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1. NORMER OCH VÄRDEN 
 
Förskolans mål 
Vi strävar efter: 

• Att alla barn känner sig trygga med alla vuxna, alla barn och förskolans rutiner 
(den dagliga verksamheten). 

 
 

Insatser för att nå målet 
• Sjunga namnsången på samlingar. 
• Vi välkomnar på morgonen och bemöter barnen med namn. 
• Vi vuxna är närvarande t ex vi sitter ner på golvet så att barnen kan komma till oss. 

Vi fördelar oss i olika rum och sprider ut oss där barnen är. 
• Vi köper in Kompisböckerna för att använda detta materialet främjande och 

förebyggande. 
• Vi tränar barnen på att använda ”Stopp-handen” – rätten att säga ”Nej!”. 

 
Utvärdering: 2020-05-29 
 
Resultat: 

• Vi har sjungit namnsången varje dag. Vi har börjat varje samling med den.  
• Vi har använt oss av ”huset” på samlingarna. Då får alla barn sätta upp sitt kort på ett 

hus och vi pratar om vilka som är på förskolan och vilka som är hemma.  
• Vi bemöter alltid barnen med deras namn på morgonen när de kommer.  
• Vi sitter ofta på golvet och finns tillgängliga för barnen.  
• Periodvis har vi delat in barnen i mindre grupper.  
• Vi har arbetat med kompisböckerna ”Sprid glädje” och ”Vänta på din tur”. 
• Vi har både läst för barnen och kollat på kompisböckerna via Polyglutt.  
• Vi har visat Stopp-handen för barnen och försöker handleda dem i att använda sig av 

den, men inte arbetat med den i någon större utsträckning.  
 
Analys och lärdomar: 

• Vi pedagoger har varit mycket noggranna med att hålla på rutinen att använda 
namnsången. Vi har märkt att barnen tycker mycket om denna sång då alla får sin 
egen lilla stund i fokus. Vi har därför använt oss av den inte bara på samlingen utan 
ibland vid matbordet eller spontant under leksituationer och då har barnen glatt hakat 
på. Ett bevis på att detta fungerar bra är att när de äldsta barnen leder/leker samling 
börjar de alltid med denna sång.  
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• Vi har fått väldigt bra respons på vårt bemötande under framför allt de 
utvecklingssamtal som vi hade i november och december 2019. Flera vårdnadshavare 
betonade att vi är glada och positiva och att både de och barnen känner sig välkomna 
när de kommer på morgonen.  

• Vi pedagoger har periodvis inte delat upp oss så ofta i olika rum. Vi har medvetet tagit 
detta val då vi upplever att barnen leker väldigt bra själva och när vi vuxna kommer in 
och sätter oss eller deltar så har vi fått känslan att de tappat fokus på sin egen fina lek 
för att få vår uppmärksamhet. Vi har istället försökt finnas nära för att observera och 
lyssna in vad som sägs i leken. 

• När Coronapandemin härjade så stannade en del av det pedagogiska arbetet upp. Detta 
beroende av periodvis stor frånvaro bland både personal och barn. Arbetet med 
Kompisböckerna var en del som prioriterades bort. 

 
Åtgärder för vidare utveckling under kommande läsår: 
 

• Fortsätta med namnsången och ”huset” på samlingen. Detta upplever vi är ett väldigt 
bra sätt att träna på att vara i fokus, synas och våga ta plats.  
Introducera fler sånger där barnen aktivt får delta och ta plats. T.ex. ”Fem fina fåglar”, 
”En elefant balanserade” och ”Nallepromenaden”. Dessa sånger har även mycket 
matematik i sig.  

• Andra perioder har vi däremot medvetet delat upp barnen i mindre grupper för att 
skapa nya kamratrelationer och att barnen får prova olika saker. Då har vi t.ex. använt 
oss av aktivitetstavlan. Vi upplever att aktivitetstavlan fungerar väldigt bra och är 
tydlig för barnen. De kan se vem de ska leka med och med vad.  

• Arbetet med ”Sprid glädje” gick bra. Vi hade en gemensam uppstart (teater) med 
Gulsparven och en gemensam planering som vi följde. Vi hade gjort iordning allt 
material för hela temat innan vi startade igång och det var skönt. Gjorde en egen 
dokumentationsvägg för temaarbetet. Alla dessa bitar underlättade när vi väl körde 
igång temat. Den tydliga planeringen gjorde att det var lätt att jobba med temat även 
när inte all ordinarie personal var på plats.  

