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Förutsättningar för måluppfyllelse 

Barnomsorgens organisation och omfattning 

 
Barn och lokaler 
 
Verksamheten har omfattat totalt av 95 
barn varav 36 barn på enheten Lilla 
Bärbacken, 1-3 åringar och 59 barn på 
Stora Bärbacken, 3-5 åringar. Till 
verksamhetens förfogande har vi en 
idrottshall, där alla grupper på Stora B har 
sin egen tid varje vecka och de yngre 
barnen har fått tid när möjlighet har funnits.  
 
Personal 
Personalgruppen har bestått av 17,7 
heltidstjänster fördelade på 20 personer 
enligt följande; 
2 montessoriförskollärare, 2 förskollärare, 1 blivande förskollärare, 6 montessoripedagoger,  
3 barnskötare, 5 medhjälpare och en stödresurs. Vilket innebär 4,3 barn/personal på 
1-3-årsenheten och 6,4 barn/personal på 3-5-årsenheten. 
 
Ledning 
Förskolechefen arbetar 100% och ingår i skolans ledningsgrupp. Båda förskole-enheterna har 
var sin samordnare som tillsammans med förskolechefen ansvarar för förskolans inre arbete. 
Förskolechefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Förskollärarna ansvarar 
tillsammans med förskolechefen för de båda enheternas inre arbete och de möts på didaktisk 
konferens varje vecka. 
Varje vecka har avdelningspedagogerna planerings-/utvärderings-/utvecklingsmöten och de 
varvar elevvård/didaktiska konferenser och ca en gång per månad möts hela kollegiet. Tre 
gånger per termin har hela skolan arbetsplatsträff med bland annat skolutvecklingsgrupper som 
består av representanter från förskolan till högstadiet. 
 
Tillgänglighet 
Barnomsorgen har varit öppen 7-17 alla vardagar med undantag av 5 studiedagar under 
läsåret, barnomsorg har då erbjudits till de familjer som haft behov av det. 
Cirka 40 dagar har förskolan, efter föräldrarnas behov, öppnat tidigare eller stängt senare. 
Förskolan har stängt 4 veckor under sommaren. Vi har ej haft önskemål om barnomsorg under 
semesterstängningen. 
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Prioriterade utvecklingsområden under verksamhetsåret 2017/2018 
och hur vi har arbetat med dem. 
 
Hela Förskolan Bärbacken 
Digitalisering i förskolan 
Under året har vi utvecklat våra digitala verktyg. På våra Ipads har vi i idag en app med allt 
lärande i densamma. Appen Jaramba Förskola utvecklas hela tiden i samarbete med 
pedagoger för att svara på de högre krav på digital kompetens i förskolans läroplan. Innehållet 
följer läroplanen och där barnen kan öva sig på att läsa, stava, fantisera, räkna eller sjunga. Vi 
har utvecklat Ipads med de appar som förstärker och kompletterar vårt Montessoriarbete främst 
inom språk och matematik. Vi har också utvecklat våra lässtunder med bl a högläsning via 
digitala medel. 
Vi kommer att fortsätta med att utveckla en plan för digitalisering, datalogiskt tänkande på 
Förskolan under nästkommande verksamhetsår. 
 
Olika men Lika - Barns integritet 
I vår kvalitetsplan för hela skolan var ett av de prioriterade områden, “Barnens och elevernas 
lärande och personliga utveckling”, där vi ville förbättra vårt arbete med några av 
Montessoripedagogikens hörnstenar; att möta varje barn där det befinner sig och att 
individualisera lärandet. Vi ville bl a öka vår kompetens och beredskap kring: 

- hur vi ska upptäcka och bemöta högpresterande och särbegåvade barn och elever, 
- hur vi ska undvika att generalisera flickors och pojkars beteende, 
- hur vi ska upptäcka och bemöta skillnader i barns / elevers känslighet. 

I förskolans arbete inkluderade vi  
- hur vi kan ge barn de förutsättningar de behöver för att lyckas och utvecklas i förskolans 

vardag. 
Vi har arbetat med boken “Beteendeproblem i förskolan - om lågaffektivt bemötande” 
(Hejlskov/Elvén, Edfelt), där pedagogerna har läst, diskuterat och analyserat aktuella händelser 
utifrån de nya insikterna. 
 
Vetenskaplig grund 
Våra utvecklingsområden har utvecklats genom beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, 
vilket man kan följa i våra utvecklingsprojekt. 
 
Lilla Bärbacken 1-3-åringar  
Utveckla pedagogers förhållningssätt i bemötande med små barn 
Föregående verksamhetsår konstaterade de att på förskolan sker ett oändligt antal möten varje 
dag. Mellan barn och barn, mellan vuxna, barn och föräldrar, mellan barn och material och 
mellan barn, natur och djur. Alla dessa möten som går in och ur varandra kräver sina 
förhållningssätt. De ville utveckla arbetet genom språket och fokusera på känslor och konflikter. 
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De hade genom reflektioner i arbetslaget sett att pedagogerna hade olika förhållningssätt när 
det gäller dessa två ämnen.  
Deras målformulering var att skapa anknytning och trygghet, stärka barnens självkänsla och 
att pedagogerna ska utveckla sin förmåga att bekräfta och “se” alla barn.  
Läs mer s.7-10 
 
 
Stora Bärbacken 3-5-åringar 
Skapa mindre och trygga barngrupper 
Under verksamhetsåret 2016/2017 kände pedagogerna en ökande frustration över den stora 
organisationen, som varje dag tog mycket tid i anspråk för att just bara organiseras. Tid som 
skulle kunna användas bättre, framförallt till barnen, men också till dokumentation. Vi hade två 
avdelningar med ca 29 barn per avdelning, vilket är en stor och komplicerad organisation ur 
många synvinklar, framförallt är det många relationer varje dag och liten möjlighet till lugn och ro 
för den enskilda individen. 
Tankarna som vuxit de senaste åren, att skapa mindre barngrupper började ta form. De ville 
göra fyra avdelningar av två, med ca 15 barn/avd och nu sammanföll deras tankar med 
skolverkets direktiv att minska barngrupperna. 
 
Deras målformulering var att öka arbetsron, skapa trygga relationer för alla på avdelningen 
och en förberedd miljö som utvecklar lärandet och ger utrymme för undervisning.  
Läs mer s.10-13, 16-18 
 
 
 
Underlag för kartläggning, utvärdering och analys 
 
Protokoll/minnesanteckningar - Under läsåret har vi haft en stående punkt på alla 
ledningsgruppsmöten och arbetsenhetskonferenser som handlar om enheternas arbete med 
valda utvecklingsområden. Samtliga möten protokollförs och årets arbete dokumenteras 
löpande 
Under våren har följande kartläggning gjorts; 
 
Barnkonsekvensanalys som underlag till hur grupperna har utformats både till antalet barn            
och behovet av stöd. 
 
Föräldraenkäter en per enhet med frågor kring information, normer och värden, trygghet och 
omsorg, utveckling och lärande, och inflytande, förutsättningar, pedagogik och kontinuitet. 
Resultatet visar ett medelvärde runt 8 för vår förskola, maxvärdet är 10. Utvecklingsområden är 
att förtydliga den nya organisationen med minskade barngrupper och utveckla 
digitalisering/datalogiskt tänkande i förskolan. 
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Barnutvärdering där pedagogerna intervjuat barnen utifrån de verksamhetsmål vi haft där 
barnen är involverade. 
 
Personalutvärdering via enkäter, medarbetarsamtal och via våra studiedagar i slutet av 
vårterminen där fokus varit utvärdering, resultat och analys av årets verksamhets- och 
utvecklingsarbete. Utifrån den analys har vi sedan satt upp prioriterade utvecklingsområden 
inför kommande verksamhetsår. Bl a fortsatt arbete med att sätta den nya organisationen och 
trygga de nya mindre barngrupperna och förutsättningarna för personalen för att minska stress 
och skapa lugn och arbetsro. 
 
