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Kort sammanfattning av genomfört läsår 
 
Arbetslaget har bestått av fyra behöriga pedagoger, varav en också är bildpedagog. I 
höstas hade vi också en resursperson knuten till en av grupperna. Innan jul slutade 
personen och efterträddes av två personer som delade på en heltid. Till sportlovet 
flyttade en av pedagogerna, bildpedagogen, till nytt arbetslag inom skolan och er-
sattes av en behörig förskollärare . Det har varit två förskoleklassgrupper med 22 re-
spektive 24 barn,  totalt 46 elever varav 23 pojkar och 23  flickor.  
Tre elever har flyttat under läsåret,  två bytte kommun och en flyttade till annat 
skolområde. Under de två första veckorna av terminen ägnade vi oss åt gruppstär-
kande aktiviteter som samarbetsövningar för att vi pedagoger skulle lära känna 
barnen, de lära känna oss, känna sina nya kompisar och bli en grupp. Vi har jobbat 
med förberedande läsinlärning och grundläggande matematik, experimenterat med 
olika skapande metoder och fått prova på olika tekniker inom ämnet bild. Vi har ock-
så haft drama, massage, naturdeckarna, kompisstund och skrivdans. På musiken har 
barnen fått prova olika instrument, sjungit sånger och gjort egna instrument. Röda 
tråden genom hela förskoleklasstiden genomsyras av det sociala samspelet med 
varandra och att acceptera allas olikheter. Eleverna har utvecklats både individuellt 
och som grupp. Sista delen av vårterminen lade vi extra fokus på samarbetsövningar 
för att grupperna skulle bli mer trygga med varandra och stärka elevernas 
självkänsla. 
 
Starka sidor 
 
Vi använder varandras olika kompetenser på ett bra sätt. Detta tillför en högre kom-
petens inom arbetslaget och vi lär oss av varandra. Vi personal är bra på att se alla 
barn, lyfta deras olikheter och vi vuxna ber varandra om hjälp när det behövs. 
 
Fortbildning för personal under läsåret, individuell och i grupp 
 
Två ur personalen, en ifrån varje arbetslag, har varit med i skolans satsning 
”läslyftet”. En ur personalen läste under höstterminen ”Matematik för lärande och 
undervisning för F-3 och 4-6, del 1, 15 p” mot Umeå Universitet och under vårter-
minen kursen ”Learning Study, 15 p” mot Stockholms Universitet. En ur personalen 
var också på en två dagars teckenkurs via Elevhälsan med Tecknologen. Två ur per-
sonalen påbörjade också en repetitionsomgång av tecken med hörselpedagog ifrån 
Elevhälsan. 
 
Resultat från prov 
 
I början av höstterminen gör vi ett fonolektest, testet görs för att se hur långt barnen 
har kommit i sin fonologiska medvetenhet. Resultatet blev drygt 60 % godkända av 
46 barn ( 26 av 46 barn) där godkänt är 12 rätt av 18. De barn som inte blev godkända 
fick möjlighet att göra om testet under våren. Vid andra testet på våren blev 10 av 20 
barn godkända. 
En av grupperna har också gjort ”Testa språket med Trulle”, under april månad. Där 
hade övervägande elever bra resultat. 
En av grupperna har gjort Skolverkets diagnostest i matematik ”Diamant”, under 
mars månad. Testet aritmetik, AF, förberedande aritmetik. Övervägande del av 
eleverna hade bra resultat. 
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Redogör och utvärdera hur Förskoleklasserna arbetat med Lillsjöskolans 
prioriterade mål och utvecklingsområden. Koppla även något synbart 
resultat av det hela till er analys. 
 
*Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt analys och åtgärder i 
förhållande till enkäterna; Trygghetsenkäten under höstterminen samt Trygga- och 
Otrygga platser under vårterminen. 
Vi har jobbat med gruppstärkande aktiviteter under hela året. Bägge grupperna har 
tillsammans under höstterminen en gång i veckan haft kompisstund. Målet är att 
belysa olika levnadssätt, se hur andra barn har det och lever. Se andra kulturer. Träna 
att lyssna på varandra. Enkäten genomfördes. Trygga och otrygga platser pratade vi 
om i små grupper eller gick en trygghetsvandring vid första tillfället. Uppföljningen 
diskuterades i grupperna och det framkom att vissa elever fortfarande var otrygga. 
 
