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Förutsättningar för måluppfyllelse

Barnomsorgens organisation och omfattning

Barn och lokaler

Verksamheten har omfattat totalt 97 barn
varav 37 barn på enheten Lilla Bärbacken, 1-3
åringar och 60 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 18,8
heltidstjänster fördelade på 20 personer enligt
följande;
2 montessoriförskollärare, 2 förskollärare, 1 blivande förskollärare, 6 montessoripedagoger,
3 barnskötare och 6 medhjälpare. Vilket innebär 4 barn/personal på 1-3-årsenheten och 6
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.
En specialpedagog är knuten till förskolan och möter avdelningarna varje vecka på rullande
schema. Förhållningssätt, förberedd miljö, särskilda anpassningar, stöd, kartläggningar och
handlingsplaner avhandlas på både individ- och gruppnivå.

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 15 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 2019/2020
- Utveckla Läs- och skrivinlärningen

- Läslyftet förskolan
- Stora Bärbacken - Natur, teknik och språkutveckling
- Lilla Bärbacken - Läsa och berätta

- Montessori - Lärande och undervisning
- Utveckla den förberedda miljön
- Förhållningssättet - lita på det kompetenta barnet
- Inspirera och respektera

- Utveckla KMS gröna tråd - Kvalitet
- utveckla språk och matematik från förskola till årskurs 9

- Utveckla KMS Vi-Känsla
“Hur ska vi vara, hur ska vi göra”
Relation och kommunikation med vh, barn/elever och varandra

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Våra utvecklingsområden har utvecklats genom beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund,
vilket man kan följa i våra utvecklingsprojekt.

Underlag för kartläggning, utvärdering och analys
Protokoll/minnesanteckningar - Under läsåret har vi 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 till antalet barn,
fördelning kön, åldrar och behovet av stöd och särskilda anpassningar

Föräldraenkäter en per enhet med frågor kring normer och värden, värdegrund och uppdrag,
omsorg, utveckling och lärande, inflytande och delaktighet, förskola/hem och helhetsomdöme,
Resultatet visar ett medelvärde runt 4,57 för vår förskola, maxvärdet är 5 (se nedan).
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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.

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 för 2020/2021.
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NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig
handling i olika sammanhang.
(Lpfö18)

Hjärtat i vår verksamhet utgår från Montessoripedagogikens tankar och idéer där grunden är
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 se och bekräfta, stimulera och vägleda, ligga steget före och lita till
det kompetenta barnet, under dagens arbete och lek.
Detta har resulterat i att även de yngsta barnen i princip klarar sig själva vid de vardagliga
rutinerna. Om inte, så hjälper gärna en kompis till!

Barnen är delaktiga i det vardagliga arbetet med våra rutiner, i vår miljö som att hålla ordning,
städa, vattna blommor, tillreda sin frukt, 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.
Vi arbetar med 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.

På vår förskola/skola finns det både elevhälsoteam och samordningsgrupp 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 diskriminering/kränkande behandling avhandlas.

Elevvårdande ärenden och värdegrund tas upp på konferenser varje vecka och på
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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. Detta läsår har det dock varit i begränsad
omfattning tack vare den pandemin som råder, men bokbilen och
lekparker kunde vi besöka utifrån givna riktlinjer.

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.

Utveckla KMS Vi-Känsla
På förskolan sker ett oändligt antal möten varje dag, mellan barn och barn, mellan barn och
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 och det är viktigt att
fokusera de känslor och den stress som kan uppstå i möten/relationer. Det är svårt att förstå
både sina egna och andras känslor och stress skapas lätt utifrån oförmågan att både förstå och
kunna uttrycka dem.