Systematiskt kvalitetsarbete. 
Vi följer skolans plan för systematiskt kvalitetsarbete. 
 
 
 
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål 
Utvärderingarna visade tydligt att en majoritet i huvudsak är mycket nöjda med KMS Förskolas 
arbete och hur verksamheten fungerar. Utifrån vår analys har vi funnit några prioriterade 
utvecklingsområden, inom trygghet och omsorg, utveckling och lärande. 
 
 
 
 

NORMER OCH VÄRDEN 
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt 
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. 
(Lpfö 98 rev.2016) 
 
Hjärtat i vår verksamhet ligger i omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 
utveckling och lärande. Detta sker via flexibilitet och analyser av vår förberedda miljö, vår 
struktur, vårt förhållningssätt, bemötande och agerande.  
 
Det är viktigt att ge dem möjlighet att utveckla tillit, självkänsla och självförtroende, vilket sker 
genom upplevelsen att vara sedd och bekräftad, accepterad och respekterad för den de är, låta 
dem få känna tilltro till sin egen förmåga att tänka, uttrycka sig och ta ansvar.  
Vår uppgift som vuxna är att stimulera och vägleda, ligga steget före och lita till det kompetenta 
barnet, under dagens arbete och lek. 
Pedagogernas medvetna förhållningssätt att lita till det kompetenta barnet, har resulterat i att 
även de yngsta barnen i princip klarar sig själva vid de vardagliga rutinerna. Om inte, så hjälper 
barnen varandra!  
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Barnen är delaktiga i det vardagliga arbetet med våra rutiner, i vår miljö som att hålla ordning, 
städa, vattna blommor, tillreda sin frukt, skära grönsaker, duka, etc. 
Utemiljön håller vi ordning på tillsammans med skolbarnomsorgen, där vi några gånger per år 
plockar skräp och skannar av vår stora gård efter bortglömda saker. 
 
Vår förskola värnar om varje människas egenvärde och vår gemensamma miljö. 
I vår vardag arbetar vi med alla människors lika värde, individens frihet och integritet, 
jämställdhet, inte bara utifrån olika könsmönster utan också individers olikheter, behov av 
bekräftelse, utrymme och utveckling. Pedagogerna för en demokratisk verksamhet där barnen 
får utöva inflytande och lära sig den demokratiska processen i syfte att utveckla ett växande 
intresse och ansvar. Detta sker via samlingar, rutiner, temaarbete, konflikthantering, etc. 
 
Vi utvecklar och stärker barnens förmåga till inlevelse och respekt för skilda uppfattningar och 
uppmuntran att de förs fram och deras medkänsla för människor de möter, genom bl a sagor, 
berättelser, reflektion, diskussion och aktion via drama. Vi lär känna oss själva och andra 
genom att förstå, känna och uttrycka känslor i olika sammanhang. Viktigt för oss är varje barns 
tankar, funderingar, erfarenheter och förutsättningar, att de utifrån detta gör sina val, 
respekterar andras och blir respekterade för sina! 
 
På vår skola finns det en arbetsgrupp av pedagoger F-9 som träffas regelbundet och ansvarar 
för att driva, utveckla och följa upp skolans värdegrundsarbete i ett stadieövergripande 
perspektiv, förskola - årskurs 9. Likabehandling med bl a integritetsarbete och “Må Bra regler” 
bearbetas vid terminsstart och utvärderas varje läsår. Handlingsplaner på individ-, grupp- och 
organisationsnivå upprättas vid behov. 
 
Vi har BO-möten (BarnOmsorg) med representanter från förskola och skolbarnomsorg, där 
frågor som t ex den gemensamma miljö och likabehandling avhandlas. 

 
Elevvårdande ärenden och värdegrund tas upp på konferenser 
varje vecka och på AE-konferenser (ArbetsEnhetskonferenser, 
där all personal ingår) ca en gång i månaden. Vi har ett 
avstämningsmöte per dag och enhet, där en personal från varje 
avdelning möts, där dagens förutsättningar, barnens omsorg 
och lärande är i centrum.  
 
Via utflykter och utedagar lämnar vi skolans område och beger 
oss ut i naturen, för att lära oss om och av naturen och dess 
invånare, vilket i sin tur skapar respekt och vördnad för 
densamma. De äldre grupperna beger sig även till olika 
evenemang där vi bl a möter olika kulturer, människor och 

sammanhang. Vi har under året besökt bokbilen, lekparker och vetenskapsfestivalen. 
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I arbetet med sociala kompetenser, samvaro i grupp och mångfald är det viktigt att 
pedagogerna skapar medvetenhet och insikt om sitt eget förhållningssätt, vågar lyfta och spegla 
detta i vardagen och i diskussioner, så att det leder till att alla barnen kan utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och behov. Viktigt är att våga utmana sig själv och i det arbetet kan man både 
lyckas och misslyckas vilket är okej när det leder till insikt och utveckling. 
 
 
Lilla Bärbacken 1-3-åringar  
Utvecklingsområde 2017/2018 
Projekt: Pedagogers förhållningssätt i bemötande med yngre barn 
Föregående verksamhetsår konstaterade de att på förskolan sker ett oändligt antal möten varje 
dag. Mellan barn och barn, mellan vuxna, barn och föräldrar, mellan barn och material och 
mellan barn, natur och djur. Alla dessa möten som går in och ur varandra kräver sina 
förhållningssätt. De ville utveckla arbetet genom språket och fokusera på känslor och konflikter. 
De hade genom reflektioner i arbetslaget sett att pedagogerna hade olika förhållningssätt när 
det gäller dessa två ämnen.  
 
Deras målformulering var att skapa anknytning och trygghet, stärka barnens självkänsla och 
att pedagogerna ska utveckla sin förmåga att bekräfta och “se” alla barn.  
 
Hur gick de tillväga?  
De har tillsammans under året läst boken “Beteendeproblem i förskolan - om lågaffektivt 
bemötande” (Bo Hejlskov Elvén, David Edfeldt), som gett dem både insikt, verktyg och stort stöd 
i det arbetet. De har skapat ett gemensamt förhållningssätt och förmedla det till vikarier och ny 
personal. Dock har det varit svårt då det periodvis varit många nya samtidigt.  
 
Under året har de skapat ett strukturdokument där de beskriver hur verksamheten fungerar på 
Lilla Bärbacken med tydlig barnsyn och kunskapssyn, från öppning till stängning, med allt vad 
varje rutin och aktivitet innebär. Kärnan i arbetet är personalens medvetenhet kring hur deras 
förhållningssätt, förutsättningar och den förberedda miljön påverkar barns sätt att lyckas och 
behålla sin självkontroll. Detta dokument ska vara levande och utvärderas efterhand, tanken är 
att det ska vara en god hjälp i vardagen. När ny personal börjar får de en möjlighet att snabbt 
lära känna och få en förståelse för verksamheten. 
 
Grunden i arbetet med förståelse för vilket förhållningssätt pedagogerna bör ha i sitt bemötande 
med små barn, ligger i kunskap och erfarenheter kring barns utveckling.  
När och varför blir det konflikter? 
Barn följer sin vilja och de vuxna följer oftast sina förväntningar och då kan det bli krock, alltså 
barn gör som de vill, inte som de vuxna vill. Att som pedagog vara medveten om sina 
förväntningar och sitt förhållningssätt gör det möjligt att bemöta barnen utifrån deras behov, 
bekräfta och synliggöra deras känslor för att de ska lyckas i stunden. 
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Empati, glädje och positiv stämning tillsammans med 
skapandet av tydliga, respektfulla relationer är grunden 
för en god och trygg verksamhet för små barn. 
 
