nå målen och blandningen av upplevelser, teori,
äventyr och experiment har varit framgångsrikt.
Utvecklingsområden – och förbättringsområden
Nästa läsår fortsätter vi utveckla och fördjupa barnens delaktighet
i hållbarhet och att värna om natur och medmänniskor. Vi
kommer att fortsätta med vår dagliga struktur och
undervisningstillfällen, ha en god miljö för språkträning och stötta
barnens utveckling i att lyssna på varandra och uttrycka sin vilja.
Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar


att utveckla självständighet och tillit till sin egen
förmåga,



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

Barn och elevers

skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

utveckling mot målen


att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om
växter och djur samt enkla kemiska processer och
fysikaliska fenomen



att utveckla förståelse för samband i naturen och för
naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur
och samhälle påverkar varandra.
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att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om
växter och djur samt enkla kemiska processer och
fysikaliska fenomen,



att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med
hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Måluppfyllelse
Vi ser en genomgående god måluppfyllelse och att arbeta med en
barngrupp bygger på lång sikt. Först ta reda på vad barnen är
intresserade av och väcka ett intresse. Det är viktigt att barnet
själv känner att det är meningsfullt och roligt att lära sig, tex. våga
vara i skogen och i en situation som inte är bekant eller vant för
barnet. Det måste få ta tid och genom att ta in vår sagofigur Klurix
har barnen fått gemensamma uppdrag och en vi-känsla. Många
som varit oroliga för att vara i skogen har glömt sin egen rädsla
med syftet att hjälpa något litet och försvarslöst djur.
Barnen vill gärna utforska om hur djuren i vår närmiljö ser ut och
lever. Vid varje skogsbesök har något nytt och spännande
naturtecken dykt upp som gröna fågelägg, ugglebollar, älgbajs och
olika fotspår. Naturens skatter finns överallt och väcker frågor och
en lust hos barnen att ta reda på mer och vara försiktiga med
småkryp djur och växter.
En grupp var helt ny i sin konstellation, så vi valde att lägga extra
fokus vid att få barnen att utveckla självständighet och tillit sin
egen förmåga. Att sedan se hur barnen har utvecklats genom att
våga mer i samling och under andra förhållanden har varit bevis
att vårt arbetssätt har fungerat.
Vi har arbetat med skogen och alla djuren ekorren, musen, haren,
igelkotten och älgen. Barnen känner igen djuren och pratar om att
älgen har en krona, han är kung, ekorren hoppar i granen, musen
samlar kottar, haren heter Herman och hoppas runt, igelkotten
ajaj han har vassa taggar…..Vi har tagit promenader till vår skog
för att lära oss om naturen, gå på ojämn mark, vara tysta och
försiktiga i skogen så vi inte skrämmer djuren.
Vi ser till barnens grundläggande behov, och försöker möta dem
som olika individer. Genom våra samlingar har vi fått barnen
intresserade av årets tema ”Skogen”, och har lekt in kunskaper om
skogens djur och natur. De känner igen och kan namnet på flera
fåglar, t ex domherre, nötväcka, sädesärla, talgoxe, kattuggla och
skata. De vet också en del om vad fåglarna äter och var de bor, och
att kattugglan är vaken på natten och sover på dagen. De vet att i
skogen växer det gran, tall och en, och känner igen deras kottar
och bär. Det har ökat deras förståelse för samspelet i naturen. Vi
märker vad barnen visar intresse för, och försöker fånga upp det.
Barnen har också pratat hemma om vad vi har lärt oss, och fått ett
väckt intresse. Bl a har något barn börjat fråga vilka namn olika
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blommor har.”
Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelsen
En framgångsfaktor är att med hjälp av äventyrspedagogik få
barnen att intresserat stanna kvar i ett sammanhang och vara
problemlösare. Vad det gäller Klurix blir det allt svårare för barnen
att acceptera att hen fortsätter att bära sig illa åt mot sina
kompisar i skogen.
Det är viktigt att barnen lär sig och förstår att skapande måste få
ta tid och att ”massproduktion” sliter på vår miljö. Så vi har bytt ut
vårt traditionella skapande material mot material från skogen och
naturmaterial som trä, lera och i viss mån glas och återbruk av
spännande ”skräp”.Vi hade nog förväntat oss att saknaden efter
plastpärlor mm. som vi haft under så lång tid och tradition i
förskolan skulle vara mer saknade. Det var en väldigt positiv
erfarenhet, hållbarhet kanske inte är så svårt att implementera för
våra förskolebarn.
Vi gjorde kompisspindlar som vi skulle hjälpa vara kompisar med
varandra, där diskuterade vi också kring hur man är en bra
kompis. Det gör skillnad i att vara en delaktig vuxen i rummet och
i leken, många gånger är det i leken krockar uppstår och då
behöver man som pedagog vara där direkt för att hjälpa barnen att
lösa de problem som uppstår. Ibland får extrakompisarna Mor
spindel och Truls vara med i rollspel och dramatisera konflikter.
På det sättet som vi arbetar med barnen med våra rutiner, märker
vi att barnen blir trygga och vet vad det är som gäller, Som tex. när
vi går i skogen och barnen tar sitt finger framför munnen och
säger sssccchhhhh……för att vi har lärt oss att vara tysta och
försiktiga i skogen.
Det känns som en stor glädje och värmer i hjärtat när barnen har
förstått.
Genom våra temasamlingar har vi märkt vad barnen har tagit till
sig och varit intresserade av. Tidpunkten för samling har varit bra,
då barnen har varit pigga. Våra skogspromenader har också varit
mycket givande, och gett teorin en förankring i verkligheten. Vi
har använt Ipad, och bl a lyssnat på fågelläten, sett korta filmer på
djuren i deras naturliga miljö och letat upp, lyssnat och sjungit
sånger som passar vårt tema.
Min analys
Jag ser en genomgående mycket god måluppfyllelse och
gruppernas utvärderingar uppvisar en stor bredd på hur olika
aktiviteter och innehåll har bidragit till barnens ökade kunskaper.
Pedagogerna beskriver hur de har lyssnat på barnen och fångat
upp vad de varit intresserade av, och jag ser också att när vi jobbar
med mindre barngrupper, har kvalitén ökat på undervisningen.
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Utvecklingsområden och förbättringsområden
Vi har arbetat med mindre barngrupper i nära två år och nästa
läsår fortsätter vi utveckla organisationen och arbetssätt som
möjliggör undervisningstillfällen och ökar barnens kunskaper.
Normer och värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar


att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika
värde och de mänskliga rättigheterna