• Observera och dokumentera hur talutrymme och samspel fungerar i olika 
konstellationer. Göra ”karta” över vilka som samspelar med varandra och vilken 
respons de får på det som sägs. 
Förbereda med att göra en mall för att dokumentera detta.  

• Fortsätta använda aktivitetstavlan för att dela upp barngruppen.  
• Fortsätta använda Kompisböckerna i värdegrundsarbetet. Se till att göra tydliga 

planeringar innan vi börjar med respektive bok. 
• Kolla upp möjligheten om att köpa in böckerna med Kanin och Igelkott som även rör 

Barnkonventionen.  
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2. OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 

 
Förskolans mål: 
Vi strävar efter att varje barn:  

• utvecklar förståelse för turtagning, varandras åsikter och perspektiv, ömsesidighet 
och hur man är en bra kompis. 
 

      Insatser för att nå målet 
• Se över och anpassa lärmiljöerna regelbundet. 
• Pedagogerna handleder barnen till turtagning i vardagssituationer, t ex vid 

rutschkanan, handtvätt, vid gungorna etc. 
• Använda ”Kompisböckerna” främjande och förebyggande. 
• Vi leker enkla lekar med turtagningsmoment, t ex ”Hunden och benet” och ”Lilla 

snigel”. 
• Att pedagogerna initierar och deltar i barnens fantasi-rollekar - att barnen övar sig i 

att ta olika roller och perspektiv. 
 

Utvärdering: 2020-05-29 
 

 
Resultat: 

• Köpt in nytt lekmaterial i januari 2020. 
• Haft planeringsdag 31 januari 2020 där vi fokuserade på att bygga upp och utveckla 

våra lek- och lärmiljöer.  
• Kontinuerliga anpassningar och justeringar av lärmiljöerna utifrån barnens intressen 

och utvecklingsområden.  
• Kontinuerlig handledning i turtagande i vardagssituationer.  
• Arbetat med kompisboken ”Vänta på din tur” för att ge barnen möjlighet att få träna 

på just detta.  
• Använt oss av ”Kompisstenen” på samlingen för att fördela talutrymmet och lyssna på 

varandra, samt vänta på sin tur. 
• Vi har lekt ”Hunden och benet” några få gånger. 
• Vi har varit med och startat upp rollekar med barnen och handlett barnen i och ur olika 

lekar.  
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Analys/lärdomar: 
• Som nyöppnad förskola med lite material så var det otroligt viktigt att få göra inköpen 

i januari 2020. Det nya lekmaterialet skapade inspiration och uppmuntrade till nya 
lekar hos barnen. Bland annat Lekköket skapade utrymme och bidrog till att många 
barn introducerades i rollek som sedan har fortsatt att utvecklas.  

• Vi måste observera barngruppen för att kontinuerligt kunna använda oss av 
lärmiljöerna som ett verktyg för barnens fortsatta utveckling och lärande.  

• Vi har en barngrupp med trygga barn som leker väldigt bra tillsammans och i väldigt 
många olika konstellationer. Vi tror att användandet av aktivitetstavlan har bidragit till 
detta och vårt ständiga arbete med att skapa gruppkänsla och trygghet.  

• Vi har ett medvetet arbetssätt där vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och detta 
tror vi är en annan bidragande faktor till att vi har en trygg barngrupp där de vågar 
prova nya saker.  

• Barnen uppskattar när vi har ledda lekar och detta borde vi försöka göra oftare trots att 
de leker väldigt bra själva.  
 

 
Åtgärder för vidare utveckling under kommande läsår: 

• Även om barnen leker bra utan oss vuxna så ska vi oftare gå in i leken och delta aktivt. 
Då kan vi lättare se mönster och behov hos barnen.  

• Fortsätta arbeta tematiskt med alla Kompisböckerna.  
• Planera in ledda lekar oftare, t.ex. Hunden och benet eller Kom alla barn.  
• Utöka aktivitetstavlan med fler aktiviteter.   

 
 

 
Förskolans mål 
Vi strävar efter att varje barn:  

• ska kunna uttrycka sina känslor, önskemål och tankar och samtidigt känna att de 
blir lyssnade på. 