Barn följer sin vilja och möter andra barn, som också 
följer sin vilja, och då kan det också bli krock!  Alltså 
barnet gör som det vill, inte som kompisen/kompisarna 
vill…  Barn testar sina gränser från det att de är riktigt 
små. Däremot kan det upplevas mer intensivt under 
vissa perioder i barnets utveckling, barnet har lärt sig 
något nytt och vill testa sin vilja inom det.  
Ett barn har inte samma konsekvenstänk som vuxna. 
De har inte övervägt sina beslut, och kommer därför 
inte att inse att det är en dålig idé förrän krocken är ett 
faktum. 
 
Pedagogerna har arbetat med att stimulerat barnens 
samspel och hjälpt dem att lösa konflikter. De har 
också stöttat barnen att lösa det själva och varit beredda att agera och hjälpa till vid behov. 
 
Inskolningavdelningen har fortsatt  fokusera på att trygga barn och föräldrar. Vid inskolningen 
väljer man inte ut en specifik pedagog utan låter barnet välja sin anknytninspedagog, efter hand 
hjälper pedagogen barnet vidare, allt eftersom hen blir tryggare, till fler relationer. Parallellt har 
de utvecklat möjligheten till kommunikation för barnen, genom tecken som stöd. Att bli och göra 
sig förstådd, skapar goda förutsättningar för färre krockar och mindre konflikter. De har utökat 
sin kunskap/erfarenhet att läsa av barns behov, ligga steget före, och hjälpa dem uttrycka vad 
de vill, känner och behöver för sin utveckling.  
 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 
uppleva sitt eget värde. 
Förskolan ska sträva efter att varje litet barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina känslor, 
tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.”  
“Förskolan ska sträva efter att varje litet barn utvecklar sin personlighet - genom att 

○ känna trygghet i sin egen identitet 
○ känna tillit till sig själv och därmed få självkänsla 
○ bli självständig och därmed få självförtroende” 

Lpfö98/16 
 
Måluppfyllelsen överlag har varit mycket god 
Både barn och föräldrar är trygga. Det ser vi tydligt i våra utvärderingar och även genom den 
harmoni och positiva stämning som råder bland barnen. Barnen är tryggare i sina relationer, 
med andra barn och pedagoger. De har fått till sig verktyg såsom stopphanden, som de 
använder för att värna sin integritet, förvarna att de inte är beredda att dela med sig just nu, etc. 
Vilket har medfört att de lättare delar med sig eller ändrar fokus och är nöjda med det. De vet att 
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de kommer att få göra vad de önskar, eller så har de blivit nöjda med alternativet. Vi kan se att 
konflikterna minskat, och det tror vi beror på att barnen blir sedda, bekräftade och bemötta i sina 
behov. Pedagogerna samspelar och är närvarande på ett sådant sätt att de kunnat ge den 
vägledning barnen behövt för att lyckas i stunden och behålla sin självkontroll. 
 
Det vi också tror spelat stor roll, är att alla barn får sova tills de vaknar av sig själva, även de 
äldsta vilar eller sover vid behov. När barn är utsövda blir de nöjda, glada och har fått den 
återhämtning som både kropp och framförallt hjärnan så väl behöver efter dagens alla intryck. 
Detta förebygger krockar på olika plan och ger dessutom mer ork och positiv energi till deras 
olika relationer. 
Positivt är att vi har små barngrupper och ett bra arbetslag. Det negativa har varit brist på 
utbildad och erfaren personal, vilket inneburit att de ordinarie dragit ett stort lass och känt att de 
inte kunnat jobba fullt ut med sitt utvecklingsområde. Årets rekrytering visar hoppfullt på fler 
kompetenta pedagoger till hösten.  

Måluppfyllelsen i förhållande till forskning är mycket god 
Skolinspektionen säger i sin rapport Trygghet och lärande för barn under 3 år 

“Enligt en nyligen publicerad svensk forskningsstudie begränsar ett större antal barn i gruppen 
förskollärarnas möjligheter att arbeta utifrån läroplanens intentioner.” s.23 (45) 

“Forskning som visar att barns välmående ökar när de bemöts av aktiva, stöttande och 
uppmuntrande vuxna , så blir det uppenbart att risker för otrygghet bland barnen blir större när de 
möts av det motsatta”. (s.22/45) 

“Förhållningssättet mellan personal och barn utgör således inte bara grunden för barnens 
trygghet utan även för den pedagogiska kvaliteten” s.24(45) 
 

Vi har en förskola med små barngrupper, ca10-12 barn per avdelning, vilket ger oss de 
förutsättningar vi behöver för att skapa en verksamhet som präglas av omsorg, utveckling och 
lärande utifrån små barns behov. Pedagogernas tillit till det kompetenta barnet genom positiv 
feedback och uppmuntran, hjälper barnen att utveckla självständighet, våga utmana och 
utveckla tillit till sin egen förmåga/or och lust att lära. Varje rutin och aktivitet innehåller en 
lärsituation, som pedagogerna tar hänsyn till. Ett exempel är hallen, några barn åt gången och 
de tar på sig själva i sin egen takt, får hjälp av kompisar/vuxna när de ber om det, eller hjälper 
själv. De kan vara kvar där tills alla barn är färdiga, först då är de redo att gå ut. Under tiden har 
både barn och vuxna kommunicerat, vad, hur och varför. Då kan man bla få se ett barn som 
hjälper sin kompis på med fingervantarna och samtidigt sjunger, “Var är tummen, var är 
tummen…”  

Goda relationer med en stor skopa av vilja till förståelse för varje individ, skapar goda möten 
och minskar risken för sammandrabbningar. Detta är något som pedagogerna aktivt arbetat 
med under året. Vi kan hjälpa barnen att lyckas genom att titta på vilket förhållningssätt vi vuxna 
har, vilka förutsättningar vi ger och hur den förberedda miljön ser ut, för att varje barn i största 
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möjliga mån ska kunna lyckas utifrån sina specifika förutsättningar.  

När de vuxna förstår att, som Hejlskov/Edfelt skriver i sin bok “Bemötandeproblem i förskolan”,  

“Barn gör alltid det för dem mest begripliga i en situation. Om man vill minska beteendeproblem 
måste man skapa förutsättningar för att barnen ska kunna uppföra sig genom att göra den 
aktuella situationen begriplig för dem.” s.35 

 
Stora Bärbacken 3-5-åringar  
Enligt årshjulet startar vi hösten med gruppstärkande aktiviteter på varje avdelning. De 
diskuterade “må-bra-regler” för att alla ska känna trygghet och respekt gentemot varandra.  
Det handlar om allas rättigheter, skyldigheter, rutiner, värdskapet, demokrati, hur viktigt det är 
att ha tilltro till sina egna och andras förmågor, t ex vid konflikter, när någon gör sig illa, att 
kunna trösta en kompis, etc. När detta arbete är klart sätts lappar med årets “Må Bra Regler” 
upp så alla vet vad som gäller! Viktigt är också arbetet med integritetsövningarna som löper 
som en röd tråd genom hela verksamhetsåret, där barnen utvecklar tilliten till sig själva och 
rätten till sin egen kropp. 
 
