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Kvalitetsredovisning för Sunnanängs förskola 2015/2016 
Grundfakta 
Elevantal:  Ht 2015: 29 barn 7 flickor 22 pojkar 
                    Vt 2016: 37 barn 9 flickor 28 pojkar 
Personal:  Ht 2015: 6 förskollärare (5,15) 1 barnskötare (0,75) 
                        Vt 2016: 7 förskollärare (6,05) 1 barnskötare (0,75) 
                                                                         
Organisation 
och under våren 16. Avdelning Älgen 3-5 år där barnantalet under hösten var 17 och under 
våren 21. På de båda avdelningarna har barnen delats in i grupper, småbarnsavdelningen i 
två grupper och även de äldre i två grupper. Vi tycker att det är ett fungerande arbetssätt för 
att uppnå en högre kvalitet. Förskolan består av två avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år, där 
barnantalet under höstterminen varit 12  
 

Redovisning av måluppfyllelsen för Nyckelpigan (1-3 år) 
Normer/Värden 
Vi tycker att målet är uppnått, alla barnen känns trygga och glada över att vara här.  
 
Sång/Drama 

Vi har nått målet. Vi har gjort egna svansar och barnen har fått gestalta drakar och dansat 
Bolibompa-dansen vilket har varit succé hos barnen. Barnen tycker det är roligt att ha 
samlingar och uppskattar att varje pedagog har samma samling varje gång vilket ger 
igenkänning. Även starten på varje samling med ”klapp, klapp i ringen” är bra då barnen 
direkt vet att det då är samling och de vet vad som förväntas av dom och vad dom ska 
förvänta sig.  
 
Leken 

Vi har inte haft någon styrd lek pga en väldig ung barngrupp och vi har därför valt att 
fokusera på att få barnen trygga. Fri lek har det blivit mycket av och vi är närvarande och 
stöttar vid konflikter och problem.   
 
Skapande 

Vi har inte använt oss av så många olika tekniker. Främst har vi målat, t.ex. Dukar, tågvagnar, 
draksvansar och även limmat lite vid påskpysslandet. När vi målade dukarna fick barnen 
uppleva med både händer och fötter samt flera verktyg. Även fast vi inte har varierat 
tekniker så har barnen uppskattat att måla varje gång och blivit glada.  
 
Matematik 

Vi har gjort räkneramsor vid samlingar, pussel används väldigt mycket och barnen har 
utvecklats mycket i pusslandet. Vi sorterar fortfarande disken och får in kategorisering där, 
men vi kan bli bättre på att sortera oftare. Vardagsmatematiken är det som vi mest får in 
matematiken i.  
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Naturvetenskap/Teknik 

Målet är uppnått och barnen tycker det är jättekul att gå ut i skogen och på promenad. Vi 
har t.ex. blandat vatten och sand och gjort geggamoja, letar maskar, blommor, ser 
vårtecken, väder o.sv. 
 
Språk/ Tal/Kommunikation 

Vi använder oss inte av TAKK då vi upplevt att barnen inte kunnat ta det till sig och då har vi 
inte lärt oss det ordentligt heller, men ska försöka ta tag i det framöver igen.  
Vi jobbar ständigt med detta mål och pratar mycket med barnen och vi upplever att det är 
en ständig utveckling.  
 
Barns inflytande 

Detta mål har vi uppnått då vi ser till barnens behov och intressen och styr verksamheten 
utifrån dom även om de inte alltid kan uttrycka sin vilja och behov med ord.  
 
Förskola/Hem 

Vi har mycket bra relationer med alla föräldrar och är tillmötesgående vilket även 
framkommit under utvecklings- och inskolningssamtal. Vi upplever att föräldrarna känner att 
de alltid kan ta upp problem och frågor med oss alla direkt och vi kan även ta upp saker med 
föräldrarna på ett bra sätt.  
 
Uppföljning/Utvärdering 

Vi behöver bli bättre på att utvärdera våra egna ansvarsområden och samlingar vilket har 
glömts bort en del under terminen. Vid avdelningsplaneringarna varannan vecka har vi oftast 
utvärderat de tidigare två veckorna men ska bli bättre på att alltid göra det till hösten då det 
är en väldigt bra sammanfattning över var vi är och var vi ska i verksamheten.  
 

Redovisning av måluppfyllelsen för Älgen (3-5 år) 
Normer/Värden 
Vi upplever att barnen har blivit trygga i sig själva och känner sig uppmärksammade. Barnen 
förstår innebörden av den gyllene regeln när vi pratar om den men i praktiken glömmer 
barnen bort den, detta ska vi jobba vidare med så det även följs i praktiken. Vi ska även 
jobba vidare med empatin till varandra eftersom det är svårt för vissa barn att förstå 
innebörden av det. 
 