att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och
ansvarstagande

Måluppfyllelse
Alla grupper har medvetet arbetat efter olika strategier för att ge
barnen förutsättningar att utvecklas mot de uppsatta målen. Några
grupper har använt sig av figurer, extra kompisar, enligt
äventyrspedagogiken intentioner.
Vi ser att barnen visar engagemang och verkar genuint vilja hjälpa
till och komma med lösningar till de dilemman och konflikter som
”Snuskskruttarna” och ”Klurix” ställs inför.
Målet har varit att väcka barnens tankar och empati, när de ställs
inför situationer med starka känslor, konflikter och dilemman.
Detta har vi gjort genom att låta ”Snuskskruttarna” och ”Klurix”
vara första person i situationerna som de lyfter fram och ber om
Normer och värden

hjälp med.
Vi har arbetat aktivt med att nå målen, och vi märker stor skillnad
i gruppen vi har nu mot den som började i ht-19.
Vi har arbetat för att få en trygg barngrupp, på flera sätt. Dels
genom att vara förebilder i vårt bemötande av varandra, och dels
genom att behandla barnen respektfullt. Vi kan se att det ger
ringar på vattnet, så att barnen också ofta visar omtanke om
varandra, och vill hjälpa varandra. Om någon är ledsen, kommer
de och vill trösta. Barnen visar stor empati för varandra och är
snabba på att både säga förlåt och göra förlåt genom att klappa på
sin kompis när de känner att de gjort ”fel”.

Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelsen
Vi ser att barnen har haft lätt för att engagera sig i de sagofigurer,
t ex ”Klurix”, som de har fått möta. Detta arbetssätt tror vi har
hjälp barnen att hitta sitt engagemang i detta arbete. Genom att
lära vår vän Klurix olika metoder för att visa honom hur man ska
vara en bra kompis tränar man samarbete, stärker tillit och
kamratrelationer. Flera av det här stegen är ett led i att motverka
mobbing.
Att barnen fått möta dessa dilemman i form av brev och QR-koder
med inspelad röst av karaktären samt i brev, allt detta med öppna
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dilemman och frågor, tror vi har öppnat upp till levande och
genuina tankar och samtal kring att hantera känslor och empati.
Gruppens storlek, dvs mindre grupp har varit en bidragande orsak
till att få en trygg grupp.
Vi har samma rutiner i olika aktiviteter varje dag, och har
återkommande moment i vardagen, för att ge barnen ramar och
trygghet. Som t.ex när klockan ringer till samling, vet barnen att
dom hämtar sin kudde och sätter sig, vi sjunger alltid samma ”god
morgon sång” och avslutar med samma avslutningssång. Då
pratar/sjunger vi om alla som är här, och om de som är lediga. Vi
nämner alla vid namn, och försöker se varje enskilt barn. När vi
går ut vet barnen var de har sin plats i hallen där deras kläder
hänger, barnen vet att vi tvättar händerna innan maten, dom vet
var vagnen, nappen o snutten finns. Det vi har skapat tillsammans
med barnen och deras rutiner blir trygghet för barnen.
Min analys
Jag ser en mycket god måluppfyllelse och det goda resultat beror
bl.a på att pedagogerna utvecklat sina metoder och
tillvägagångssätt att de och har varit engagerade och
medupptäckande. De har väckt barnens intresse för temat genom
att göra barnen delaktiga på olika sätt. Alla pedagoger har gått
ICDP-kurs steg 1, de är väl förtrogna med grunderna i
utbildningen och använder sig av vägledande samtal varje dag. De
är också uppmärksamma och hjälper barnen att hitta lösningar på
eventuella konflikter och utmanar dem genom att ställa frågor som
ger eftertanke: Hur kan du göra istället?
Utvecklings- och förbättringsområden
Pedagogerna beskriver hur barnen är på väg att förstå de etiska
dilemman som uppstår. Vi kommer att fortsätta arbeta med att
utveckla undervisningssätt och förhållningsätt som inspirerar och
ökar barnens förmåga att leva sig in i andra människors situation
och att hjälpa andra.
Lust att lära
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar


att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och
lära,

Måluppfyllelse:
Lust att lära

Äventyren ger ofta starka känslomässiga upplevelser och fungerar
därför bra som utgångspunkt för diskussioner om existentiella
frågor. Det kan vara diskussioner om kamratskap, tillit,
hjälpsamhet och andra viktiga relationsfrågor, men det kan också
vara diskussioner som knyter an till temat, till exempel om vår
miljö, djurens rätt mm. Att arbeta med hjälp av saga och äventyr
ger på så sätt utmärkta möjligheter att relatera lärandet till
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livsfrågor och större sammanhang.
För att det ska fungera bra, har barnen fått träna på att arbeta
tillsammans med kamraterna och lära i grupp. En helhetssyn på
lärande innebär att träning av barnens sociala kompetens ges stort
utrymme. Arbetet med individ- och grupputveckling kan
naturligtvis bara lyckas om det genomsyrar hela verksamheten.
Det innebär att man ser på individ- och grupputveckling som en
kontinuerlig process i vilken äventyrspedagogiken är ett av flera
sätt att främja den processen.
Barngruppen har ett brinnande intresse av att lära sig mer och
gillar att utforska så är det enkelt att motivera dem. Vi har skapat
möjligheter att uppleva skogstemat med alla sinnen och lekt in
kunskaper på ett roligt och lustfyllt sätt.
Vi har märkt att barnen gärna är med och pratar, sjunger och
deltar i samlingar och andra aktiviteter. De uppmärksammar oss
vuxna på saker som har med temat att göra, både i förskolan och
hemma. T.ex när någon säger: ” titta, en fjäril!”, eller frågar efter
namn på växter och djur, eller påminner om att vi ska vara
försiktiga i skogen och inte skrämma djuren.
Aktiviteter som bidragit till måluppfyllelsen:
Vi pedagoger har delat med oss av naturen och alla dess djur som
finns, vi har erfarenheten och glädjen att få visa och berätta, att
göra vardagen spännande och lustfylld genom att använda oss av
rekvisita i våra samlingar som t.ex ”I röda huset ” vad finns där?
”Vi knackar på!” Den goe Älgen som är så mjuk, lilla Musen i
skrindan, Ekorren i granen, Igelkotten som borrat ner sig i
lövhögen. Att se stjärnögonen på barnen och lyckan när man som
pedagog får ta med barnen in i fantasin och barnen är med, det är
framgång på hög nivå!
Vi har skapat möjligheter att uppleva skogstemat med alla sinnen
och lekt in kunskaper på ett roligt och lustfyllt sätt.
Vi har märkt att barnen gärna är med och pratar, sjunger och
deltar i samlingar och andra aktiviteter. De uppmärksammar oss
vuxna på saker som har med temat att göra, både i förskolan och
hemma. T ex när någon säger: ” titta, en fjäril!”, eller frågar efter
namn på växter och djur, eller påminner om att vi ska vara
försiktiga i skogen och inte skrämma djuren.
Vårt eget engagemang och intresse är grunden för att kunna
förmedla det till barnen, så de lockas till intresse och lärande, och
vi har arbetat på en lagom nivå/svårighetsgrad för barnen.
Det digitala forumet är tilltalande och lätt att arbeta med
tillsammans med barnen, genom koder, filmer m.m kan man lätt
fortsätta arbetet framåt. När vi hittade vår animerade igelkott
Truls så har arbetet och nyfikenheten hos barnen väckts
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ytterligare ett steg.
Analys
Utvärderingarna visar på mycket god måluppfyllelse.
Pedagogernas inställning till undervisning och arbetssätt är
grunden till lusten att lära. Pedagogerna visar ett stort intresse för
djur och natur, och har kunnat förmedla detta till barnen på ett
glädjefyllt sätt. De har använt olika sätt och hjälpmedel för att
presentera de olika teman, och det bidrar i allra högsta grad till att
barnen finner glädje och lust att lära.
Utvecklings - och förbättringsområden:
Fortsätta att arbeta med teman och projekt som berör och är
angelägna för barnen, att pedagogerna fortsätter vara lyhörda och
ger dem utmaningar utefter deras intressen. Fortsätta med de
glädjefyllda undervisningssätten som gör att både barn och
pedagoger har roligt tillsammans. Allt för att alla barn ska behålla
sin lust att lära och sin vilja för att öka sina kunskaper och sitt
livslånga lärande.