Utvecklingsområde 2017/2018 
Projekt “Skapa mindre och trygga barngrupper” 2017/2018 

Under verksamhetsåret 2016/2017 kände pedagogerna en ökande frustration över den stora 
organisationen, som varje dag tog mycket tid i anspråk för att just bara organiseras. Tid som 
skulle kunna användas bättre, framförallt till barnen, men också till dokumentation. Vi hade två 
avdelningar med ca 29 barn per avdelning, vilket är en stor och komplicerad organisation ur 
många synvinklar, framförallt är det många relationer varje dag och liten möjlighet till lugn och ro 
för den enskilda individen. 
Tankarna som vuxit de senaste åren, att skapa mindre barngrupper började ta form. De ville 
göra fyra avdelningar av två, med ca 15 barn/avd och nu sammanföll deras tankar med 
skolverkets direktiv att minska barngrupperna. 
En forskningsstudie i Norge visar att trots att personaltätheten var densamma i de förskolor med 
stora, öppna avdelningar, var det “svårare för personalen att individualisera bemötandet med 
barnen och mycket av deras tid gick till att organisera verksamheten.” (Skolverkets rapport 
433/2016, Barngruppers storlek i förskolan) 
  
Detta utvecklingsarbete startade alltså redan våren 2017, då det blev en reparation/ombyggnad 
i det ena huset som då gav möjligheten att förverkliga deras tankar/idéer. Under studiedagarna i 
maj startade planeringsarbetet, där sattes de grundläggande ramarna och den yttre 
organisationen för fyra avdelningar, med personal, barn, etc. Den inre organisationen och 
strukturen grundlades på höstens studiedagar. 
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Deras målformulering var att öka arbetsron, skapa trygga relationer för alla på avdelningen 
och en förberedd miljö som utvecklar lärandet och ger utrymme för undervisning. 
 

Lpfö 98/10/16 
“Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”  

● “Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och 
tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 

● Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen– ges 
goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen” 

 
Hur gick de tillväga?  
De har tillsammans under året läst boken “Beteendeproblem i förskolan - om lågaffektivt 
bemötande” (Bo Hejlskov Elvén, David Edfeldt), som gett dem både insikt, verktyg och stort stöd 
i arbetet med att skapa trygga relationer, en väl strukturerad verksamhet och förberedd miljö. 
De har också fortsatt att utveckla sitt föregående års utvecklingsområde “delaktighet och 
inflytande”. 
 
Skapa Trygghet 
De har arbetat med att skapa trygghet både i miljön och i relationerna genom en struktur med 
tydlig ram. De har skapat mindre barngrupper genom att göra två avdelningar av en per hus 
(totalt fyra avdelningar = två hus). Först var de noga med att barnen var på sin respektive 
avdelning för att skapa trygghet till den och dess medlemmar.  Därefter “släppte” de på det men 
såg ändå till att antalet barn var ungefär samma på avdelningarna.  
Genom studierna med boken  “Beteendeproblem i förskolan” har de arbetat fram ett tydligt och 
medvetet gemensamt förhållningssätt. 
 
Måluppfyllelsen överlag har varit mycket god 
Arbetet med att skapa de mindre barngrupperna har gjort att det blivit ett större lugn, både för 
barn och pedagoger. Flexibiliteten mellan avdelningarna och pedagogernas lyhördhet för 
enskilda individer har hjälpt dem att se och möta barnens olika intressen och behov. Barnen har 
också sakteliga efterhand blivit trygga med pedagogerna i sitt hus.T ex när ett barn blev väldigt 
otrygg på sin avdelning beroende på den ordinarie personalens bortfall och för stor andel 
vikarier, så valde barnet med pedagogernas stöd att byta avdelning. När den ordinarie 
personalen var tillbaka igen återgick barnet till sin avdelning. Efter det gjorde personalen en flytt 
av en kompis till det förstnämnda barnets avdelning, vilket skapade större trygghet för båda.  
De såg också att vissa kompisar som fick dela på sig ofrivilligt tyckte det var jobbigt, även 
föräldrar uttryckte sin oro kring detta. Pedagogerna var lyhörda och såg till att de kunde vara på 
varandras avdelningar och då blev det lugnare och tryggare. 
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Det intressanta som pedagogerna lade märke till när de såg tryggheten öka i barngruppen var 
inte att man behövde vara på “sin” avdelning, huvudsaken var den mindre barngruppen. Detta 
skapar trygga relationer för alla på avdelningen vilket var ett av verksamhetsmålen.  
 
Måluppfyllelsen i förhållande till forskning är mycket god. 
I Skolverkets rapport 433, Barngruppers storlek i förskolan, 2016 

● lyfter Kihlbom, Lidholt och Niss fram att det gynnar barn och pedagoger med mindre 
barngrupper, såsom bullernivå samt mindre personer på samma yta.  Det blir färre 
sociala möten, vilket skapar lugn och ger trygghet. Barnen får större möjlighet till 
kroppskontakt, ögonkontakt, leende och uppmuntran från andra barn och vuxna, 
detta ger ett ökat välmående. 

● 50% av personalen upplevde, i de stora barngrupperna, det stressande att inte kunna ge 
barnen tillräckligt med uppmärksamhet och att inte kunna möta barn i behov av särskilt 
stöd i sin utveckling på ett professionellt sätt. 

 
Skapat arbetsro och ett bättre flöde i den förberedda miljön 
De stängde mellan avdelningarna för att få en minskad ljudnivå och mindre spring. De har 
skapat ett flöde på avdelningarna genom en väl förberedd miljö för enskilda eller i mindre 
grupper, så barnen skulle få möjlighet till lek/arbetsro, att koncentrera sig och möjlighet till 
återhämtning. De har infört en rutin med väl förberedda aktiviteter för barnen att välja och arbeta 
självständigt med efterhand de kommer på morgonen. 
 
Resultat 
Den väl förberedda miljön med ett jämnare 
flöde, har minskat springet och ljudnivån. 
Både barn och pedagoger har funnit 
arbetsro och barnens lust till lärande har 
ökat. Morgonen har blivit lugnare för alla 
med färre konflikter, vilket har givit barnen 
en mer positiv energi och en god arbetsro. 
Dock var det svårt ibland då det varit 
ombyggnation under större delen av 
vårterminen, där både buller och 
förflyttningar påverkat. 
 
Forskning:  
I Skolverkets rapport 433, Barngruppers storlek i förskolan, 2016 

● lyfter Kihlbom, Lidholt och Niss fram att i den mindre barngruppen blir det lägre 
ljudnivå, bullersituationen skapar ohälsa hos personalen, bullertrötthet, örontrötthet, 
spänningsvärk i axlar, stress o trötthet under både arbete och fritid. Det blir även 
stressfaktor för barnen när de inte kan kontrollera ljudnivån. De lyfter också fram att 
pedagogerna har större möjlighet att se varje enskild individ och deras behov i den 
mindre barngruppen. 
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● Barns stressnivåer påverkas i större barngrupper. Forskare i Nederländerna visar i 
sina studier att barns stressnivåer i förskolan kan relateras till gruppstorlek. Fler än 15 
barn i gruppen ökade barnens stressnivåer, trots att ytan i förskolan var god och 
tillgänglig för barnen. 

● Buller och höga ljudnivåer är en stressfaktor relaterad till antalet barn i gruppen. 
Barnens röster var främsta bullerkällan. Graden av kommunikation blev en stressfaktor i 
situationer där många barn är samlade, vilket gör att kommunikationen, som är en av 
de viktigaste kvalitets-faktorerna, är beroende av barnantalet.  

 
Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan (Williams, 
Sheridan, Pramling/Samuelsson) I denna forskning säger man att, 
“Den fysiska miljön är en nyckelfaktor då den utgör ramen för vad som är möjligt att planera och 
genomföra i form av innehåll och aktiviteter. Förskolans rum ska vara avpassade för antalet 
barn och ge möjligheter både att dela upp och att samla hela gruppen. 
 

 
Utvecklingsområden 2018/2019 
Vi vill fortsätta att utveckla de mindre barngruppernas möjligheter att skapa lugn och ro, 
motverka stress, möjliggöra utveckling och lärande för både individ och grupp och öka barnens 
medkänsla. Under nästkommande verksamhetsår kommer vi att delta i ett Pilotprojekt. 
 
