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Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2015 – 2016  
 
Grundfakta:  
Notens förskola består av två avdelningar: Trumman och fiolen.  
På Trumman, lokal i Pingstkyrkan, har vi haft 16 barn i åldrarna 1 ½ -3 år. Under året har fyra 

pedagoger arbetat i barngruppen (två 100%, en 50% och resurstid över dagen på ca 50%). Vi har 

delat in gruppen i två åldersgrupper och pedagogerna har jobbat parvis i dem under 

månadsintervaller.  

På Fiolen, lokal i Öjevillan, har det varit 19 barn i åldrarna 4-5 (många hann fylla 6 under våren). Där 

har vi haft fyra pedagoger (tre 100% och en ca 60%). Vi delar barngruppen i fyra mindra grupper en 

stund efter den gemensamma fruktsamlingen. Vi pedagoger alternerar veckovis i de mindre 

grupperna och lägger då fokus på läroplansområdena: Sång & Musik, Matematik, Tal & språk och 

Kommunikation och Natur/Teknik.  

Temat under året har varit djur. Djuren i Hackebackeskogen (Klas Klättermus), djuren i Sagan om 

vanten och djuren i Noahs Ark.  

Trumman: Vi började VT med en fortsättning av ”Sagan om vanten” då vanten stickades som en 

förlängning av temat får under hösten. Därför gick vi över till projekt om de svenska skogsdjur som 

sagan innehåller. 

Fiolen: Efter vårterminens planeringsdag då vi valt att hålla vid projektet Klas Klättermus ser vi att vi 

faktiskt rätt tidigt gick över mot Noahs Ark – efter en bibelberättelsevecka. Med tanken att behålla 

djurtemat utifrån den istället för Hackebackeskogen.   

Redovisning av måluppfyllelse 
Normer och värden:                                                                                                       

Noten: ”Vi vill utveckla barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga.”  

Fiolen: Då gruppen redan från början var otroligt empatisk och harmonisk känner vi att vi inte behövt 

arbeta så mycket kring ämnet. Vi har genom sånger, läsning av bla bibelberättelser och annan läsning 

alltid knytit an till hur vi bör vara mot varandra. Barnen befinner sig, beroende av ålder och mognad, 

lite olika i just den empatiska förmågan men genom vårt arbetssätt (gruppindelat) får alla visa 

kunskaper och får den tid dom behöver beroende på vart i utvecklingen dom befinner sig.  

Trumman: Stopphanden fungerar bra och både barn och pedagoger använder den för att förtydliga 

när man vill stoppa ett beteende som inte känns ok. Vi har arbetat med ”känslonallarna” och genom 

snuttefilm + bok och rekvisita har många barn fått möjlighet att greppa sina känslor. ”Det är okej att 

känna si och så – men inte agera hur som helst”. Vi ser också att ”Sagan om vanten” varit en 

värdegrundsberättelse då den visar att alla får plats i den även om det blir trängre och trängre…  

Vi använder oss av bibelberättelser som vi dramatiserar med hjälp av dockor och sjunger sånger. 

Utifrån detta kan vi samtala med barnen om hur man bör vara mot varandra och vad som är ”rätt 

och fel.”. Vi har använt den gyllene regeln i samtal, stopphanden och att säga förlåt.  



Kommentar: Vi anser att vi nått målet – på båda våra avdelningar har vi under året haft goda 

förutsättningar och bra material kring ämnet. Vi hade en tanke tidigt under året att hinna förlänga 

tråden att djur är och bor olika till oss människor… men tanken finns kvar och det vore skoj att koppla 

samman detta med djurens olikheter (likheter) till oss människor och våra olikheter och likheter.  

Lärande mål 

Sång och musik                                                                                                                           

Fiolen: ”Vi vill utveckla barnens skapande förmåga… i lek, bild, rörelse och sång och musik, dans och 

drama”. 

Målen är nådda – även med projektbytet. Många bra och roliga sånger att utgå från genom skivan 

”Här är vi”. Drama och dansinslagen har blivit av men vi ser att barnen tycker om de här inslagen och 

detta vill vi jobba mer kring. I många inslag har barnen själva fått leda musikstunder med instrument 

och val av sånger. Här har de fått stå i centrum och dirigera kamrater vilket har varit roligt för dem 

och självstärkande.  