Uppdrag
Uppdrag

Kommentar

Avslutad
Ta fram en kommunal
plan för studie- och
yrkesvägledning
Avslutad
Handlingsplan med
åtgärder upprättas för
arbetet med att eleverna
skall nå högre behörighet
till gymnasieprogram,
samt att fler elever får
betyg i alla ämnen och ett
ökat meritvärde.
Handlingsplan för förskolan
Vårt prioriterade fokusområde är att organisera för undervisning i
mindre stadigvarande barngrupper och på sikt nå Skolverkets
Pågår
Mindre barngrupper i
förskolan

riktlinjer om barngruppers storlek. För att nå högre måluppfyllelse
i förskolan samt sektor Lärandets mål förbättrat skolresultat för
elever.

Önskade effekter
Högre måluppfyllelse för alla barn i förskolan.
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Barns delaktighet och inflytande ökar, vilket möjliggör en ökad
motivation och lust att lära.
Läroplanens intentioner synliggörs tydligare i undervisningen.
Färre specialpedagogiska insatser i form av handlingsplaner för
barn i behov av särskilt stöd, samt resurspersoner i förskolan.
Förbättrad arbetsmiljö för pedagoger som kan leda till minskad
sjukfrånvaro.

Utvärdering
I juni 2021 analyserar vi sjuktalen efter vårterminen
I juni 2021 utvärderar vi specialpedagogernas insatser tillsammans
med dem.
Effekterna av barnens måluppfyllelse utvärderas under läsåret
2021-2022.
Pedagogernas uppdrag från rektor att undervisa genom barns
delaktighet och inflytande utvärderas och analyseras av
pedagogerna i juni 2021.

Indikatorer
Indikator

Utfall 2019

Utfall 2020

Målvärde
2020

Riket

Namn
Känner du
dig trygg med

Målvärde

att lämna ditt

2020

barn i

96

förskolan?
(%)

Kommentar
Kommentar
100 % av de som svarade känner sig helt och hållet eller ganska trygga med att lämna sina barn på
förskolan. ( 85 % helt och hållet, 15 % ganska bra ).

Aktiviteter
Aktivitet
Implementera den kommunala planen för

Kommentar
Planen är upprättad

studie- och yrkesvägledning och anpassa efter
lokala förutsättningar
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Verksamhetsplan
Skolverket: Läslyftet i förskolan
Verksamhetsplan
Scaffolding
Verksamhetsplan
Lokal aktivitetsplan (studie- och
yrkesvägledning) skall upprättas
Verksamhetsplan
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Tvets förskola - Brukarenkät totalt VT20
Svarsfrekvens
Total

80% (16/20)

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

1

6,2

15

93,8

16

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,79

Median

10

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

4

25

12

75

16

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,17

Median

10

Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

2

12,5

14

87,5

16

100

Stämmer helt och hållet
Total

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

4

25

12

75

16

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,17

Median

10

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

3

18,8

13

81,2

16

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,38

Median

10

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, undersökande
sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

4

25

12

75

16

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,17

Median

10

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har olika
uppfattningar?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

3

18,8

13

81,2

16

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,38

Median

10

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

4

25

12

75

16

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,17

Median

10

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

7

43,8

Stämmer helt och hållet

9

56,2

16

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,54

Median

10

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

4

25

12

75

16

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,17

Median

10

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?
Namn
Ja
Nej
Total

Antal

%

16

100

0

0

16

100

Statistik
Medelvärde

10

Median

10

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

3

18,8

13

81,2

16

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,38

Median

10

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

6

37,5

10

62,5

16

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,75

Median

10

Övriga kommentarer:
Jag önskar lite mer upplevelselek och mindre fri lek, önskar också en bättre utemiljö på stora gården då det är
mycket asfaltsytor i nuläget.
Jag har haft turen att få ha båda mina flickor på Tvet’s förskola. Kan inte tänka mig en bättre förskola :) ALL heder åt
den fantastiska personalen

Totalt medelvärde
Medelvärde

9,25

Statistiksammanfattning av medelvärden

Statistiksammanfattning av medelvärden
Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

9,79

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

9,17

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?

9,17

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

9,38

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg,
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

9,17

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har
olika uppfattningar?

9,38

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan

9,17

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

8,54

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?