Pedagogerna har fortsatt de senaste årens utvecklingsarbete och vi fortsätter den gröna tråden
med årets, hur vi ska vara, hur vi ska göra, hur vi ska skapa god kommunikation och goda
relationer med vårdnadshavare, barn, personal och varandra.
Utifrån föregående års projekt “En stressfri och känslosmart förskola”, där syftet var att utveckla
barns förmåga att känna igen och göra skillnad på känslor och behov, och att kunna sätta ord
på sina känslor och därmed bli tydligare i sin kommunikation, så fick arbetslaget både
teoretisk/praktisk kunskap, förståelse och erfarenhet för att kunna arbeta framgångsrikt. Man
har sett i forskning att om dessa förmågor ökar är det ett effektivt sätt att reducera stress. När
det är otydligt på insidan riskerar vi också att bli otydliga utåt. Missförstånd och otydlig
kommunikation leder lätt till konflikter och ännu mer stress, vilket gäller både stora och små
individer. Målet var barn som kan styra sig själva med hjälp av sina känslor istället för att agera
känslostyrt. Det är ett lyckat arbete för vi ser att det underlättar för barnen att ta till sig känslor,
förstå och uttrycka dem med hjälp av dockan Friendy, känslobilder, teckenspråk, reflektioner,
samtal, etc. Barnen ökar successivt sin förståelse, både för sina egna och andras känslor.
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Framförallt får de lov att äga sina känslor, bli medvetna om dem och hitta sina verktyg för att
hantera dem, allt utifrån hänsyn både till sig själva och sin omgivning.
Till sin hjälp har de sex stycken “Friendy-dockor” med var sitt känslouttryck i ansiktet; glad, arg,
rädd, ledsen, sur, och lugn. På Lilla enheten heter dockan Charlie och är ljus och på stora
enheten heter den Friendy och är mörk.

.

Lilla Bärbacken 1-3-åringar
På lilla enheten har pedagogerna sett hur viktig medvetenhetsträningen är genom att de ställer
frågor istället för att ge svar kring barnens känslor, och att de förstärker förståelsen med bildstöd
för olika tillfällen och dela upp barnen i mindre grupper så varje individ får utrymme. Barnen får
möjlighet/verktyg att uttrycka sina behov och känslor. En del barn vågar nu både prata och visa
känslor inför kompisar och andra har börjat uttrycka i ord, när de förstått med hjälp av de vuxna,
att gråt inte förmedlar vad de egentligen vill. Pedagogerna har sett vikten av observerande
närvaro, som ger dem kunskap för att hjälpa barnen hitta sina verktyg att lösa konflikter på egen
hand. Arbetet har skapat en mer tillåtande och naturlig miljö att känna, förstå och uttrycka
känslor, vilket i sin tur ger lugn och trygghet.

Vi har en yngre-barns-enhet med små barngrupper, ca10-14 barn per avdelning, vilket ger oss
de förutsättningar vi behöver för att skapa en verksamhet som präglas av en trygg omsorg,
utveckling och lärande utifrån de yngsta barnens behov. Pedagogernas tillit till det kompetenta
barnet, positiva feedback, uppmuntran och lugn 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 det blir svårt,
eller hjälper själv en kompis. Hur lång tid det tar spelar inte så stor roll, de som är snabba går ut
med en vuxen och övriga blir kvar tills de är redo. Under tiden har både barn och vuxna
kommunicerat, vad, hur och varför. Då kan man bl a få se ett barn som hjälper sin kompis på
med fingervantarna och samtidigt sjunger, “Var är tummen, var är tummen…”

7



Stora Bärbacken 3-5-åringar
På äldre-barns-enheten ville de fortsätta att utveckla och stärka barns förmåga till inlevelse och
respekt för skilda uppfattningar och uppmuntran att de förs fram, stärka deras medkänsla för
människor de möter. Med hjälp av föregående års projekt kring känslor har de fortsatt utveckla
barnens medvetenhet kring vad de känner och kunna sätta ord på det, veta vad de kan eller får
göra när de har starka känslor och slutligen våga och kunna säga ifrån när de blir
felbehandlade. Pedagogerna bekräftar, fångar upp och pratar med barnen om deras känslor,
vilket i sin tur skapar trygghet för det enskilda barnet att få känna och äga sina känslor och
gruppen blir mer harmonisk. De upplever genom detta förhållningssätt att man skapar en
mycket god medkänsla, ett öppnare klimat i en åldersintegrerad grupp, tack vare barnens
förståelse för varandra och tryggheten att själva få lov och våga uttrycka sina känslor. Barnen
frågar och försöker hjälpa varandra vid känslostormar genom att sätta ord på vad som hände,
hitta lösningar, backa undan när någon behöver det, etc.
Friendy-dockorna finns tillgängliga för barnen att plocka fram vid behov, vilket hjälper dem i
arbetet med både sin egen och gruppens känsloreglering.