Trumman: ”Vi vill utveckla barnens skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser och 

erfarenheter i rörelse, sång och musik”.  

Vi har sjungit mycket om djur och dramatiserat det och vi ser hur barnen har levt sig in de olika 

rollerna. Barnen visar på sångglädje mer och mer allteftersom de blir äldre. De kommer in som små 

ettåringar och lyssnar och iakttar senare lever de upp mer och mer till den sång och musik vi 

presenterar. Under VT har vi delat in sångstunderna i två grupper då vi såg att de allra yngsta 

behövde stanna kvar i mer anpassade ”kortsång samling”. Det fungerade jättebra då vi upptäckte att 

de började delta mer i både sång och tal än vad de gjort i den stora gruppen. De stora barnen fick ett 

annat lugn och vi kunde därmed hålla en högre sångnivå. Vi har även tillbringat tid nere på scenen i 

Öjeparken och där har barnen agerat och sjungit.  

 Kommentar: Vi har nått våra mål och då vi är en musikförskola blir det så mycket lättare då vi är 

många som är involverade på ett eller annat sätt. Våra jul- och sommarfester är vi alltid stolta över 

och barnen är så duktiga och modiga på att kunna och våga framträda musikaliskt. Vi har hittat 

former för gemensamma sångsamlingar och inslag av dramaspel i dem. Vi har turats om att planera 

inför dessa över avdelningarna och passat på att beröra våra årstider och mött olika djur i dessa 

sammanhang. Alltid uppskattade tillfällen för både barn och vuxna.  

Lek                                                                                                                                       

Fiolen: ”Vi vill utveckla barnens identitet och känna trygghet i den samt utveckla sin nyfikenhet och 

sin lust till att leka och lära.” 

Vi ser att höstens ”jobb” med att vara en närvarande pedagog i leken ger en positiv effekt till senare 

gemensamma lekar. Ex under hökens vingar kom och även den vanligt förekommande leken mamma 

pappa barn- leken.  

I vår grupp kan vi se att det finns många olika lekar och det finns alltid en lek för alla. Vi ser att ingen 

är utanför – om det inte är självvalt. Vi upplever oss själva som flexibla med våra tider och barnen har 

mycket lektid.  

Trumman: ”Vi vill utveckla barnens nyfikenhet och lust samt sin förmåga att leka och lära”. 

Vi ser en stor skillnad i leken hos de små barnen från hösten till våren. Nu under våren har många 

barn kommit in, el är på väg in, i olika rollekar samt ett samarbete barnen emellan som inte riktigt 

fanns i höstas. Vi har lekt olika grupplekar tillsammans som Björnen sover, Kom alla mina djur o.s.v.  



Vi strävar mot att få så mycket lektid i sträck som möjligt utefter barnens behov. Dessa lektider blir 

lättare att ge nu under våren då på- och avklädning inte tar för mycket tid… 

Kommentar: På båda våra avdelningar känner vi att vi har uppnått målen. Vi jobbar dagligen med de 

olika projekt vi har genom lek, sång och drama. Belöningen är då vi ser/hör barnen leka något vi 

presenterat på samlingen eller att barnen frågar efter rekvisita till en just läst saga o.s.v. Det är också 

riktigt kul när många barn är så lekiga med varandra och då leder det ofta till mer och mer lek.  

Skapande                                                                                                                             

Fiolen: ”Vi vill utveckla barnens skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 

och erfarenheter i lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” 

Vi har fått in mycket skapande både fritt och i våra grupper. Vi vet att ”handen ser och hjälper oss 

uppleva och förtydliga”. Då vi är en musikförskola består mycket av det vi gör av sång/musik/rörelse 

och drama. Barnen får tidigt rytmik och rörelse med hjälp av olika rytmikinstrument och musik i form 

av instrument av gitarr, trumma och fiol. När det gäller mer fritt skapande i form av klippa/klistra då 

har vi ett fint målarrum som är förändringsbart utefter den barngrupp vi har.    

Trumman: ”Vi vill utveckla barnens skapande förmåga”. 

Barnen har fått prova på olika material i skapande med de olika djuren och dess bo utifrån Sagan om 

vanten. Vi har skapat på olika sätt alla djur och dess bo – ibland stort tillsammans ex. björnen och 

dess ide ibland individuellt ex. musen och dess håla.  