9,17

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

10

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

9,38

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

8,75

Förskola - Brukarenkät Orust kommun VT20
Svarsfrekvens
Total

76,4% (168/220)

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

0,6

Stämmer ganska dåligt

2

1,2

22

13,1

143

85,1

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,43

Median

10

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

2

1,2

Stämmer ganska dåligt

3

1,8

30

17,9

133

79,2

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,17

Median

10

Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

33

19,6

135

80,4

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

0,6

Stämmer ganska dåligt

4

2,4

50

29,8

113

67,3

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,79

Median

10

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

2

1,2

34

20,2

132

78,6

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,25

Median

10

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, undersökande
sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

3

1,8

31

18,5

134

79,8

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,27

Median

10

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har olika
uppfattningar?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

0,6

36

21,4

131

78

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,25

Median

10

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

0,6

Stämmer ganska dåligt

6

3,6

61

36,3

100

59,5

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,49

Median

10

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

9

5,4

Stämmer ganska bra

66

39,3

Stämmer helt och hållet

93

55,4

168

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,33

Median

10

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?
Namn

Antal

%

1

0,6

Stämmer ganska dåligt

14

8,3

Stämmer ganska bra

72

42,9

Stämmer helt och hållet

81

48,2

168

100

Stämmer inte alls

Total
Statistik
Medelvärde

7,96

Median

6,67

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?
Namn
Ja
Nej
Total

Antal

%

140

83,3

28

16,7

168

100

Statistik
Medelvärde

8,33

Median

10

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

0,7

24

17,1

115

82,1

140

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,38

Median

10

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

0,6

Stämmer ganska dåligt

3

1,8

61

36,3

103

61,3

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,61

Median

10

Totalt medelvärde
Medelvärde

8,85

Statistiksammanfattning av medelvärden

Statistiksammanfattning av medelvärden
Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

9,43

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

9,17

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?

8,79

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

9,25

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg,
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

9,27

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har
olika uppfattningar?

9,25

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan

8,49

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

8,33

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?

7,96

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

8,33

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

9,38

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

8,61
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Dnr KS/2020:1079 - 600

Sektor Lärande
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör
Telefon 0304-33 41 15

Lärandeutskottets representanter
Berörd rektor

Utskottet för lärande verksamhetsbesök
Utskottet för lärande gör onsdagen den 7 april 2021 verksamhetsbesök vid
Bagarevägens förskola. Representanterna samlas klockan 08.15 vid
Bagarevägens
förskola. OBS! Besöket genomförs digitalt i förkortad version – representanter
för utskottet och lärandekontoret träffas i Årholmen alternativt digitalt!
Program för besöket
10.00-10.45

Ledningens information/dialog med politiken.

10.45-11.30

Intervju med personal.

11.30-12.00

Utskottets/sektors representanter gör en kort

sammanfattning av
besöket. Förskolans rektor deltar.
12.00-13.00

Lunch.

Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt sammanträde.
Detta är förlagt till centrumhuset, s-rum Årholmen, Henån.
Deltagare
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från utskottet
för
lärande samt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Därutöver deltar
sektorchef, utvecklingschef och sekreterare/administratör.

____________________________________________________________________________________________________________________
Telefon/fax
Hemsida
E-post
Postadress
Besöksadress
Org.nr
Bankgiro
0304-33 40 00/
www.orust.se
kommun@orust.se
473 80 HENÅN
Centrumhuset
212000-1314
645-8368
0304-33 41 85
Åvägen 2-6

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Rapportering till utskottet för lärande
En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens sammanträde.

ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Katarina Levenby
Sektorchef

____________________________________________________________________________________________________________________
Telefon/fax
Hemsida
E-post
Postadress
Besöksadress
Org.nr
Bankgiro
0304-33 40 00/
www.orust.se
kommun@orust.se
473 80 HENÅN
Centrumhuset
212000-1314
645-8368
0304-33 41 85
Åvägen 2-6

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Sektor Lärande
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör
Tfn 0304-33 41 15

Rektor för Bagarevägens förskola

Lärandeutskottets verksamhetsbesök
Enligt överenskommelse översändes programmet inför verksamhetsbesöket
den 7 april 2021. Vi ger er program samt frågeställningar inför
verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till personal som kommer att
delta i intervjuerna och meddelar tid.
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till
förberedelser. Deltagarna ska ha hunnit göra en sammanfattande bedömning
om de starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt kunna ge förslag
till utvecklingsområden.
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill jag
meddela att vi beräknar att 7 personer från utskottet/förvaltningen deltar.
ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Marika Carlberg
Sekreterare/administratör

____________________________________________________________________________________________________________________
Telefon/fax
Hemsida
E-post
Postadress
Besöksadress
Org.nr
Bankgiro
0304-33 40 00/
www.orust.se
kommun@orust.se
473 80 HENÅN
Centrumhuset
212000-1314
645-8368
0304-33 41 85
Åvägen 2-6

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Frågeställningar – underlag till intervjuer

Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i for
av en dialog, enligt frågeställningarna nedan.

Personal


Vad är speciellt på denna enhet?



Vilka speciella utmaningar finns?



Vad är ni mest stolta över?



Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen?



Hur hanterar ni den ekonomiska situationen?

____________________________________________________________________________________________________________________

Sektor lärande egna
uppföljning
Bagarevägens förskola
2020

Sektor lärande egna uppföljning

1 Kommunfullmäktige/sektor lärandes/enhetens mål
Mål
Mål

Kommentar
Barns inflytande och medskapande
Barn skall ges möjlighet att få påverka sin tillvaro på förskolan
både gällande arbetssätt och innehåll. I förskolan läggs grunden
för att ge barnen en förståelse för hur demokrati fungerar.
Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
- utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och
därmed få möjlighet att påverka sin situation.
- utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för
förskolans miljö
- utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska
principer genom att få delta i olika former av samarbete och
beslutsfattande. Lpfö98,rev16
Måluppfyllelse
I verksamheten syns det tydligt att barns behov och intressen fått
styra innehållet. I utvärderingar ges tydliga exempel på hur
pedagoger varit lyhörda och gett barnen möjlighet att skapa egna
miljöer, gett barn möjligheter att pröva nya idéer och tillsammans

Inflytande/medskapande
för barn, elever och
föräldrar

med barnen fixat nytt lekmaterial. Man beskriver vidare sitt
förhållningssätt i arbetet som närvarande och inlyssnande. Flera
arbetslag beskriver också att ta de tagit vara på spontana
undervisningstillfällen som uppstår för att bredda och fördjupa
barns kunskaper om rättigheter och skyldigheter.
Min analys
Förskolan arbetar målinriktat och planerat. Arbetssättet bidrar till
att barn får ett aktivt inflytande över sitt eget lärande. På hela
förskolan beskriver pedagoger genom att de har medvetna samtal
ger barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar om
innehållet i deras vardag. Flera arbetslag beskriver också hur man
arbetat medvetet för att barnen skall få en förståelse för hur
demokratiska processer fungerar genom olika typer av
beslutsfattande som t.ex. röstning.
De framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse
-närvarande pedagoger som gett möjlighet till fördjupade samtal
-att dela upp barngruppen i mindre grupper utifrån barnens olika
behov
-när pedagoger aktivt reflekterar kring sin undervisning i
arbetslaget hålls processen med demokratisk utveckling levande.
Utvecklings- och förbättringsområde
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Mål