Att barnen utvecklar självständighet och tillit till
sin egen förmåga och att de utvecklar sin identitet
och känner trygghet i den är, som läroplanen
skriver, ett långsiktigt arbete. Arbetet behöver
kontinuitet, fortsätta utvecklas och fördjupas.
Vår strävan är att ge alla barn möjligheter att
utveckla sin förmåga att känna igen och göra
skillnad på känslor och behov, att kunna sätta ord
på sina känslor och bli tydligare i sin
kommunikation, att utveckla sitt känsloregister
och sin förmåga till medkänsla och empati.

Forskning visar att arbetet med värdegrunden gynnas när personalen tillsammans tolkar
styrdokumenten för att nå en samsyn. När personal tillsammans med barn löpande tolkar och
omsätter värdegrunden i vardagen, kan den genomsyra verksamheten och uppfylla
styrdokumentens mål.
En amerikansk forskare vid namn Matthew D Lieberman som är verksam vid UCLA i USA
menar i en av sina forskningsrapporter att både negativa och positiva känslor dämpas om man
sätter ord på dem. I en studie om “hur aktiviteten i olika delar av hjärnan ser ut när man sätter
ord på känslor”, visar att känslocentrum blir mindre aktivt medan andra mer medvetna delar av
hjärnan blir mer aktiva. Lieberman klassar förmågan att sätta sig in i hur andra känner och
reagerar, som en social superkraft.
(Lieberman är professor och chef Social Cognitive Neuroscience lab vid UCLAs institution för psykologi,
psykiatri och biobehaviorism.)
”
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I Skolinspektionens flygande granskning av förskolor vad gäller trygghet och lärande för barn
under tre år konstaterade man;
“Att barnen lär och utvecklas, behöver frågan om personalens förhållningssätt ständigt
aktualiseras i arbetslaget. Det är angeläget att det på förskolan skapas gynnsamma
förutsättningar för arbetet med lärandeuppdraget. Enligt forskningen är det personalens
utbildning och kompetens som har störst betydelse för god pedagogisk verksamhet. Därför är
det viktigt att det i varje arbetslag finns utbildad personal som också ges möjlighet till
kompetensutveckling.”

Utvecklingsområde 2020/2021
- För att stärka barnens utveckling till känsloreglering och förståelse för lika värde vill

pedagogerna stärka deras språkliga förmåga och förståelse genom att fortsätta att
arbeta med medkänslans pedagogik, ytterligare stärka deras språkutveckling via
Bornholmsmodellen och den förberedda lärmiljön

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen.
Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan
ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse
för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. (Lpfö 18)

För de yngsta barnen är omsorg överordnat lärande. Nära relationer och tillit är en förutsättning
för utveckling och lärande. För att omsorg, utveckling och lärande ska bilda n enhet förutsätts
att de yngsta barnens basbehov är tillgodosedda. Fysiska och psykiska behov måste tillgodoses
för att barnen ska befinna sig i fysiskt och psykiskt jämvíktstillstånd. (De yngsta barnens egen
läroplan, s.25)

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

9



omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet genom bl a samarbete med hemmen för att
främja barnens utveckling till ansvarskännande individer och samhällsmedborgare.
Pedagogernas förberedelser och närvaro är förutsättningen, genom observationer av barnen
och verksamheten, kan de möta barnens förmågor och behov för att skapa utveckling och
lärande.

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 bygger vi medvetet upp pedagogiska miljöer
utifrån barnens intressen, behov och förutsättningar. Material som
gagnar barnens utveckling som exempelvis ämnesområdet praktiska
livet, är vardagliga sysslor som är anpassade utifrån barnens
förutsättningar i form av storlek, svårighetsgrad, etc.

Vi har specifika områden i den förberedda miljön där olika lekar och aktiviteter utgår från
individers/gruppers intressen. Tillsammans med barnen utvecklar vi 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 barnens aktiviteter, de arbetar medvetet
med kommunikation, konflikthantering, känsloreglering 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 håller diskussionen levande 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 sin
nyfikenhet.
I princip allt material har mål, oftast både indirekta och direkta
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mål, som gagnar förskollärarnas/montessoripedagogernas både planerade och spontana
undervisningstillfällen.