 
Insatser för att nå målet 

• Alla barn ska få möjlighet att möta tecken i sin vardag. 
• Öka pedagogernas kompetens kring TAKK (tecken som stöd) – utgå från några 

tecken i taget som är relevanta för barnen i vardagen. 
• Samla en ”tecken-bank” – olika material med tecken – på förskolan. 
• Pedagogerna bekräftar barnen så att de känner sig lyssnade på – att barnen känner 

tillit att komma till pedagogerna. 
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• Använda samtalsbilder vid måltider – Bilder som ska inspirera till samtal och 
dialog. Viktigt med öppna frågor och det inte finns några ”rätt eller fel” i svaren. 
 

 
Utvärdering: 2020-05-29 

 
Resultat: 

• Vi använder oss av tecken i vardagen, men främst på samlingarna och vid 
matsituationer.  

• Vi har inte gått någon utbildning i TAKK detta år, men vi har försökt att lära oss 
av varandra då några gått denna utbildning tidigare.  

• Barnen kommer till oss när de vill fråga något, söka tröst eller stöd.  
• Kompisstenen. 
 

 
Analys/lärdomar: 

• Vi upplever att barnen tycker det är intressant att hålla på med tecken och de 
härmar direkt när vi visar dem. Detta ska vi fortsätta med.  

• Kompisstenen fungerar bra för att ge barnen möjlighet att uttrycka sig och bli 
lyssnade på.  

 
Åtgärder för vidare utveckling under kommande läsår: 

• Vi fortsätter att bygga upp en bank med teckenmaterial i huset.  
• Använda tecken som finns i anslutning till våra Kompisböcker.  

      
 
3. BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
 
Förskolans mål 
Vi strävar efter att varje barn: 

• Utvecklar intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan 
påverka sin vardag på förskolan. 

 
Insatser för att nå målet: 

• Att pedagogerna tar vara på barnens intressen och skapar teman utifrån dessa.  
• Dela upp barngruppen i mindre grupper – för att skapa lugn och ro och barnen får 

större utrymma att uttrycka sina tankar och åsikter.  
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• Erbjuda skapande verksamhet, t ex dans, sång & musik, bygg- och konstruktion, 
rita & måla, pärla, göra ritsagor etc. där barnen ges möjlighet att göra aktiva val 
och uttrycka sig på andra sätt än enbart det talade språket. 

• Barnen turas om att veckovis vara matvärd, där de ansvarar för att duka fram det 
som behövs till lunchen och berätta för de andra barnen vad vi ska äta.  

 
Utvärdering: 2020-05-29 
 

Resultat: 
• Vi har använt oss av aktivitetstavlan för att låta barnen göra egna aktiva val av 

aktivitet. 
• Vi har erbjudit material för skapande verksamhet och bygg- och konstruktion.  
• 7 barn hann med att vara matvärd.  
 

 
Analys/lärdomar: 

• Vi upplever att aktivitetstavlan är ett väldigt bra verktyg för att ge barnen 
inflytande över vad de vill göra.  

• Vi pedagoger har periodvis inte delat upp oss så ofta i olika rum. Vi har medvetet 
tagit detta val då vi upplever att barnen leker väldigt bra själva och när vi vuxna 
kommer in och sätter oss eller deltar så har vi fått känslan att de tappat fokus på sin 
egen fina lek för att få vår uppmärksamhet. Vi har istället försökt finnas nära för 
att observera och lyssna in vad som sägs i leken. 
Andra perioder har vi däremot medvetet delat upp barnen i mindre grupper för att 
skapa nya kamratrelationer och att barnen får prova olika saker. Då har vi t.ex. 
använt oss av aktivitetstavlan. Vi upplever att aktivitetstavlan är tydlig för barnen. 
De kan se vem de ska leka med och med vad. 

• Barnen uppskattar när vi har gympa så det är något vi borde göra oftare.  
• Vi fick sluta med att låta barnen vara matvärd i och med Coronapandemin och 

uppdraget att minska smittspridningen.  
 

Åtgärder för vidare utveckling under kommande läsår: 
• Fortsätta med aktivitetstavlan.  
• Titta över möjligheten att ha gympa med barnen mer regelbundet.  
• Fortsätta med matvärd.  
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4. FÖRSKOLA OCH HEM 
 

Förskolans mål 
• Att i ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna skapa trygga relationer mellan barn 

och vuxna på förskolan. 
 