Kommentar
Att utveckla arbetet för att låta barn komma till tals mer i det
vardagliga arbetet samt synliggöra detta för barnen själva.
Barns utveckling mot målen
Under läsåret 2018/19 har alla pedagoger deltagit i Skolverkets
satsning, Läslyftet. Därav har fokus legat på språkmålen i
läroplanen. Förskolan tillämpar ett temainriktat arbetssätt där
olika mål och metoder vävs samman till en helhet. Utbildningen
på förskolan ger därmed barnen möjligheter att erövra nya
erfarenheter, kunskap och färdigheter. Bagarevägens förskola har
under året haft ett sagotema som hela förskolan använder som
inspiration för att utveckla innehåll och stimulera barnens lärande
och utveckling. Detta års tema har varit Pettsson och Findus.
Mål med fokus språk
Förskolan skall sträva efter att varje barn
-utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin
förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,
argumentera och kommunicera med andra
-utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för
egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
-utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin
förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
-utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och
Barn och elevers

utveckling mot målen

deras kommunikativa funktioner Lpfö98,rev16
Måluppfyllelse
Alla arbetslag valde ut ett valfritt språkmål att arbeta med under
året. Språkmålen har bearbetats på många olika sätt. Alla
pedagoger har arbetat med böcker och berättelser. Fokus har legat
på rim, ramsor, sagor, högläsning, boksamtal, bordsteater,
dramalekar och skrivhörnor. Man har valt att använda mycket
konkret material som stimulerat och utvecklat språket, ex.
rekvisita för att barnen själva skall kunna berätta och leka. Alla
pedagoger beskriver också att digital teknik använts för att utmana
barnen i undervisningen. Exempel på hur Ipaden använts är för
dokumentation, fotografera och filma, söka efter fakta, använda
Polyglutt för högläsning samt tillverka och använda QR koder.
Min analys
Förskolan arbetar målinriktat och planerat. Det blir tydligt att
Läslyftet fått genomslag och att pedagogerna har utvecklats
genom sin kompetensutveckling. Effekter som beskrivs är att
böcker och läsning nu fått mer utrymme, arbetet sker nu mer
nyanserat och varierat kring språkutveckling samt att lärmiljöerna
har utvecklats.
De framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse
-Läslyftet som kompetensutveckling. Kollegialt lärande som
innebär att -Pedagogen förstår sin egen undervisning bättre, eller
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Mål

Kommentar
på ett nytt sätt, med hjälp av sina kolleger.(Skolverket 2015)-när
barnen får möjlighet till fördjupade samtal av närvarande
pedagoger
Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn
- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp
av olika tekniker, material och redskap.
-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,
-utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin
hälsa och sitt välbefinnande
-utvecklar sin identitet och känner trygghet i den Lpfö98,rev16
Måluppfyllelse
Pedagoger på hela förskolan beskriver hur de aktivt arbetar för att
utmana och utveckla barns kunskaper och färdigheter i riktning
mot målen. Det sker i samtal, gärna i mindre grupper både i
planerad och spontan undervisning. Det blir också tydligt hur man
använder och nyttjar lärmiljöer och material på olika sätt för att
utmana och stimulera barns förståelse.
Min analys
Förskolan arbetar målinriktat och planerat. Det blir tydligt att de
mål man planerat för får en tydlig och genomtänkt undervisning.
De framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse
-när pedagoger intar ett inlyssnande förhållningssätt där barnen
får vara med och styra innehållet
-när lärmiljöerna är föränderliga och ej blir statiska
-när material finns lätt tillgängligt för barnen
Utvecklings- och förbättringsområde
Efter en genomlysning av hur arbetet med läroplansmålen
fungerat under de föregående två åren framkommer att vi behöver
fokusera på matematik och naturvetenskap/teknik under
kommande år. Det blir därför vårt fokus under året 2019/2020.
Dessutom behöver vi fortsätta vårt arbete med att säkerställa att
alla barn möter alla målområden i läroplanen under sin tid i
förskolan.
Tertial 3 2019- 2020
Normer och värden
Normer och värden

Förskolan har en viktig uppgift att förmedla och förankra respekt
för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska
rättigheter.
Mål:
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Mål

Kommentar
- Förskolan skall sträva efter att ge varje barn förutsättningar att
utveckla sin förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra
människors situation samt vilja att hjälpa andra.
- Utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och
de mänskliga rättigheterna.

Måluppfyllelse
Hemvisternas barngrupper har nått god måluppfyllelse eller är på
god väg att nå måluppfyllelse. Samtliga barngrupper har getts
goda förutsättningar att genom medveten undervisning nå
utveckling och lärande hos det enskilda barnet. Resultatet om
måluppfyllelse bör ses i relation till ålder på barnen samt hur stor
andel barn i barngruppen som är i behov av särskilt stöd.
Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse:
1.

Pedagogernas förhållningssätt. Dialoger med barnen där
pedagogerna förtydligar genom att sätta ord på känslor
som uppstår i barngruppen då barnen intrigerar med
varandra. Att tydliggöra känslor görs av pedagogerna
både verbalt och genom stödtecken. Samt att visa barnen
hur man kan trösta en kompis, dela med sig, leka och
samspela. Uppmuntra och uppmärksamma barnens
framgång i processen mot värdegrundsmålet, genom att
berömma och påvisa barnens positiva handlande.
Pedagogerna lyfter fram vikten av att ge barnen
förtroende att kunna lyckas med ett fint agerande mot
andra.

2.

Organisationen för utbildning och undervisning.
Pedagogerna lyfter fram betydelsen av att ge barnen
möjlighet att lyckas nå värdegrundsmålet genom
organisera väl för att varje barn skall få möjlighet att bli
sitt bästa jag. Samt att knyta nära relationer med barnen.
Att ge barnen utrymme att uttrycka sina tankar i en
grupp med andra barn. Detta har gjorts genom att dela
in barnen på hemvisten i mindre undervisningsgrupper.
Att reflektera i arbetslagen och besluta om ett
gemensamt förhållningssätt och organisation för
utbildning och undervisning för att nå värdegrundsmålet,
är helt avgörande. Samt att regelbundet reflektera kring
hur arbetet fortskrider och på vilket sätt arbetet gör
skillnad för barns möjlighet att utvecklas och lära.

3.