Både lilla och stora enheten följer årstidernas utvecklingsfaser i naturen via
skogsutflykter och temaarbeten. De har under året planterat och sått och
följt växters utveckling.
3-5-årsgruppen har “säsongsbord” där man byter ut materiel, böcker mm
efter årstid. Hållbar utveckling är ett ämne som lever i vardagen mer eller
mindre, där reflektioner kring bl a hur vi kan leva på vår jord för att den ska
må så bra som möjligt och hur vi tillsammans kan påverka vår jord på ett
positivt sätt genom de val vi gör.
Arbeten med 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 verktyg 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, Barnkonventionens dag,
Valborgsmässofirande, Världsbokdagen, Bärbackendagen,
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 till 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,
leker och sjunger båda enheterna utifrån sin kreativa förmåga och kunskap.

Vi har förmånen att ha en idrottshall 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. I år utvecklade vi idrotten utomhus med aktiviteter och material.
Barnen utvecklar bl a sin kroppsuppfattning genom olika grovmotoriska övningar och sitt språk
via förståelse för instruktioner, och via redskapsbanor utmanas bl a barnens
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koordinationsförmåga, rumsuppfattning och samarbetsförmåga.

Hela Förskolan
har fokuserat Montessori - Lärande och undervisning
De senaste årens rörelse bland och bristen på utbildad förskolepersonal, förskollärare och
montessoripedagoger, så har den samlade kunskapen och erfarenheten i vår förskolas
personalgrupp minskat. Därför har vi de senaste åren arbetat med interna insatser för att öka
kunskapen kring Montessoripedagogiken dess metoder och materiel och för att få en samlad
kunskap- och barnsyn.
Parallellt ville vi även öka kunskapen, erfarenheten och delaktigheten om densamma hos våra
vårdnadshavare genom höstens föräldramöte, där vi valde att fokusera ämnesområdena språk
och matematik med mål och syfte, och praktiskt visa det konkreta materialet som barnen arbetar
med i verksamheten.

Byt bild
På Lilla Bärbacken - 1-3 åringar, har pedagogerna under året fortsatt
utveckla den förberedda lärmiljön tillsammans med barnen för att
möjliggöra god utveckling och lärande. De har observerat för att ta reda
på intresse och behov i barngruppen och därefter byggt upp miljöer med
olika material i syfte att få arbets- och lekro i ett väl fungerande flöde.

De har uppmärksammat sitt förhållningssätt och utgått från det
kompetenta barnet, genom att i den dagliga verksamheten låta barnen
vara delaktiga utifrån sina förmågor och möjlighet att utveckla dem.

T ex vid på- och avklädning, några barn åt gången i hallen för
att öva på att klara det själva med stöd av en närvarande
“passiv” pedagog.

I leken ge stöd med frågor och möjligheter att välja alternativa
material, leksaker, sagor, etc.
Barnen är delaktiga inför och efter måltider med att duka fram
och av, diska och rengöra, och under måltiderna att så
självständigt som möjligt få ta, dela och äta sin mat.
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På Stora Bärbacken - 3-5 åringar har de under året fortsatt att utveckla den förberedda
lärmiljön som ska främja barnens självständighet, utveckling och lärande.
Barnen har varit med och skapat inspirerande miljöer genom att berätta vad de vill ha eller
saknar på förskolan. Pedagogerna har parallellt observerat barnen för att få syn på hur de ska
anpassa lärmiljöerna och materielet för att utmana och främja deras lärande utifrån intressen,
behov och läroplansmålen. De använder bl a de
didaktiska frågorna; hur, vad och varför, och reflekterar
tillsammans med barnen vad de vill fokusera på och
intresserar dem.
“En anpassad lärmiljö, inspirerande material och medvetet
närvarande pedagog. Dessa komponenter är beroende av
varandra för att barns inflytande ska fungera” (Biteus&Engholm
2016)

Analysen visar att de riktade insatser vi gör med att öka
kunskapen kring montessoripedgogiken och dess materiel
ökar medvetenheten hos alla att en väl förberedd lärmiljö och dess direkta/indirekta syfte skapar
goda möjligheter för barns lärande och utveckling. Den visar också vikten av att de vuxna är
närvarande och har en öppen dialog om vad som händer i gruppen, att små förändringar i miljön
kan få stora resultat och att bekräfta, se och lyssna in barnens tankar och åsikter kring deras
miljö skapar tillit, intresse och engagemang.
Målen var bland annat att skapa en väl förberedd miljö där barnen kan verka självständigt,
känna att de utvecklas och tycka att det är roligt. Analysen visar att barnen är trygga i sin miljö
genom att de agerar självständigt, är engagerade och deltar aktivt i utvecklingen av densamma.
De gillar att gå till sin förskola och har utvecklats både kunskapsmässigt, socialt och emotionellt.
De har lärt sig mycket inom olika ämnesområden och är sugna på lärande. De vågar ta plats
och göra sina egna val i miljön, kompisarna styr inte lika mycket längre. Barnen har också en fin
relation med varandra, toleranta och hjälpsamma. Barnens självständighet skapar också mer tid
för de barn som för tillfället behöver extra stöd av en pedagog eller kompis.