Insatser för att nå målet  
• Det är viktigt att vi möter upp föräldrarna både vid hämtning/lämning. 
• Vi strävar efter att göra ett gott överlämnande om hur dagen har varit på 

eftermiddagen - att varje dag lämna över någonting positivt som barnet varit med om. 
• Att förskolan erbjuder inskolnings-/utvecklingssamtal. 
• Vi bjuder in till ett föräldramöte varje hösttermin för att informera om vår pedagogiska 

verksamhet. 
• I föräldrarådet kan föräldrarna mer fördjupat vara delaktiga och få insyn i vår 

förskoleverksamhet. 

Utvärdering: (När och hur?) 
En gång per termin – efter föräldramöte och utvecklingssamtal.  

Resultat 
Alla vårdnadshavare har erbjudits inskolningssamtal samt utvecklingssamtal. Vi har haft ett 
föräldramöte den 8/10 2019. Vi arbetar medvetet med att se till att alla barn och 
vårdnadshavare får ett gott bemötande. Det var ett föräldraråd under hösten, men vårens 
föräldraråd blev inställd på grund av coronapandemin. Vi har fått positiv respons från 
vårdnadshavare kring bemötande vid utvecklingssamtal samt vid hämtningar och lämningar. 
 

Analys/lärdomar 
Vi pratar ofta om att vara medvetna om vårt förhållningssätt, att barn och vårdnadshavare blir 
sedda. Om det har hänt något speciellt försöker vi föra vidare information till de pedagoger 
som är kvar i huset vid stängning. Vi har en god känsla i huset att vi är ett hus ett arbetslag 
och alla barn är allas barn. Detta underlättar vid hämtning och lämning. 
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Åtgärder för vidare utveckling under kommande läsår 
Vi fortsätter att ha samma positiva förhållningssätt i huset. Vi planerar att ha en gemensam 
fixarkväll tillsammans med vårdnadshavare. 
 
5.  SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN, SKOLAN 

OCH FRITIDSHEMMET 
 
Förskolans mål 
En naturlig övergång från förskola till förskoleklass. Barnen får träffa sina blivande 
klasskompisar, pedagoger samt vara i de nya lokalerna. 
 

Insatser för att nå målet 
Vi utgår från Östersunds kommuns “Plan för övergång och samverkan - förskola till skola” 
när vi planerar inskolning och överlämnande till förskoleklass. 

Utvärdering: (När och hur?) 
En gång per läsår – på utvecklingsdagen i maj 2020 – Avstämning mot ”Plan för övergång 
och samverkan” 

Resultat 
En träff har skett med Mjölnargränds blivande skolbarn. Övriga planerade träffar med skola 
har ställts in på grund av coronepidemin. 

Analys/lärdomar 
- 

Åtgärder för vidare utveckling under kommande läsår 
Vi fortsätter att följa kommunens plan för övergång förskola-förskoleklass. 
 
6. HÄLSA OCH LIVSSTIL 

 
Förskolans mål 
Vi vill hjälpa barnen att hitta balansen mellan aktivitet och vila. 
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Insatser för att nå målet 
• Daglig utomhusvistelse. Vi har tillgång till en varierad förskole gård som utmanar 

balans-/ och motorikträning. 
• Att alla barn har möjlighet till vila utifrån sina behov och förutsättningar – vi 

genomför både sov-/ och läsvila. 
• Vi använder avslappningsmusik för att barnen ska ha möjlighet att varva ned. 
• Delar av dagen försöker vi skapa en lugn atmosfär med hjälp av olika digitala 

medier. 
• Dela upp barngruppen i mindre grupper för att skapa lugn och återhämtning. 

 

Utvärdering: (När och hur?) 
En gång per läsår – på utvecklingsdagen i maj 2020. 

Resultat 
Vi är ute nästan två gånger om dagen - varje dag. Alla barn får en stunds vila utifrån sina 
behov. Vi har använt avslappningsmusik. 

Analys/lärdomar 
Vi har varit ute extra mycket på grund av coronapandemin. Det har varit mer friska barn på 
förskolan eftersom vi skickar hem barn som har symptom på minsta förkylning. Det är svårt 
att avgöra när vi ska ringa och inte ringa. 

Åtgärder för vidare utveckling under kommande läsår 
Vi fortsätter med samma insatser som tidigare. 
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