Lilla Bärbacken 

● Pilotprojekt “En stressfri och känslosmart Förskola, 1-3 år” 
 
Stora Bärbacken 

● Pilotprojekt “En stressfri och känslosmart Förskola,  3-5 år” 
 
 
 

 
UTVECKLING OCH LÄRANDE 

 
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar 
och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. 
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter  
 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 
verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av 
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barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 98, rev.2010) 
Vår skolas vision är ”att ge varje barn/elev rötter och vingar för framtiden” 
och missionen är att ”KMS ska ge varje barn möjlighet att i en trygg och stimulerande miljö 
utvecklas till en kreativ, självständig och tänkande människa som finner glädje i att utveckla 
kunskap, kompetens och förmågor”. 
 
Detta sker genom att erbjuda en pedagogisk verksamhet utifrån montessoripedagogikens 
metoder kring individualisering, den förberedda lärmiljön, det konkreta materialet för lärande, att 
arbeta med helhetsbilder och det ”förlängda klassrummet” som arenor för lärande, och där 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet genom bl a samarbete med hemmen för att främja 
barnens utveckling till ansvarskännande individer och samhällsmedborgare. 
 
Leken har en central roll där det lustfyllda lärandet stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation 
och förmåga till symboliskt tänkande, samarbete och problemlösning. Leken skapar också 
möjligheter för barnen att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. 
 
Vi utgår från individen och individens intresse, miljön ska gagna alla och alla slags lekar. Därför 
har vi medvetet byggt upp pedagogiska miljöer och allt utifrån barnens intressen. Material som 
gagnar barnens utveckling som exempelvis vardagliga sysslor är anpassade utifrån barnens 
förutsättningar i form av storlek, svårighetsgrad, etc.  
 
Vi har våra specifika rum där olika lekar och aktiviteter utspelas utifrån individer och intressen. 
Vi har tillsammans med barnen utvecklat aktivitetslådor med flexibelt innehåll. Detta främjar den 
sociala utvecklingen, där barnen möts i rollekar och över åldrarna.  
Pedagogerna är både aktiva och passiva deltagare i rummet, de arbetar medvetet med 
kommunikation, konflikthantering och stöd för enskilda individer för att öka barnens dialog med 
varandra och skapa medvetenhet kring och förståelse för att vi är och vill olika saker. 
 
Kunskapens fyra hörnstenar, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet följer 
montessoripedagogikens filosofi. Vi utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation 
och drivkraft att söka kunskap. Barnen söker och erövrar kunskap via lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande, men också genom undervisning, där de iakttar, samtalar och 
reflekterar. 
Pedagogerna för ständigt en diskussion kring innebörden av begreppen kunskap och lärande, 
vilket är en förutsättning för att utveckla arbetet inom montessoripedagogiken.  
Våra olika ämnesområden, språk, matte, omvärld (med historia, geografi, naturvetenskap och 
teknik), skapa, praktiska livet och de sinnestränande materielen ger barnen möjligheter att 
utveckla sina förmågor, intressen och tillfredsställa deras nyfikenhet. 
 
Både lilla och stora enheten följer årstidernas utvecklingsfaser i naturen via skogsutflykter och 
temaarbeten. De har under året planterat och sått och följt växternas utveckling.  
3-5-årsgruppen har “säsongsbord” där man byter ut materiel, böcker mm efter årstid. Barnen 

 
 
 
 

14 



har arbetat med jordgloben och dess världsdelar och en del av de länder som finns där, utifrån 
barnens resor och intressen. Djurens värld fascinerar alltid, vilka bor på bondgården, i skogen, i 
djungeln och vilka levde för länge, länge sedan. 
 
Språkutvecklingen är en central del i barns lärande och erfarenhetsbyggande. Vi erbjuder ett 
språkmateriel vid intresse för bokstäver, skrivning och läsning som är strukturerat i en 
progression efterhand de avancerar.  
Vi arbetar med barnens språkutveckling utifrån material som Bornholmsmodellen. Via sagor och 
berättelser får de vara både passiva genom lyssnandet, aktiva genom återberättande och 
kreativa genom att hitta på egna sagor via skrift, måleri eller drama på olika sätt. 
 
Vi har årliga återkommande aktiviteter som jul- och sommarfester, FN-dagen, 
Valborgsmässofirande, Bärbackendagen, Nationaldagen, etc, där barn/elever enskilt eller i 
grupp får möjlighet att framföra text i tal, sång eller drama. Detta är ett medvetet arbete vi 
utvecklat på vår skola, att från förskolan tills de går ut nian sakteliga bygga modet och 
tryggheten i att våga stå i centrum av en grupp, liten som stor, för att hjälpa dem att utveckla 
självkänsla, självförtroende och tillit till sina förmågor.  
När julen är i antågande bakar, pysslar och sjunger både enheterna utifrån bästa förmåga.  
 
Vi har förmånen att ha en idrottshallI där den stora enheten har en idrottstid/vecka för respektive 
grupp. Den lilla enheten när tillfällen ges, bl a då det är mycket utomhusidrott och vid lov. 
Barnen är med och och delvis planerar idrotten, genom sina idéer och tankar och utvärderar 
och analyserar det de gjort och pedagogerna dokumenterat. Pedagogerna arbetar med att ta 
fram en “progressionstrappa” i ämnet idrott och hälsa för att våra barn ska få en så likvärdig 
grund som möjligt. 
Barnen utvecklar bl a sin kroppsuppfattning genom olika grovmotoriska övningar och sitt språk 
via förståelse för instruktioner, och via redskapsbanor utmanas bl a barnens 
koordinationsförmåga, rumsuppfattning och samarbetsförmåga. 
 
 
Lilla Bärbacken - 1-3 åringar  
Detta har vi fokuserat på under året 
De har arbetat med att utveckla den förberedda miljön för 
lek och lärande och då främst lagt fokus på barnens 
språkutveckling. Det är genom språket som barnen får 
verktyg att hantera sina relationer.  
Syskonavdelningarna har arbetat i två språkutvecklande 
grupper. Den ena som tränat de kreativa och finmotoriska 
förmågorna genom att skapa olika saker som barnet visat 
intresse i. Den andra gruppen som tränat de motoriska 
förmågorna genom skogsutflykter och kommunicerat och 
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lärt sig mycket om den spännande världen i naturen. 
De har utvecklat den språkliga förmågan med hjälp av TAKK (Tecken som stöd). De har sagt 
ordet, tecknat det och förstärkt med bilder på väggen för tecknet och ordet.  
På inskolningsavdelningen tillverkade och testade de en nyckelring med bilder och tecken som 
de hängde på pedagogens byxor för att se om de kunde öka kommunikationen mellan barn och 
pedagog. Barnen visade ett stort intresse, satt och bläddrade i den i alla möjliga situationer och 
pedagogerna använde den för att tydliggöra vad som skulle ske eller hur man gjorde ett tecken. 
Pedagogerna hade hela tiden ett verktyg med sig som underlättade och tydliggjorde 
kommunikationen med de allra minsta.  
På syskonavdelningarna satte de tecknen på borden, på golvet, i hallen etc, allt utifrån det 
ord/situationer tecknen beskrev. 
Resultatet av användandet av TAKK har blivit mer nöjda barn, för de har kunnat både göra sig 
förstådda och förstå. Föräldrar har berättat att barnen använder det hemma för att göra sig 
förstådda, dock har föräldrarna haft svårigheter med detta, då förskolan inte kommunicerade 
tecknen hem. De satt endast på förskolan. 
Ett utvecklingsområde till nästa år är att förmedla tecknen hem till föräldrarna på ett enkelt sätt. 
 