*Läs- och skrivutveckling och deltagande i Läslyftet. Analys specifikt ur årskursens 
perspektiv.  
Ur ett förskoleklassperspektiv så har det känts att Läslyftet har varit mer anpassat för 
elever i grundskolan och varit svårt att anpassa uppgifterna till eleverna i för-
skoleklassen. Elevernas läs- och skrivutveckling ser vi därför inte ha haft någon större 
påverkan av Läslyftet utan det har varit andra faktorer som har gjort att eleverna har 
utvecklats, tex arbetet med Trulle. 
 
*Beskriv hur ni arbetat med bild, musik och drama. 
Bild: schemalagd aktivitet 1 gång i veckan, har också funnits tillfällen för spontana 
bildlektioner. Fokus har varit på att eleverna ska få prova på olika tekniker, känslan 
av att lyckas. 
Musik: Att uppleva musik på olika sätt, sjunga, spela på instrument, lyssna och röra 
sig till musik, göra egna instrument. Vi har använt oss av musiksalen i högre grad i år 
än förra året.  
Drama: Vi har valt att lägga mer fokus på samarbetsövningar och organiserade lekar 
för att grupperna ska lära känna varandra, sig själva och stärka grupperna. 
 
* Hur ni arbetat ämnesövergripande—med vilka ämnen och hur ni integrerat de    
   estetiska ämnena i detta.  
Detta är något som vi gör varje dag och kopplar bild- matematik, bild- music och 
bild- drama. 
 
* Planering och Dokumentation. Beskriv planeringscykeln hos förskoleklasserna samt 
 hur barn följs upp och hur allt dokumenteras internt och även hur det presenteras  
 för vårdnadshavare. Vi erbjuder vårdnadshavare samtal under vårterminen, det har 
funnits vårdnadshavare som velat haft kontinuerliga samtal under hela läsåret vilket 
vi har haft. Vi följer planeringscykeln enligt bilaga 1. 
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Redogör och utvärdera hur förskoleklasserna arbetat med Barn- och 
Utbildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsområden inom: 
 
*Språk-Flerspråkighet: I en av förskoleklasserna finns elever med annat modersmål, 
ryska , engelska, norska och grekiska. Klassen har uppsatt på whiteboardtavlan 
veckans dagar på svenska, ryska, spanska, engelska och grekiska. Vi har också 
medarbetare via arbetsmarknadsenheten med annat språk än svenska. 
 
*Digitalisering: vi har använt oss av den teknik som finns tillgänglig i klassrummet 
som smartboard och projektor.  
 
Idrott och hälsa 
Skolans idrottslärare har varit ansvarig för idrotten i förskoleklass. Undervisning har 
bedrivits både utomhus och inomhus under läsåret. Vi har arbetat mycket med olika 
typer av rörelselekar, rörelseglädje och grovmotoriska övningar men även provat på 
andra saker som tex dans, bollsporter. 
 
Under hösten hade vi i förskoleklass fall av halsfluss, en elev hade flera återfall. Vi ser 
inte att frånvaron har påverkat eleven/elevernas studieresultat. 
 
Närvaro 
Närvaron i både förskoleklass och på fritids har varit hög genom hela läsåret.  I snitt 
har närvaron legat på 90 % av totalt 46 elever, både i förskoleklass och på fritids. 
 
Sammanfattning i nedanstående två punkter 
*Genomförs på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
(Både för fortsatt arbete med nästa års förskoleklass samt för att överlämna årets för-
skoleklasser till åk 1.) 
 
