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Kvalitets redovisning för Sparvens Förskola 2015-2016 
 
Grundfakta: 
Vi har under höstterminen haft 25 inskrivna barn i åldrarna 1-5 år.  Vi har varit 5 pedagoger i 
barngruppen och 1 personal i köket. Vi har varit 3.85 tjänst i barngruppen. Den 7/1 2016 blir vi en två 
avdelningsförskola med totalt 34 inskrivna barn med 6.65 tjänst i barngruppen. 
 
Verksamhetens mål: Normer och Värden, Rörelse, Lek, Skapande, Musik, Matematik, 
Naturvetenskap/Teknik, Språk, Kommunikation, Barns inflytande, Förskola/Hem, Samverkan skolan 
 
Redovisning av måluppfyllelse 
Normer och värden: 
I vardagssituationer och genom lek, berättelser och samtal har barnen fått utveckla sina sociala 
förmågor. De större barnen har arbetat med temat att vara en bra kompis. De mindre barnen med 
många nyligen inskolade har arbetat med att ha en bra och trygg sammanhållning.  Vi har också lagt 
stor vikt på att tala till varandra på ett trevligt sätt samt att säga god morgon och andra artighetsfraser. 
Vi har nått målen i dessa teman då vi kan se att barnen blivit trygga och har ett gott samspel med 
varandra. 
 
Rörelse:  
 Vi har gjort hinderbanor, lekt med fallskärmen, åkt skridskor och skidor. Vi har besökt badhuset, 
promenerat och haft cykeldag. Vi kan se att barnen utvecklat sina motoriska färdigheter framförallt 
balans och kroppsuppfattning. Vi har också haft ”veckans rörelse”. Vi kan tydligt se hur barnen 
utvecklat sina motoriska färdigheter samt uthållighet och glädjen i att röra på sig. 
 
Skapande: 
De mindre barnen har framförallt fått ägna sig åt att måla. Några barn har inte tyckt om att bli kladdiga 
men har efterhand lärt sig att klara det. De äldre barnen har arbetat med att prova olika material och 
metoder. En vill pyssla länge medan andra väljer att bara göra det som är tänkt. De har tillsammans 
gjort en samarbetsmålning som de ägnade sig med liv och lust åt. 
 
Lek:  
Barngruppen har fått mer lek ro då vi blev två avdelningar. Genom temat har barnen upptäckt ”nya” 
kompisar och fått mer empati för varandra. De är kreativa i leken. De mindre barnen behöver mycket 
”lek hjälp” från oss pedagoger och vi kunde mot slutet av terminen se att det sociala samspelet 
utvecklades då de började leka vardagsituationer såsom samling, vila och lunch. 
 
Matematik:  
Vi har talat om olika geometriska former, spelat spel, byggt pussel och klossar. Vi har räknat barnen 
varje dag vilket har gjort att alla barn har utvecklat sin förmåga att kunna talramsan. Vi har i samband 
med rörelsen tränat olika lägesbegrepp. Vi har uppmärksammat barnens födelsedagar och de har lärt 
sig om månader och år. I matsituationen och vid av och påklädning och matsituationer har barnen lärt 
sig matematiska begrepp.  
 
Naturvetenskap/Teknik:  
De äldre barnen har fått ha luppar och även gjort experiment. De hade under våren en skräpplockardag 
då de fick lära sig att värna om miljön. Vi har besökt skogen runt Freskatorpet där vi kan följa 
årstidsväxlingarna. De mindre barnen arbetade under hösten med tema ”fordon” där vi gjorde en bok 
som de senare fick ta hem. Vi talade om fordonen, bil, buss, traktor och lastbil. 
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Språk/Kommunikation:  
De större barnen har fått rita sociala berättelser och sedan fått sätta ord på vad de ritat. De fick sitta 
två och två med ryggen mot varandra och sedan fick de sätta ord på hur en teckning såg ut och berätta 
för sin kompis. De har även haft ”dagens kompis” då har de lärt sig att med ett nyanserat språk berätta 
om de positiva egenskaperna som kompisen har. Vi har på båda avdelningarna haft mycket högläsning 
och även rim och ramsor.  
 
Barns inflytande:  
Under utvecklings samtalen ställs frågor till barnen de där får chans att påverka verksamheten. Vid 
lunchen sitter barnen i mindre grupper med en pedagog och alla får komma till tals. Vi har gjort 
barnintervjuer där barnen fått säga vad de vill lära sig mer om. I temaarbetet har barnen fått komma 
med egna lösningar och förslag. Vi har observerat barnens önskemål och behov och tagit in det i 
verksamheten. De mindre barnen försöker vi största möjlig mån tolka och tyda. 
 
Förskola/Hem:  
Vi har utvecklingssamtal i november och april där frågor ges ut i förväg till föräldrarna och de större 
barnen, då ges de möjlighet att påverka och utvärdera vår verksamhet. Föräldramöte har vi på 
höstterminen, då vi berättar mer ingående om vår verksamhet. Vi har luciafirande en söndag 
förmiddag. Föräldrafika en eftermiddag i december. Sommarfest i juni. Vi har god tamburkontakt.  
 
Samverkan skolan:  
Vi samarbetar med förskoleklasserna, vi planerar besök och hjälper till att förbereda barnen på 
överflyttning till skolan. Detta upplevs mycket positivt. 
 
Uppföljning/Utvärdering:  
Vi håller stängt två dagar per termin för att kvalitets säkra vår verksamhet. Se detta dokument. 
 
Metoder som använts för uppföljning och utvärdering: 
Vi har kontinuerligt utvärderat vår verksamhet på personalmöten, samtal med barn och föräldrar. Vi 
planerar och utvärderar enskilt och i grupp en gång i veckan samt att vi har personalmöten en gång i 
månaden.  Vi använder oss inom pedagogisk dokumentation och dokumenterar och utvärderar i en 
läroplans pärm. Vi har då observerat och reflekterat över vår verksamhet. Vi har portfolio pärmar som 
visar på det enskilda barnets lärande. 
 
Kommentarer och åtgärder: 
De större barnen ska få mer fri tillgång till skapande material. 
De mindre barnen ska vi mer bollek med. 
Vi behöver fundera mer kring barnens delaktighet i verksamheten då vi upplever detta svårt. Vi ska 
försöka hitta inspiration och kunskap om detta genom att titta på andra verksamheter. 
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