Inskolningsavdelningen har också gjort ett laminerat ark med bilder på barnet i förskolan, “Jag 
på min förskola, Lilla Bärbacken!” Den har barnen fått med sig hem med önskan om att den 
skulle sättas upp centralt hemma, t ex på kylskåpet så att familjemedlemmar och barnet kan titta 
och kommunicera kring vad som sker/är på förskolan. Främst i syfte att stärka tryggheten på 
förskolan, både barnens språk och jaguppfattning har utvecklats med detta 
 

“Förskolans ansvar är att varje barn utvecklar, nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 
sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra.” Lpfö98/16 

 
Skolinspektionen skriver i sin rapport Trygghet och lärande för barn under 3 år 

“Eftersom möten och rutiner i vardagen har en stor potential för att bland annat skapa 
meningsfulla språk- och kommunikationstillfällen, som leder till att barnen lär och utvecklas, 
behöver frågan om personalens förhållningssätt ständigt aktualiseras i arbetslaget.” s.25 (45) 

 
 
Utvecklingsområde för Lilla Bärbacken 2018/2019 

- Utveckla den förberedda miljön med Montessorimaterial. 
- Lyfta Montessoripedgogiken 
- Kommunicera TAKK (Tecken som stöd) hem till föräldrarna. 

 
 
Stora Bärbacken - 3-5 åringar 
Utvecklingsområde 2017/2018 
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Projekt “Skapa mindre och trygga barngrupper” 2017/2018 

 
Deras målformulering var att öka arbetsron, skapa trygga relationer för alla på avdelningen 
och en förberedd miljö som utvecklar lärandet och ger utrymme för undervisning. 
 

Lpfö 98/10/16 
“Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”  

● “Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen – ges 
förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 
förmåga.” 

 
 
Måluppfyllelsen har varit god både i förhållande till de egna målen och utifrån 
forskningen. 
De har bl a tittat på följande: 
 “anpassad lärmiljö, inspirerande material och medvetet närvarande pedagog. Dessa komponenter är 
beroende av varandra för att barns inflytande ska fungera”  (Biteus&Engholm 2016) 
Barnen har varit med och skapat inspirerande miljöer genom att de berättat vad de vill ha mer 
av eller saknar på förskolan. Pedagogerna har parallellt observerat barnen för att få syn på hur 
de ska anpassa verksamhetens lärmiljö och material för att utmana och utveckla barnen utifrån 
deras intressen och behov, och läroplanens strävansmål. De har skapat ett flöde på 
avdelningarna genom att materielet på hyllorna är väl förberett och lockande för undervisning 
och lärande,för enskilda eller i mindre grupper, så barnen ska få möjlighet till lek/arbetsro, att 
koncentrera sig och möjlighet till återhämtning. 
Tack vare montessoripedagogiken så har vi redan 
mycket av dessa förutsättningar, en förberedd miljö 
som är anpassad till barnens nivå för att de ska kunna 
vara så självständiga som möjligt och inte beroende 
av de vuxna. Vi har attraktivt och spännande material, 
och vi har närvarande pedagoger. 
När pedagogerna funderar på vilka material som ska 
tas bort använder de didaktiska frågorna; hur, vad och 
varför. Genom att reflektera detta tillsammans med 
barnen får pedagogerna veta vad barnen vill fokusera 
på och vad som intresserar dem.  
”Det är inom förskolans strävansmål i läroplanen som 
barns inflytande ska framträda. Det handlar inte om 
val utan möjligheter att påverka verksamhetens 
utformning utifrån läroplanen.(Biteus&Engholm, s.27) 
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De saknar dock en del montessorimaterial efter att vi gjort fyra avdelningar. vilket de får 
möjlighet att komplettera delvis till nästa läsår. Det kommer att underlätta den förberedda miljön, 
och utvecklingen av lärandet. 
 
De har gjort en tydlig fördelning av arbets- och lekmaterial, vilket har lett till att barnen vet vad 
de skall göra. De har blivit blir mer självständiga och fått ökad lust och arbetsro. Pedagogerna 
har också haft möjlighet att fördjupa sig i barnens arbete/lek, och utveckla den tillsammans efter 
olika behov. Detta har gjort att barnen känt sig mer delaktiga i sin inlärning. 
Barnens delaktighet och medverkan i verksamheten har gjort dem mer engagerade. 

 
Forskning 
I Skolverkets rapport 433, Barngruppers storlek i förskolan, 2016 

“lyfter Kihlbom, Lidholt och Niss fram barngruppens storlek och personaltätheten som de 
viktigaste strukturella faktorerna för en hög kvalitet i förskolans verksamhet. Detta lägger nivån på 
barns språkutveckling, samspel mellan barn och vuxna. Hög strukturell kvalitet ger goda 
möjligheter och tid till arbetslaget att engagera sig i barnen, lyssna på dem och guida dem i deras 
lärande. Det ger också mer tid till administrativa uppgifter och dokumentation.”  

 
 
Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan (Williams, 
Sheridan, Pramling/Samuelsson) I denna forskning säger man att, 

“Barngruppsstorlek är relaterat till interaktionen mellan faktorerna och samspelet mellan dem 
skapar olika villkor för förskollärare att arbeta professionellt, liksom för barns möjligheter att lära 
enligt intentionerna i läroplanen.” 

 
Humlorna - 5-åringarna  
Varje år har vi våffel-drop-in och det brukar de äldsta barnen ansvara för, så även i år. De får 
planera, förbereda och verkställa hela kalaset tillsammans med sina ánsvarspedagoger. De 
tränade bl a på att räkna ut kostnaden för en familj, lärde sig valörerna och hur man sitter i en 
kassa. 
 
 
Utvecklingsområde för Stora Bärbacken 2018/2019 

- Utveckla den förberedda miljön med Montessorimaterial. 
- Lyfta Montessoripedgogiken. 

 
 
 
 

BARNS INFLYTANDE 
 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 
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förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 
grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 
(Lpfö 98, rev.2010) 
 
Så har vi arbetat generellt under läsåret 
Vår vardag erbjuder möjligheter att iaktta och reflektera, via lärande genom lek, våra 
ämnesområden, eget arbete, forskningsarbete, samlingar, temaarbete, uteaktiviteter, 
promenader i närmiljö, skogsutflykter, idrott och hälsa, matstunder, pyssel, uppvisningar, etc. 
Genom detta och mycket mer blir det en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen 
att ta initiativ och efter förmåga ta ansvar för sin egna behov, det sociala sammanhanget och 
miljön, vilket utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. 
Genom att aktivt ta med barnen i så många beslut vi har möjlighet till, så utvecklas barnens 
intressen, nyfikenhet, företagsamhet, inflytande och därmed växande. 
 
Grunden är att vi utgår från det kompetenta barnet att hen har en tanke och goda avsikter med 
sitt handlande, att vi exempelvis väntar in barnet och ser vad som är på gång. Barnen har rätt 
att få uttrycka sina tankar och funderingar och att bli lyssnade på. Det är viktigt att barnen får 
möjlighet att lära sig olika demokratiska former, vid vissa tillfällen kan barnen själva bestämma, 
vid andra är det pedagogen som bestämmer, men det sker en dialog kring detta. Vi tycker att 
det deliberativa samtalet är betydelsefullt, vilket innebär att skilda synsätt ställs mot varandra. 
 
Både innan, under och efter idrotten har barnen varit delaktiga i planering och innehåll. De har 
diskuterat, önskat, provat och kommit fram till olika saker att göra. Utifrån löpande utvärdering 
har de kommit fram till att det är viktigt att variera övningarna för att, dels passa alla barn och 
dels för att träna kroppens och knoppens olika delar. Detta har skapat ett större engagemang 
hos barnen och framförallt de barn som inte var så aktiva innan. 
 