Värdegrundsarbete som en integrerad del i
undervisningsprojekt. Pedagogerna har erfarit att när
undervisningen kring värdegrundsmålen involveras i de
projekt som barngruppen arbetar kring, knyts nära band
mellan barnen och mellan barngruppen och
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Mål

Kommentar
pedagogerna. Temat för projektet blir något som knyter
samman barnen genom gemensam förståelse och intresse
för det som projektet handlar om. När pedagogerna på
ett lekfullt och engagerat sätt bjuder barnen på lustfylld
undervisning utifrån barnens engagemang och
frågeställningar väcks barnens intresse att lära mer.
Pedagogerna beskriver att när barnen känner att de är
delaktiga i undervisningen utifrån projektet, ser
pedagogerna en positiv måluppfyllelse.
4.

Målmedvetet arbete med Planen: Främja, förebygga,
upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och
kränkningar. Plan mot kränkande behandling och
diskriminering) Pedagogerna tillämpar ett
förhållningssätt mot barnen som påvisar och gör tydligt
för barnen att alla barn och vuxna har ett lika värde.
Pedagogerna befinner sig nära barnen både i planerad
och spontan lek och därigenom har de goda möjligheter
att uppmärksamma barns olika mognad och
förutsättningar för socialt samspel. Barnen på förskolan
är i en lärande process kring socialt samspel. Vilket
utifrån pedagogerna också arbetar aktivt för att påverka
maktstrukturer och ev kränkningar, och därmed vägleder
barnen på ett föredömligt sätt mot kränkningar och
trakasserier. Bagarevägens förskola arbetar främjande,
förebyggande och åtgärdande med att bygga tillitsfulla
relationer med såväl barn, kollegor och vårdnadshavare.
Förskolan erbjuder föräldrakurs i ICDP
(anknytningsteori för barns utveckling och lärande) och
det förhållningssättet är också integrerat i arbetssättet
med barn och vårdnadshavare. En tillitsfull relation
mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger främjar
måluppfyllelsen i arbetet mot kränkningar och
trakasserier. Barnkonventionen lyfts fram och kan delvis
ses som ett levande dokument på förskolan under
utbildningsåret 2019-2020.

Rektors analys:
Pedagogerna visar på en medvetenhet kring organisationens
betydelse för att utbildning och undervisning skall leda mot
målen. Pedagogerna använder sig av sin medvetenhet och
kunskap om detta, då de väljer att i så hög grad som möjligt att
dela in barnen i mindre grupper för att få till bra reflekterande
samtal med barnen, kring det som undervisningen handlar om.
Samt för att ge barnen jämlika möjligheter utifrån varje barns
förutsättningar för lärande. Samtliga pedagoger har erfarit hur
gynnsamt ett mindre barnantal är för barns möjlighet att vara
delaktig och påverka utbildning och undervisning på ett lärande
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Sektor lärande egna uppföljning
Mål

Kommentar
sätt. Samt betydelsen av en i arbetslaget kommunicerad grundorganisation för utbildning och undervisning.
Utvecklings- och förbättringsområden
- Samplanering för pedagoger som undervisar gemensamma åldrar
men med ansvar för olika barngrupper. Förbättra det systematiska
kvalitetsarbetet.
- Öka barnens upplevda trygghet under utevistelsen, genom ett
för pedagogerna gemensamt förhållningssätt och engagemang i
samtliga barn oavsett hemvist-tillhörighet.
Rektor:
Jag ser ett behov av att organisera för att ge pedagogerna goda
möjligheter att utföra systematiskt kvalitetsarbete bla genom
gemensam reflektion och för att samplanera för barngrupper med
gemensamma åldrar. Genom att möjliggöra för att schematekniskt kunna reflektera med pedagoger som undervisar samma
åldrar på barn är min förhoppning att nå kvalitetsförbättring kring
att ge barn jämlika förutsättningar för lärande. Min förhoppning
är att pedagogerna med undervisningsansvar (förskollärare)
därmed skall känna stöd av varandra kring det ansvarsbärande
uppdraget för undervisningen. Samt att det skall bli ett närmare
samarbete och likvärdighet kring undervisningens fokus för
gemensamma åldrar.

Lust att lära
Förskolan skall främja det lustfyllda lärandet och låta barn få
uppleva glädjen med att få lära sig nya saker och utvecklas
tillsammans med nyfikna och positiva pedagoger.
Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet
och sin lust samt förmåga att leka och lära. Lpfö 98,rev 16
Måluppfyllelse
Pedagoger beskriver det på lite olika sätt, men ändå med samma
Lust att lära

utgångspunkt. När barn ges möjlighet att påverka innehåll och när
pedagoger är medupptäckare uppstår engagemang och lust att
lära. Det kräver lyhördhet att ta vara på barns nyfikenhet och
intressen för att skapa möjligheter till lärande.
Min analys
Pedagoger på hela förskolan beskriver hur de utgått från barns
intressen och behov när de planerat verksamheten. I utvärderingar
syns att man tagit tillvara på barns tankar och idéer för utveckla
innehåll och metoder. När man skapat strukturer för barns
inflytande så blir det lättare att hålla fokus på målet. Här blir det
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Sektor lärande egna uppföljning
Mål

Kommentar
viktigt att stanna upp och reflektera ihop med barnen. Därefter
måste man våga ta ut svängarna för att hitta lust och glädje
tillsammans med barnen i lek och aktivitet. I de arbetslag där
förhållningssättet med barnen är medforskande och respekterande
för olikheter snarare än att se begränsningar upplever jag att mer
lust och glädje finns.
De framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse
-när barn ges möjligheter till val av aktiviteter
-när pedagoger och barn gemensamt utforskar och lär tillsammans
-när barn erbjuds material som inte är förutbestämt så utmanar
det kreativitet och fantasi
-när pedagoger själva är engagerade och positiva så smittar det av
sig på barnen
Att ta med inför kommande läsår
Att fortsätta arbeta med projekt som känns angelägna och viktiga
både för pedagoger och barn. Utbildningen i förskolan skall ju
lägga grunden för ett livslångt lärande. Viktiga ingredienser för att
skapa en positiv tillvaro blir att se till att innehållet stimulerar
barnens kreativitet och nyfikenhet.

Uppdrag
Uppdrag

Kommentar

Pågår
Ta fram en kommunal
plan för studie- och
yrkesvägledning

Handlingsplan för förskolan
Vårt prioriterade fokusområde är att organisera för undervisning i
Ej påbörjad

mindre stadigvarande barngrupper och på sikt nå Skolverkets
riktlinjer om barngruppers storlek. För att nå högre måluppfyllelse

Handlingsplan med

i förskolan samt sektor Lärandets mål förbättrat skolresultat för

åtgärder upprättas för

elever.

arbetet med att eleverna

Önskade effekter

skall nå högre behörighet
till gymnasieprogram,
samt att fler elever får
betyg i alla ämnen och ett
ökat meritvärde.