Varje dag har vi som rutin haft ett moment efter vilan för de lite äldre (som inte sover i vagn) – där de 

fått sitta en stund med pussel, spel, klippa och klistra, pärla, rita och måla. Sånt som kan vara svårt 

att ha framme för de yngre. En trivsam stund där vi sett vilken utveckling många gjort i framförallt 

antal bitar pussel.  

Kommentar: Vi anser att vi nått målet då vi fått in skapande i vårt arbetssätt med barnen inom alla 

våra lärområden. När vi hade en period av mycket Starwars och barnen producerad svärd på svärd på 

svärd. Då gick vi in och bromsade det skapandet pga att lekarna mer passade för utelek och barnen 

fick ta med svärden ut istället. En reflektion av detta blev nu att vi nästa gång tar upp detta intresse 

och ex skapar en värd av dessa figurer och ateraljer som barnen sedan kan leka mer med och blir mer 

bestående än att ofta hamna i papperskorgen.   

Matematik                                                                                                                           

Fiolen: ” Vi vill utveckla barnens matematiska förmåga att föra och följa resonemang. Vi vill utveckla 

barnens förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, 

antal, ordning och talbegrepp.”   

Men det har varit roligt och vi har haft bra material och hitta på roliga sätt att arbeta/leka/skapa in 

dessa matematiska begrepp. Ex. i rumsuppfattning fick barnen göra rum av kaklådor och klistra in 

utklippta möbler fr. tidningar. Barnen har fått fotografera sina egna hus som vi satt in på en 

Edsbykarta och ritat i linjer fram till förskolan för att visuellt se avstånd mellan var vi bor.   

Trumman: ”Vi vill utveckla barnens förmåga för rum, form och läge samt antal 1-3” 

För våra yngre barn har vi använt ”matteväskan” där innehållet kan variera lite på innehållet i 

samlingen, ex: färger och former, färger och fordon, tärning m.m. Vi har utgått från mycket 

matteramsor och mattesagor med våra yngre. De flesta barn är säkra på färger och talen 1-3. De 

mest kända lägerorden har alla barn förståelse för.    



Kommentar: De satta målen är nådda och det tog ett läsår att få in alla matematiska begrepp. 

Matematik är ett tacksamt ämne och barnen blir ofta inspirerad och tycker om det vi gör. Barnen vet 

inte alltid att det är matematik – för många gånger handlar matematik bara om siffror och tal. Det 

har framkommit nu när barnen ska in i skolan och längtar efter matematik… de blir förvånad då vi 

benämner allt matematiskt vi gör hos oss… Visst kan det vara lite svårt för ett barn att förstå att lägga 

ett 15-bitars pussel är en matematisk förmåga.  

Naturvetenskap/Teknik                                                                                                   

Fiolen: ”Vi vill utveckla barnens förståelse för naturkunskap och samband i naturen liksom sitt 

unnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Vi vill utveckla 

barnens förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.”   

Barnen har fått utforska via datorn om de två främsta djuren i Klas Klättermus. Räv och Ekorre. 

Barnen tyckte det var spännande att och fick känslan av att vara stor då de fick sitta vid datorn. 

Känslan och sambandet mellan djur/natur och människan/natur har barnen fått genom våra ständigt 

återkommande utflykter och den återkommande tråden att vara ”rädd/försiktig/mån om varandra – 

den gyllene regeln”. Tyvärr blev den planerade teknikveckan aldrig av. Vi har bra tips och idéer inför 

detta men vi upptäckte att det krävs mer planering av material inför experimenten än vad vi först 

räknat med. Cd- projektet då barnen fick plantera frö i ett cd-fodralskal gav en tydlig blick för vad 

som krävs för att det skall gro.  

Trumman: ”Vi vill utveckla barnens förståelse för samband i naturen liksom sitt kunnande om växter 

och djur… vi vill utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning … att barnen 

får utforska hur enkel teknik fungerar”.  