Barns inflytande handlar om vad pedagoger har för förhållningssätt. I arbetet med de yngsta 
barnen (1-3 år) gäller det att kunna se vad barnen vill. Under året har alla pedagoger medvetet 
arbetat med att se och förstå barnens intressen och behov, se vad barnen verkligen vill. De har 
utmanat sig själva genom att bl a presenterat olika aktiviteter för barnen utan att ha en färdig 
planering och genom att de skapat smågrupper med olika aktiviteter utifrån barnens önskemål. 
Barnen rör sig mellan dessa aktiviteter utifrån lust och intresse, det kan exempelvis vara att 
några barn önskar gå ut, några vill måla, några klä ut sig, leka rollekar, läsa, etc.  
 
Språket är ett prioriterat utvecklingsområde. Barns språkutveckling ligger till grund för 
kommunikation med barn och vuxna och att ge uttryck för det egna tänkandet. 
Det som har stor betydelse för barns språkutveckling är att vuxna samtalar med barnen samt 
läser böcker för dem. Genom den kunskapen så arbetar pedagogerna medvetet med att få 
barnen intresserade av högläsning, vilket har resulterat i att barnen ofta ber pedagogerna att 
läsa. 
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Språket genomsyrar allt vi gör. Språket är exempelvis med i våra olika tvärgrupper, i skapa, 
skogen och ute på gården. Tack vare språkarbetet har barnen lättare att uttrycka och visa sin 
vilja, bli förstådd och därmed skapa delaktighet och inflytande. 
I varje tvärgrupp har det varit viktigt att det är varje pedagogs ansvar att följa barnen. De vuxna 
står för ramen, barnen innehållet!  
 
Pedagogerna arbetat aktivt med delaktighet och 
inflytande så att barnen medvetet kan påverka sin 
vardag genom att komma med idéer och förslag på 
förändringar. Genom att barnen känner att deras röst 
är viktig och är en del av förskolegruppens växande, 
så har deras förmåga att lita till sig själva ökat. Detta 
visar sig genom större engagemang genom att de ofta 
uttrycker sina tankar och åsikter som i sin tur leder till 
förändringar eller diskussioner vad som är mest 
lämpligt utifrån situation och berörda. När de får lov att 
säga sin mening och känna att den är viktig, så 
lyssnar de mer på varandra. När de leker själva, 
pratar/diskuterar de mer, har en större lyhördhet för 
varandra och kommer lättare överens hur de ska gå 
tillväga. 
 
 
 
Utvecklingsområden  

● Vi vill fortsätta arbetet med att öka barnens inflytande och möjlighet att få ta eget ansvar 
utifrån mognad, kunskap och vilja. Vår ambition är att alla barn ska känna sig trygga i att 
ta egna beslut. Det är viktigt att vi pedagoger lyssnar på barnen och stärker deras 
självkänsla. 

 
 

 
FÖRSKOLA OCH HEM 

 
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera 
hemmet genom att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna 
utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och 
förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de 
nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 
Att förskolan är tydlig i form av mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och 
föräldrarnas möjligheter till inflytande.(Lpfö 98, rev.2010) 
 
Så har vi arbetat under läsåret 
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Vår uppgift är att vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och 
växande, och att verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 
Vi lägger stor vikt vid personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och föräldrarna 
och få deras förtroende, så att alla barn ska få erfara den lycka det ger att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och uppleva att man är respekterad och en tillgång i gruppen. 
Vi arbetar med att förtydliga för föräldrarna vad vår läroplan säger via veckobrev, 
verksamhetslogg, KMS-bladet och på våra föräldramöten.. 
Via våra föräldramöten varje termin får föräldrarna möjligheter att aktivt medverka och öka sin 
kunskap om vår organisation och verksamhet. Innehållet i våra föräldramöten har olika mål, 
höstens föräldramöte har mer behov av praktisk info och att lära känna barn, föräldrar och 
pedagoger och förstå hur verksamhet och organisation fungerar. Vårens föräldramöte 
behandlar mer om vårt uppdrag med styrdokument, nationella mål och våra 
utvecklingsområden. 
 
I och med att vi är en föräldradriven skola så är alla våra föräldrar aktiva i skolan på ett eller 
annat sätt under året. Detta bidrar i allra högsta grad till att de känner sig mer delaktiga och 
bekväma med vår verksamhet. Vissa kvällar har vi olika aktiviteter samtidigt och ibland 
tillsammans. Det skapar en vi-känsla och gör kommunikationen och förståelsen mellan förskola 
och hem lättare i vardagen.  
 
Lilla Bärbacken 1-3-åringar 
De synliggör och kommunicerar de sin verksamhet i hallarna med hjälp av både bild och text, 
och i verksamhetsloggen på den interna plattform. Nyhetsbrevet “Lilla Bärbacken-Nytt”, som 
innehåller både praktisk och pedagogisk information har detta år kommit ut lite sporadiskt på 
grund av tidsbrist då det varit stor omsättning i personalgruppen. Vår strävan är att ge ut det en 
gång per månad. De har även haft informationsmöten för nya föräldrar.  
 
Utvecklingssamtalen har de fortsatt utveckla under året med bl a föräldraintervjuer, och har nu 
en väl genomarbetad struktur. De har kommunicerat med föräldrarna i olika slags 
kartläggningar, för att få deras upplevelse och förståelse för inskolningsavdelningen kontra 
syskonavdelningarna, vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. 
 
Stora Bärbacken 3-5-åringar 
I maj månad hade vi ett informationsmöte för de föräldrar vars 3-åringar ska börja 
nästkommande år. Syftet med mötet är att informera hur det fungerar på den stora enheten.  
 
Det sker en daglig kommunikationen vid hämtning och lämning. Vi har en bok i respektive kök 
där vi för ner viktig info från föräldrarna och som förmedlas till medarbetarna vid morgonens 
avstämningsmöten.  
 
Alla grupper skriver i verksamhetsloggen om olika aktiviteter, och cirka en gång per månad 
kommer ett nyhetsbrev ut från varje avdelning, där de berättar om sin specifika verksamhet, t ex 
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utvecklingen i gruppen, vad som är på gång. Varje barn har också en portfolio där specifika 
händelser och utvecklingssteg dokumenteras, som också används i terminens 
utvecklingssamtal. 
 
Vi uppmanar våra föräldrar till besök i verksamheten och detta har många föräldrar haft intresse 
av i år då vi sjösätter en ny organisation med mindre barngrupper och utökar från två till fyra 
avdelningar. Det har skapat både förståelse och kunskap kring barnens vardag i förskolan och 
hur vår verksamhet fungerar och är tänkt att fungera. 
 
En del frustration har varit över den ombyggnad som pågått under större delen av vårterminen, 
för att skapa egna ingångar/hallar för de nya avdelningarna. Arbetet har av olika skäl dragit ut 
på tiden och det har varit både trångt och rörigt. Dock har tålamodet ändå varit fantastiskt från 
både barn, personal och föräldrar. Nu är det klart och vi har 4 avdelningar med varsin ingång. 
 
 
Utvecklingsområde  

● Utveckla både Lilla och Stora Bärbackens Nyhetsbrev till föräldrarna. Vi vill utgå från en 
gemensam bas och sedan informera om det avdelningstypiska. 

● Till nästa läsår ta ett nytt grepp vad gäller våra föräldrakurser, där vi vill förändra både 
innehåll och framförande. De senaste åren har föräldragruppen förändrats i både tänk 
och förhållningssätt, en spännande utveckling som vi tänker fånga upp inom 
Montessoripedagogikens ramar, kopplat till våra styrdokument och dagens forskning. 

 
 
 

SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN, 
SKOLAN OCH FRITIDSHEMMET. 