Högre måluppfyllelse för alla barn i förskolan.
Barns delaktighet och inflytande ökar, vilket möjliggör en ökad
motivation och lust att lära.
Läroplanens intentioner synliggörs tydligare i undervisningen.
Färre specialpedagogiska insatser i form av handlingsplaner för
barn i behov av särskilt stöd, samt resurspersoner i förskolan.
Förbättrad arbetsmiljö för pedagoger som kan leda till minskad
sjukfrånvaro.
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Sektor lärande egna uppföljning
Uppdrag

Kommentar
Utvärdering
I juni 2021 analyserar vi sjuktalen efter vårterminen
I juni 2021 utvärderar vi specialpedagogernas insatser tillsammans
med dem.
Effekterna av barnens måluppfyllelse utvärderas under läsåret
2021-2022.
Pedagogernas uppdrag från rektor att undervisa genom barns
delaktighet och inflytande utvärderas och analyseras av
pedagogerna i juni 2021.

Bagarevägens förskola
I förskolan finns tre hemvister för yngre barn och tre hemvister för
äldre barn. Pedagogerna på yngrebarnens hemvister utgör ett
storarbetslag och pedagogerna på äldrebarnens hemvister utgör
ett storarbetslag.
Storarbetslagets förskollärare ansvarar tillsammans för det
systematiska kvalitetsarbetet i undervisningen. Storarbetslagets
pedagoger har gemensamma mål och projekt i samtliga
undervisningsgrupper. Detta planeras genom att samtliga
förskollärare i storarbetslaget har gemensam reflektion och
planering av undervisningen. Denna organisation ger ett tydligt
avtryck i arbetet mot likvärdig förskola. Förskollärarna får och ger
stöd åt varandra i det undervisande uppdraget.
Undervisningsgrupperna är förskolans mindre stadigvarande
barngrupper som barnen delas in i mellan kl.09.30-12.30 tisdagar,
onsdagar och torsdagar.
Förskolan går då från att ha 6 st större barngrupper till 13 st
mindre stadigvarande barngrupper där varje mindre barngrupp
undervisas av 1-2 st pedagoger. Antal barn i de mindre
stadigvarande barngrupperna håller sig då inom Skolverkets
riktlinjer för barngruppers storlek. (6-12 st för barn 1-3 år och 915 st för barn 4-5 år) Både förskollärare och barnskötare
genomför undervisningen. De mindre barngrupperna fördelas i
förskolans lokaler och i miljöer utomhus.
Bagarevägens förskola har från läsåret 2020-2021 organiserat för
att det är samma barn som ingår i respektive mindre
undervisningsgrupp och att det är samma pedagog som ansvarar
för undervisningen i respektive grupp. Detta medför att barnen
behöver förhålla sig till färre relationer under åtminstone 3
timmar under tre dagar i veckan.
I den mindre stadigvarande barngruppen får därmed varje barn
mer talutrymme och möjlighet att ha inflytande kring hur
undervisningen utvecklas utifrån barnens frågor och idéer. Miljön
blir lugnare och intrycken färre. Det innebär en trygg miljö att lära
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Sektor lärande egna uppföljning
Uppdrag

Kommentar
och utvecklas i. Pedagogerna upplever undervisningsmiljön som
kvalitativ och arbetsmiljön kring undervisningen som mindre
stressad. För att de allra yngsta barnen och de som har behov av
extra stöd i sin utveckling skall kunna vara delaktiga fullt ut och få
stöd efter behov, har flertalet hemvister valt att dela sin större
barngrupp i två mindre stadigvarande undervisningsgrupper.
Dessa två grupper kan ha olika antal barn och därmed också 1
eller två pedagoger som deltar.

Pågår
Mindre barngrupper i
förskolan

Indikatorer
Indikator

Utfall 2019

Utfall 2020

Målvärde
2020

Riket

Namn
Känner du
dig trygg med
att lämna ditt
barn i

Målvärde

Utfall 2019

2020

100

96

förskolan?
(%)

Kommentar
Kommentar

Aktiviteter
Aktivitet

Kommentar

Implementera den kommunala planen för
studie- och yrkesvägledning och anpassa efter
lokala förutsättningar
Verksamhetsplan
Lokal aktivitetsplan (studie- och
yrkesvägledning) skall upprättas
Verksamhetsplan
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Bagarevägens förskola - Brukarenkät totalt VT20
Svarsfrekvens
Total

63,6% (28/44)

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

3,6

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

7

25

20

71,4

28

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,81

Median

10

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

3,6

Stämmer ganska bra

7

25

20

71,4

28

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,93

Median

10

Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

7

25

21

75

28

100

Stämmer helt och hållet
Total

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

13

46,4

Stämmer helt och hållet

15

53,6

28

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,45

Median

10

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

6

21,4

22

78,6

28

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,29

Median

10

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, undersökande
sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

8

28,6

20

71,4

28

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,05

Median

10

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har olika
uppfattningar?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

3,6

Stämmer ganska bra

6

21,4

21

75

28

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,05

Median

10

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

3,6

Stämmer ganska bra

14

50

Stämmer helt och hållet

13

46,4

28

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,1

Median

6,67

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

4

14,3

Stämmer ganska bra

13

46,4

Stämmer helt och hållet

11

39,3

28

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,5

Median

6,67

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

4

14,3

Stämmer ganska bra

14

50

Stämmer helt och hållet

10

35,7

28

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,38

Median

6,67

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?
Namn
Ja
Nej
Total

Antal

%

25

89,3

3

10,7

28

100

Statistik
Medelvärde

8,93

Median

10

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

7

28

18

72

25

100

Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,07

Median

10

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

14

50

Stämmer helt och hållet

14

50

28

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,33

Median

8,34

Övriga kommentarer:
Jätte nöjda med förskolan och underbar personal, härlig utegård och fina lokaler
Underbart ställe med fantastisk personal
Vet inte hur samarbetet mellan yngre-och äldrebarnsavdelningar är nu men upplever att det var mer när
avdelningarna låg i ʺparʺ tycker det hade passat vårt barn med mer lek med äldre barn, på stora gården osv...
Har ibland upplevts som lite rörigt pga mycket vikarier, hade gärna velat få meddelande vid smittsamma sjukdomar
exempelvis magsjuka på sms så att man får möjlighet att stanna hemma om möjlighet till det finns (ex när man är fl
med mindre barn, arbetslös eller sjukskriven)
Jag är jättenöjd med bagarvägens förskola
Arbeta med individen i centrum. Utmanande, utvecklande och pedagogiska inslag och moment.