Sammanfattande utvärdering av Läsåret 2015-2016 enligt 
ovanstående punkter. 
*En övergripande bedömning om läget för eleverna när det gäller läsa, skriva samt 
matematik skall ingå. 
Individnivå: En av grupperna har gjort Skolverkets diagnostest i matematik ”Dia-
mant”, under mars månad. Testet aritmetik, AF, förberedande aritmetik. 21 av 24 
elever hade bra resultat. 1 elev var utomlands, 2 elever ligger under kunskapsnivån. 
Eleverna har godtagbara kunskaper även inom läs- och skrivning. I en av grupperna 
finns en elev med både fin- och grovmotoriska svårigheter.  
Gruppnivå: Inom bägge grupperna bedöms övervägande del av eleverna ha god-
tagbara kunskaper inom både matte, läsning och skriva. En av grupperna har organ-
iserat klassen i halvklass utifrån elevernas kunskapsnivå med utgångspunkt från re-
sultatet på fonoleken. Eleverna är ojämna kunskapsmässigt inom bägge grupperna 
både inom matte, läs- och skriv. Inom matematik har en grupp jobbat utifrån 
läromedlet ”mattesafari” medan andra gruppen jobbat mer praktiskt och utan 
elevbok utifrån ”tänka, resonera och räkna i förskoleklass”. 
Organisationsnivå: Det har varit svårt att hitta rum till undervisningen då vi job-
bar i halvklass. 
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Sammanfattande analys inför nästa läsår, 2016-2017. 
*Redogör här även för arbetslagets/årskursens egna prioriterade utvecklingsområden 
och åtgärder inför kommande läsår. 
Individnivå: Vi kommer fortsätta lägga fokus på värdegrundsfrågor. Nivå gruppera 
grupperna för att lättare kunna tillgodose varje elevs olika kunskapsbehov. 
Gruppnivå: Till nästa läsår kommer vi att fokusera ännu mer på ljuden i orden. In-
om matematik kommer bägge grupperna att jobba utifrån läroboken  
”tänka, resonera och räkna i förskoleklass”. Vi nivå grupperar grupperna mer när det 
är halvklass, för att lättare tillgodose gruppens behov. Använda oss av de estetiska 
uttrycksformerna i ännu större grad än tidigare. En lässtund i mindre grupper innan 
mellanmålet varje dag. 
Organisationsnivå:  Kommer jobba mer utifrån olika teman där alla ämnen vävs 
in. Inför hösten kommer Skolverket med nya direktiv gällande förskoleklass, som 
förtydligar förskoleklassens syfte och innehåll. Vi kommer ta del av detta och följa 
direktiven. Arbetslaget kommer bestå av två nya kollegor, medför förändringar i vårt 
arbetssätt. För att barnen lättare ska komma in i skolans värld så kommer vi att lägga 
förmiddagsrasten mellan kl:9-9:30. Även inför nästa läsår förlänga förskoleklasstiden 
vissa dagar i veckan från kl:8-13 istället för kl:8-11. 
 
Fritidshemmet i förskoleklass 
 
Kort sammanfattning av genomfört läsår. 
I stort sett alla 46 elever var i början av läsåret inskrivna på fritids. Under året flyt-
tade 3 elever och 1 elev fick under våren små syskon och sa upp sin fritidsplats. 
Eftersom det har varit många barn under fritidstiden så valde vi att respektive grupp 
fick vara inne eller ute före eller efter mellis under höstterminen. Under våren 
införde vi aktivitetskort där barnen kunde välja mellan saker att göra vid vistelsen 
inne. Under vårterminen deltog vi i de gemensamma aktiviteterna som varje fritids 
organiserade. 
 
Rektors samlade bedömning för fritidshemmet. 
(Se även delar av Rektors samlade bedömning och prioriterade områden i dokumen-
tet för Grundskolan – Lillsjöskolan).  

 
• Utveckla pedagogiska planeringar kopplat till redovisade utvecklingsområden. 
• Kontinuerligt följa upp arbetet utifrån Lillsjöskolans Likabehandlingsplan 

mot diskriminering och kränkande behandling. 
• Genomföra riktade insatser för att utveckla Lillsjöskolans arbete med de este-

tiska uttrycksformerna i varje årskurs. Ett hjälpmedel där är det ekonomiska 
och praktiska stöd Lillsjöskolan får av det rikstäckande projektet Skapande 
skola. 

• Utveckla arbetsformerna och det pedagogiska förhållningssättet med att an-
vända IT i skolan där framför allt smart-board och läsplattor ingår för försko-
leklasserna. Detta kan med fördel kopplas till nivåerna på grupp- organisation 
i den sammanfattande analysen ovan. 

• Implementera tillägget för Förskoleklass och Fritidshem i Lgr11. 
 

Östersund den 8/9    2016 
 
Mikael  From  
Rektors underskrift 