Sång/Drama 
I denna del i lärande har vi verkligen nått fram till barnen. Barnen som inte har velat delta i 
sång och drama har växt i detta och nu på slutet av terminen har alla barn velat vara med i 
både sång och drama. Vissa barn har även använt sig av att uttrycka sig i dans. Detta område 
utvecklar vi till hösten med fler draman, sånger och dans. Rytmiksamlingarna har varit 
omtyckta av både barn och pedagoger, det är en samlingsform vi tänker fortsätta med 
eftersom vi sett en stor utveckling hos barnen. 
 
Leken 
Barnen är bra på att leka och nya lekkonstellationer har uppstått eftersom vi har gett 
utrymme till den fria leken. Ute blir det ofta många barn som leker tillsammans och vi ser att 
alla barn har någon att leka med. Vi kommer lägga större vikt på att barnen ska lära sig 
samarbeta med varandra eftersom det brister i vissa avseenden. 
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Skapande 
När vi har våra skapande aktiviteter tycker barnen det är roligt. I sunnanmeck har vi 
återvinnings material, men att göra barnen införstådda med vad det innebär vill vi bli bättre 
på. 
 
Matematik 
Vi har uppnått målet att väcka barnens intresse för matematik på ett lustfyllt sätt. 
 
Naturvetenskap/ Teknik 
Pga olika anledningar har vi inte arbetat så mycket med dessa ämnen denna termin, men vi 
har pratat om att vara rädd om vår miljö och när vi varit till skogen så har barnen haft det 
roligt och varit nyfiken och gått på upptäcktsfärd med lupp. 
Genom att gå på skräp plockar dag så blev barnen införstådda med att det är viktigt att vara 
rädd om naturen. Detta pratar barnen om än idag och vill göra det fler gånger. 
 
Språk/ Tal/ Kommunikation 
Vi har använt oss av mycket rim och ramsor, sång i olika samlingar varje vecka. Många av 
barnen uttrycker sig gärna och mycket. Stöd tecken har vi märkt funkar bättre på vissa barn 
än andra och därför är det ett verktyg vi kommer fortsätta med. 
 
Barns inflytande 
Vi har gett barnen möjlighet att vara delaktiga i verksamheten i den mån det har fungerat. Vi 
har följt barnens intressen för dagen exempelvis vi har inte avbrutit utevistelse när barnen 
velat fortsätta vara ute. Vi har försökt att göra barnen uppmärksamma på demokratins 
innebörd och det har fungerat förvånansvärd bra. 
 
Förskola/Hem 
Vi har uppnått målet genom att vi har bra förhållande till föräldrarna med öppen dialog och 
de är trygga med oss pedagoger. Det ger trygga barn. Detta har vi fått bekräftat genom våra 
utvecklingssamtal och vid tamburkontakt.  
 
Samverkan skolan 
Samarbetet mellan oss och förskoleklassen fungerar jätte bra och det blir en trygg och rolig 
överskolning. 
 
Uppföljning/Utvärdering 
Vi utvärderar verksamheten utifrån avdelningsplanering varannan vecka och en gång i 
månaden på arbetsplatsträff, detta gör att vi får en bra bild över vad som händer i 
verksamheten och vad som bör göras bättre. Att utvärdera våra egna samlingar kan vi bli 
bättre på.  
 

Åtgärder för förbättringar  
På avdelning Älgen har vi fortsatt med att arbeta mer specifikt med träning av barnens 
kommunikativa förmåga, då det visat sig att en del av barnen har svårigheter med detta. Vi 
vill satsa på träning i mindre grupp. 
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Under terminens gång så har vi trixat och fixat med schemat, dels vårt arbetsschema sen 
även schemat för rutiner under dagen. Vi har behövt hjälpas åt över avdelningarna. Tillslut 
fick vi ihop scheman som fungerade bra för alla.  
 

Analys och bedömning av verksamheten som helhet 
Vi har en hög kvalité på vår verksamhet med nöjda föräldrar och barn. Det vet vi genom den 
enkätsundsersökning som gjorts, men även i samband med utvecklingssamtalen och de 
föräldrafrågor som besvarats. Vi har gått ut 09.00 tisdagar och onsdagar med de äldre 
barnen, för att sedan gå till respektive grupp. Det har varit ett bra upplägg. I och med detta 
har småbarnen haft utegården för sig själva. Småbarnen har även gått ut till kl 09.00 på 
torsdag morgon, så de barn som kommer den tiden har kunnat lämnas ute. Det har fungerat 
bra. Vi har även delat småbarnen i två grupper på förmiddagen, vid samling och lek/aktivitet. 
Hela förskolan är ett väl fungerande arbetslag, där vi stöttar och hjälper varandra över 
avdelningarna. De gemensamma satsningarna med höstfest, julfest, vårfest och 
sommaravslutning berikar oss. 
 

 
Alfta 160623 
 
Sara Broberg 
Pedagogisk ledare för Sunnanäng 