Också här har Sagan om vanten varit utgångspunkt. Vi har pratat om de svenska djur som flyttat in 

vanten. Vi har pratat om hur de bor och vad de äter. Följt björn ide och talgox- bo på webben. Vi har 

upplevt naturen med våra fem sinnen under hösten och arbetat mycket med snö under vintern (har  

t o m snöbollar sparade i frysen nu i juni… funderar på att gör något skoj till midsommar). Vi som 

jobbar med de yngsta jobbade mycket med att få in kroppsuppfattning och motorik i våra utflykter i 

samband med naturupplevelserna i närliggande parker och skog. Många övningar bestod av: hoppa, 

springa, klättra åla och balansera.  

Kommentar: Målen är nådda och vi tror att våra utflykter till framförallt skogen och Freskatorpet ger 

barnen en naturlig känsla för både årstider och sambandet mellan oss och djur och natur. Vi har 

också som tradition vår skräpplockar vecka där vi fokuserar på vår miljö, återvinning och vår del i 

naturen och dess påverkan.   

Tal/språk och kommunikation 

Fiolen: ”Vi vill utveckla barnens intresse för bilder, texter och olika medier. Vi vill utveckla barnens 

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

frågor, argumentera och kommunicera”. 

Genom variationsrik läsning och barnens tid till eget berättande i både stora och mindre grupper når 

vi genom vårt arbetssätt med att arbeta gruppindelat. Litteraturen har varit mycket rimböcker och 

bokpåsar från biblioteket samt bibelberättelser/flanoberättelser (Låt barnen komma till mig, Den 

barmhärtige samariten och Noahs ark som tidigt blev ny ingång på terminens projekt och 

sommaravslutning).  



Vi provade ett nytt språkmaterial från UR via Ipad där barnen fick möta ”Tripp och Trapp” och leka 

med ord, sånger och sagor.  Utifrån den gick vi vidare till rimlekar och lekar med sammansatta ord. 

Barnen har under året fått (enligt en Noten tradition) gå på ”diktpromenader”. Där har de fått lyssna 

titta känna och sätt ord på detta. Här kan man se en utveckling i berättandet från första diktdebuten 

till dess att de nu lämnar förskolan sex år gamla.  

Trumman: ”Vi vill utveckla barnens förmåga till ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp”.  

I år har vi verkligen lagt in läsning hos våra yngre. Genom snuttefilm och böckerna till de kortfilmerna 

har vi tagit fasta vid känslorna, genom Babblarna och böcker till dessa korta avsnitt har vi hittat ljud 

och berättelser, genom sagan om vanten och böcker om alla djuren i sagan har vi mött en stor 

sagoskatt. Vi har hittat former och stunder för olika sorters läsning för både yngre och äldre. Vi har 

också här börjat ”puffa” för bokpåsar för att involvera föräldrar mer i barnens fortsatta 

språkutveckling.  

Kommentar: Vi har nått målet och det är en tacksam ålder hos barnen här då de älskar att leka med 

ord och begrepp. Att vi också läser mycket på olika sätt här på fiolen påverkar barnen positivt i både 

tal och ordförråd.  De yngre känner vi att vi gett en god läsvana och skapat ett intresse inför 

sagoberättande och sagoläsning. Genom att upprepa en saga över tid och gett barnen rekvisita till 

många sagor har deras eget berättande och bearbetning fått utrymme och utvecklats. Nytt för den 

här terminen har varit inslag av tecken som stöd. Främst p g a av att vi hade barn i behov men det 

anammas bra av alla barn. Detta är ett bra komplement till språkutvecklingen och här kommer vi 

som personal djupa dykare under kommande termin för att befästa det mera och förankra mer och 

mer hos barnen som visar på lust och nyfikenhet inför tecken i sitt talspråk.  

Barns inflytande 

Fiolen: ”Vi vill utveckla barnens förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation”.  

Genom vårt arbetssätt, som vi starkt tror på, att jobba gruppindelat får barnen dagligen möjlighet till 

att bli sedd och hörd och berörd. Många gånger kommer förslag och idéer från barnen och vi möter 

dessa efter de förutsättningar vi har och finns. Exempel på detta kan vara, bokval under den dagliga 

läsningen, leksaksdag, hjälpa till, aktiviteter och förslag på parklek.  

Trumman: ”Vi vill utveckla barnens förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer”.  

Kan vara ett svårt mål att jobba kring för just de yngsta barnen men vi har utgått från barngruppen 

då vi valt projekt. Som pedagog har vi haft en grundide  men format den efter gruppens intresse. 