Totalt medelvärde
Medelvärde

8,57

Statistiksammanfattning av medelvärden

Statistiksammanfattning av medelvärden
Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

8,81

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

8,93

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?

8,45

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

9,29

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg,
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

9,05

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har
olika uppfattningar?

9,05

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan

8,1

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

7,5

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?

7,38

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

8,93

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

9,07

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

8,33

Förskola - Brukarenkät Orust kommun VT20
Svarsfrekvens
Total

76,4% (168/220)

Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

0,6

Stämmer ganska dåligt

2

1,2

22

13,1

143

85,1

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,43

Median

10

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

2

1,2

Stämmer ganska dåligt

3

1,8

30

17,9

133

79,2

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,17

Median

10

Är du nöjd med hur ditt barn bemöts i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

33

19,6

135

80,4

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

0,6

Stämmer ganska dåligt

4

2,4

50

29,8

113

67,3

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,79

Median

10

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

2

1,2

34

20,2

132

78,6

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,25

Median

10

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg, undersökande
sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

3

1,8

31

18,5

134

79,8

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,27

Median

10

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har olika
uppfattningar?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

0,6

36

21,4

131

78

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,25

Median

10

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

0,6

Stämmer ganska dåligt

6

3,6

61

36,3

100

59,5

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,49

Median

10

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

9

5,4

Stämmer ganska bra

66

39,3

Stämmer helt och hållet

93

55,4

168

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,33

Median

10

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?
Namn

Antal

%

1

0,6

Stämmer ganska dåligt

14

8,3

Stämmer ganska bra

72

42,9

Stämmer helt och hållet

81

48,2

168

100

Stämmer inte alls

Total
Statistik
Medelvärde

7,96

Median

6,67

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?
Namn
Ja
Nej
Total

Antal

%

140

83,3

28

16,7

168

100

Statistik
Medelvärde

8,33

Median

10

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

0,7

24

17,1

115

82,1

140

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

9,38

Median

10

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

0,6

Stämmer ganska dåligt

3

1,8

61

36,3

103

61,3

168

100

Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet
Total
Statistik
Medelvärde

8,61

Median

10

Totalt medelvärde
Medelvärde

8,85

Statistiksammanfattning av medelvärden

Statistiksammanfattning av medelvärden
Känner du dig trygg med att lämna ditt barn i förskolan?

9,43

Är du nöjd med hur du som förälder bemöts i förskolan?

9,17

Är du nöjd med hur dina synpunkter tas emot i förskolan?

8,79

Upplever du att verksamheten stimulerar och utmanar ditt barns utveckling och lärande?

9,25

Är du nöjd med hur ditt barn lär sig i förskolan? (Ex varierat arbetssätt lek, digitala verktyg,
undersökande sätt, samspelsövningar, utifrån barnens intressen)

9,27

Upplever du att förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att människor är olika och har
olika uppfattningar?

9,25

Är du nöjd med HUR du får information om verksamheten i förskolan

8,49

Är du nöjd med VILKEN information du får från förskolan?

8,33

Är du nöjd med din möjlighet att påverka verksamheten i förskolan?

7,96

Har du deltagit i utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna?

8,33

Är du nöjd med hur utvecklingssamtalet utfördes?

9,38

Tänk dig en perfekt förskola. Är du nöjd med ditt barns förskola i sin helhet?

8,61
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Utskottets för lärandes beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
2. Ge sektorchef i uppdrag att göra en värdering av maskinerna samt utreda möjligheten,
intresset och behovet hos företagarna kring lärlingsplatser.
__________
Sektorchef ger information om aktuella ärenden:
Situationen kring Covid-19
Sektorchef ger information om situationen kring Covid-19 inom sektorns verksamheter samt
kommunen i övrigt. Verksamheterna inom Sektor Lärande hade ett ströfall av sjukdomsfall bland
elever och personal strax före jul. För de verksamheter som haft öppet i mellandagarna, har det
fungerat bra (få barn nyttjade sina fritidsplatser).
I kommunen som helhet har läget ökat drastiskt efter årsskiftet: fler fall med Covid-19 smitta och
fler av smitta i verksamheterna (främst inom Sektor Omsorg). Sektor Omsorg har i dagsläget en
hög arbetsbelastning: mycket arbete sker kring smittspårning och erbjudande ges övrig personal
att hjälpa till utifrån den kompetens och möjlighet man har. Våra skolsköterskor är utlånade
utifrån ett rullande schema, till Sektor Omsorg för att hjälpa till med vaccination. Det förs dialog
om att senare använda våra sporthallar för att skapa möjligheter för kommande vaccinationer.
Det råder ett stort säkerhetstänk kring vaccination: när vaccinet anländer, hur många doser och
när det ska genomföras.
Kommunen har återupptagit rapporteringen av antal sjukdomsfall.
Sommaröppet i förskolor och fritidshem år 2021
I år planeras att hålla endast en förskola och ett fritidshem öppet under sommaren, veckorna 2831. Troligen blir det Ängsbergets förskola och Henåns skolas fritidshem som erbjuds för de
vårdnadshavare som har behov av barnomsorg för sina barn dessa veckor.
Hantverksprogrammet Båtbygg
De tre elever som idag gör sin gymnasieutbildning inom Hantverksprogrammet/Båtbygg, tar
studenten vid månadsskiftet mars/april. De maskiner som fortfarande ägs av förra
utbildningsanordnaren, kommer att hämtas av denne. Sektorn har fått besked om att lokalen
kommer stå kvar under året. Sektorchef informerar om de alternativ som finns:
 Ha lokalen och kvarvarande maskiner tillfälligt i malpåse
 Nyttja lokalen för lärlingsutbildning
 Utreda möjligheten till samverkan med Uddevalla kommun

1
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Utreda möjligheten, intresset och behovet hos företagarna kring lärlingsplatser

Dialog förs om värdering av maskinerna och alternativet att utreda möjligheten, intresset och
behovet hos företagarna kring lärlingsplatser.
Skolskjuts
I kommunens regler för skolskjuts ska ansökan om skolskjuts göras årligen. Sektor Lärande
kommer från och med läsåret 2021/2022 göra ett avsteg från regeln kring årlig ansökan, där
beslut om beviljande redan finns och inga förändringar skett utifrån till exempel folkbokföringsadress.
__________
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Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till ärendet.
__________
Vice ordförande belyser de diskussioner som förs i olika media kring Westkustresor och
kommunens uträknade kostnader för dessa. Ekonom informerar om att kostnaden är högre
normalt än den summa som nämns i dialogerna.
__________
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