 
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive 
verksamhet. 
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda 
uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya 
verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. (Lpfö 98, 
rev.2010) 
 
Så har vi arbetat under läsåret 
Via kompetensutveckling, studiedagar, arbetsplatsträffar där skolutveckling sker med 
pedagoger från alla arbetsenheter utvecklar vi en samverkan i ett långsiktigt pedagogiskt 
perspektiv 1-16 år. Handlingsplan för rutiner vid stadieövergångar finns formulerad.  
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Representanter för skolbarnsomsorgen och förskolan har under året haft möten ca en gång i 
månaden, sk BO-möten (BarnOmsorg), där de kontinuerligt diskuterar olika dilemman och 
utvecklingsmöjligheter. Vi samverkar kring vår gemensamma utemiljö och gör emellanåt 
aktiviteter tillsammans. Syftet har också varit att synka våra omsorgsenheter, främst vid lov, för 
att göra det så enkelt som möjligt för våra föräldrar som ofta har barn i båda verksamheterna.  
Fokus har varit att finna bra uteaktiviteter för alla olika åldrar och att sprida dessa på vår gård 
för att skapa ett så bra flöde som möjligt. Det vill säga att hela gården används när vi alla är ute 
och inte som det var mycket innan, att de flesta var på samma plats. Då minskar risken för 
tillbud och rena olyckor. 
Skolgemensamma aktiviteter genomförs vid ett flertal tillfällen varje läsår. 
 
Samarbetet med F-2 och förskoleklassen är väl 
inarbetat sedan många år och vi har hittat ett 
vinnande koncept som varje år ses över och 
revideras utifrån årets förutsättningar både vad 
gäller fysisk miljö, pedagoger och barngrupp. Under 
senare delen av vårterminen har vi inskolning till F-2 
och i maj, juni till fritidsverksamheten. Vi har 
dessutom ett faddersystem som ska trygga barnens 
övergång till skolan. Alla blivande förskoleklassbarn 
och faddrar ingår i en faddergrupp med ca 4 barn i 
varje. Fadderskapet blir då inte så skört, som vid 
sjukdom och ledigheter och vilka man fungerar bra ihop med.  
Under våren inbjuds föräldrar till informationsmöte, där vi informerar om verksamheten på den 
nya enheten samt presenterar barnens blivande pedagoger i Förskoleklassen och på Fritids.  
 
Vid höststarten har vi en överlämnandekonferens från förskolan till förskoleklassen med berörda 
pedagoger. Föräldrarna har inför denna givit sitt skriftliga samtycke. 
 
Övergången mellan Lilla Bärbacken (1-3 åringar) och Stora Bärbacken (3-5 åringar) sker i två 
steg, halva gruppen skolas in under en vecka i juni och den andra halvan under en vecka i 
december. De blivande gruppansvariga pedagogerna från stora enheten kommer på besök till 
lilla enheten för att träffa barnen i deras vanliga miljö först, sedan har vi en s k pedagogaktiv 
inskolningsvecka, där pedagoger från den lilla enheten är med som stöd.  
Överlämnandekonferens sker i juni och december, där hela arbetslaget kan vara med. Detta 
upplägg med att skola in 3-åringarna i två omgångar har varit positivt, för både barn och 
barngrupper.  
 
Utvecklingsområde  

● Under året skriva ett nytt systematiskt rutindokument för våra överinskolningar på KMS 
utifrån det resultat och de förändrings/förbättringsområden vi utvecklat de senaste två 
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åren. 
 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING 
 
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 
utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 
utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i 
deras lärande behövs kunskap om varje barns erfaren heter, kunnande och delaktighet samt 
inflytande över och intresse för de olika mål  områdena. Det behövs också kunskap om hur 
barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras 
kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. 
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksam hetens 
organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 
förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre 
arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna 
sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut 
väsentliga utvecklingsområden. All form av ut  värdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. 
Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.  (Lpfö 98, 
rev.2010) 
 
 
Så här har vi arbetat under läsåret 
Vi har följt de rutiner som finns i dokumentet “Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete”. 
Pedagogerna har under året på sin utvecklingstid och olika konferenser dokumenterat utifrån de 
utvecklingsområden och mål vi satte i höstas. Dokumentationsarbetet blir allt tydligare! Vi har 
oftast bildspel på hela verksamheten, barnintervjuer via lärplattor och i samtalen har vi 
verksamhetsmålen som ram och utifrån den tittar vi på gruppens och individens behov, lärande 
och förmågor just nu. Vi har en gemensam verksamhetslogg för båda enheterna, på vår interna 
plattform Schoolsoft. Pedagogerna skriver och visar med bilder vad som sker i verksamheten. 
Detta ligger också till grund för resultat- och analysarbetet som görs i maj/juni.  
Reflektioner och diskussioner dokumenteras löpande. Vi har på båda enheterna en 
fotodokumentation som används både för att kontinuerligt visa våra föräldrar vårt vardagliga 
arbete och för dokumentation ihop med barnen inom årets utvecklingsområden. 
 
 
Vidareutveckla dokumentationen inom olika områden 
Strävan är att dokumentationen ska bli en hjälp i utvecklings- och kvalitetsarbetet. Vi har under 
året utvecklat en dokumentation som på ett enkelt sätt följer upp arbetet inom det valda 
utvecklingsarbetet. Utvärdering och utveckling i förhållande till målen, barnens inflytande, 
delaktighet och lärande, och i förhållande till forskningen och beprövad erfarenhet. När vi kom 
till det systematiska kvalitetshjulets utvärderings/analysfas så blev det tydligt att den 
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dokumentation som gjorts löpande under året underlättade analysarbetet. Det visar att vi är på 
god väg och därför fortsätter detta utvecklingsarbete, genom att finslipa det ytterligare. 
Vi har även utvecklat strukturen för våra drivedokument. 
I år har har den lilla enheten lättare fått till reflektionstiden och diskussioner kring 
utvecklingsarbetet, dock har det varit en utmaning då många i arbetslaget är outbildade 
och/eller har lite erfarenhet. Inget ont som inte har något gott med sig, så har våra “gamla” 
kompetenta pedagoger fått vässa sin kunskap och erfarenheter och utvecklat ett fint kollegialt 
lärande. Dessutom har en av dem vidareutbildat sig till småbarnspedagog, vilket medförde både 
nytändning och intressanta diskussioner som resulterat i förändringar i både förhållningssätt, 
strukturer och den förberedda miljön. Till nästa år vill de ha ännu mer enhetstid på våra 
gemensamma kvällskonferenser för utvecklingsarbetet.  
 
Utvecklingsområde för Hela Förskolan 

● Utveckla våra årshjul/enhet. Vi ska arbeta utifrån olika ämnesblock, enheterna har 
bestämt hur de ska löpa på under året. Som en röd tråd genom hela årshjulet löper 
värdegrundsarbetet och integritetsarbetet. 

○ Inom blocken ska vi göra utvecklingsplaner vad vi på förskolan bör arbeta med 
utifrån styrdokument och analyser på skolan inom de olika ämnesområden.  

○ Finslipa progressionstrappan i ämnet idrott och hälsa, för att våra barn ska få en 
så likvärdig grund som möjligt. 

○ Utveckla en progressionstrappa för barns delaktighet, inflytande och eget ansvar. 
○ Utveckla dokumentationen kring barnens lärande. 

■ i våra olika ämnesområden 
■ i de olika åldersgrupperna 

 
 

 
Prioriterade utvecklingsområden för KMS förskola 2018-2019 
 

● Pilotprojekt “En stressfri och känslosmart 
förskola 

○ Att möta och hjälpa barn reglera starka 
känslor och stress 

○ Känslosmart ledarskap  
○ Hjärnans utveckling och hur stress och 

reflexrester påverkar utvecklingen hos 
barn 

 
● Montessori - Montessoriprinciperna 

○ Förberedda miljön 
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○ Förhållningssättet - lita på det kompetenta barnet 
○ Inspirera och respektera 
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