Hösten innebar till stor del fordon av olika slag, där vi fick in färger, storlekar och många sagor. När 

väl det mattades av och vi kände oss färdiga märkte vi hur duktiga många blivit på färgerna… Under 

våren såg vi att många av barnen tyckte om att leka med mjuka djur och det gick automatiskt in på 

projektet ”Sagan om vanten”… 

I vardagen får de yngsta små val där de kan känna att de väljer/bestämmer själva. Ex. måltider, 

sånger, bordsbön, färg på strumpor o.s.v.  

Kommentar: Vi tror och upplever att barnen känner inflytande i vår verksamhet. De kanske inte alltid 

tror att de kan påverka, därför kan vi bli bättre på att tala om de gånger som barnen faktiskt är med 

och bestämmer själva - för att visa på alla gånger de faktiskt är med och påverkar.  

  



Förskola / hem  

Fiolen: ”Erbjuda barn och föräldrar en glad och trygg förskola. Tydliggöra läroplanen för alla 

föräldrar.” 

Vi startade upp ett samarbete med biblioteket nu i våras med ”bokpåsar”, vilket gav ett mycket 

positivt genomslag främst uppe på fiolen. Ett annat uppskattat moment som vi haft under lång tid nu 

är att skicka hem ett djur (+ skrivbok) med ett barn över helgen. Där får barnen tillsammans med 

föräldrarna skriva, rita och fota vad de gjort under helgen. Veckan efter återberättar barnet för oss 

andra och visar bilder vad de ex ätit och lekt.  

Trumman: ”Vi synliggör verksamheten för föräldrarna.” 

Vi strävar efter att ha en god tamburkontakt med föräldrar och andra anhöriga. Informerar om 

barnets dag. Genom utvecklingssamtal med föräldrarna får vi bekräftelse på att många är nöjda med 

sina barns vistelse här på vår förskola. Våra jul och sommarfester är väl besökta och uppskattat. Även 

föräldramötena är det många som deltar i.  

Kommentar: Vi har nått målet och fick bra bekräftelse på det via den föräldraenkät som gick ut till 

våra föräldrar. Självklart är inte ALLA ALLTID 100% nöjda – och vi kan alltid blir bättre. Men vi tror på 

det vi gör och är mån om en öppen dialog med de föräldrar vi har. Vi får höra och vi känner att vår 

förskola upplevs som ”familjär” och det är vi nöjda med. Vi har läroplansmålen och aktiviteterna 

uppsatta på väggen för att läsas av de som är intresserade. Vi hoppas och tror att vi har en god 

tamburkontakt med våra barns föräldrar och anhöriga. En annan bekräftelse på att våra mål är nådda 

är nu när vi går mot semester och sommarlov och vi får många fina och varma hälsningar från 

föräldrar och anhöriga till våra barn. Det värmer!  

Samverkan/ skolan  

Fiolen: ”Besöka varje förskola tillsammans med barnen så sent som möjligt på terminen”. 

I år hade vi 11 barn som lämnar Noten. Alla våra fyra skolor är återigen involverade i överskolningar. 

VI tycker överlämningarna har gått bra även om de kan se olika ut mellan skolorna. I år hade vi ett 

barn med särskilda behov och de mötena och mottagandet har känts tryggt och bra.  

Uppföljning/utvärdering   

Som personal här på Noten lägger vi en timme individuell planering + två timmar gemensam 

avdelningsplanering/vecka. Gemensamt APT på kvällstid 2 tim./månad.  

Vi har två planeringsdagar och två utvärderingsdagar under läsåret. Vi har också haft 

utvecklingssamtal både höst och vår med våra föräldrar. Medarbetarsamtal för pedagogerna ligger 

under våren.   

Vi på Noten känner att vi nått målen som vi planerat inför, vissa mål har vi jobbat mer med p g a 

barnens intresse och att det lett vidare medan andra mål kanske vi jobbat mindre med (ex tekniken). 

Vi känner också att vi har bra koll på hur barnen ligger till och vi har lyckats göra 

förbättringar/förändringar under året där det har behövts.  

Edsbyn 150910               
Madeleine J. Östling   
Pedagogisk ledare Notens förskola                                                                                                                                                                                                              
 