Tillsammans med att vi sedan något år tillbaka minskade våra barngrupper till ca 15/avdelning
ser vi att lugn och ro har infunnit sig i högre grad. Detta har hos barnen resulterat i ökad
självständighet, lust och arbetsro.
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.”
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Humlorna - våra 5-åringar.
Varje år har vi en tradition som de äldsta barnen brukar ansvara för, så även i år men i ett nytt
koncept. Istället för våffel-drop-in i mars månad så var det semle-drop-in i slutet av februari.
Vilket var tur, för vi hann precis genomföra den tillsammans med våra vårdnadshavare innan
pandemin satte stopp för sådana evenemang. Humlorna planerade, förberedde och verkställde
hela kalaset tillsammans med sina ánsvarspedagoger. De tränade bl a på att räkna ut
kostnaden för en familj, lärde sig valörerna på våra svenska pengar och hur man sitter i en
kassa. Mycket nyttig kunskap som barn inte per automatik lär sig idag då kontokort och Swish
till större delen står för all betalning. Synd, för det är en mycket rolig och engagerande uppgift
för barnen.

Utveckla Läs- och skrivinlärningen - Läslyftet förskolan

Bakgrunden till årets utvecklingsområde från föregående års analys!
Nationellt har man sett att elevers läs- och skrivkunnighet har sjunkit det senaste årtiondet och
det är nu viktigt att vi vänder denna trend.
Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet.
Språkforskare och barnläkare betonar att läs- och skrivutvecklingen grundläggs redan under ett
barns första år. När det blir dags att börja skolan är det lättare för barnet att knäcka läskoden
om man under småbarnsåren pratat, läst och lekt med bokstäver, ord och meningar.
Språket utvecklas bäst när vuxna och barn har samma fokus! Tillsammans ser, hör och gör de
olika aktiviteter. De vuxna bekräftar barnets kommunikation och så är språkutvecklingen igång!
Ordsamlandet, läslusten och förtroliga samtal ger ovärderlig kunskap inför skolstart.
Därav valde vi kompetensutveckling inom detta område via Skolverkets Läslyft. Läslyftsmodulen
“Läsa och berätta” för de yngsta och “Natur, teknik och språkutveckling” för de äldre.

Läslyftet är en nationell satsning där förskolor i hela Sverige kan delta.
Syftet är att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras
intresse för texter, bilder och skriftspråk.
Med Läslyftet får personalen möjlighet att fördjupa sina kunskaper om språk-, läs- och
skrivutveckling, att samtala med kollegor om forskning och undervisning, att pröva nya
arbetssätt i praktiken och att utveckla ett gemensamt yrkesspråk.
Exempel på undervisningsaktiviteter är högläsning, boksamtal, berättande, använda
modersmålet som resurs, planera läsmiljön, leka med skriftspråket, hitta teknik i barnböcker.

Läslyftet - Läsa och berätta
Lilla Bärbacken (1-3 åringar)

Deras målformulering utifrån verksamheten var att barnen skulle skulle upptäcka och förstå
sin omvärld och utöka deras ordförråd.
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Målformulering utifrån läroplanen var att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin kommunikationsförmåga, genom att lyssna och göra sig hörd, att förstå begrepp, se
samband och upptäcka sin omvärld, att utveckla sin förmåga att göra sig förstådd - med kropp,
sinnen, känslor, talspråk, bild&form, lek, sång, musik, dans och drama.

Måluppfyllelsen utifrån både verksamheten och läroplanen är godtagbar
Vi kan se att när vi är nära där barnen är i sin utveckling då är
fönstret för lärandet öppet och barnen absorberar kunskap
med lätthet. Genom att vi tillsammans med barnen skapat ett
klimat där de vågar ta plats, göra sig hörda och har deras
inflytande och delaktighet i verksamheten ökat. De har
utvecklat rolleken där de sätter ord på sin omvärld utifrån olika
erfarenheter, ökat sin förståelse för densamma genom att
deras förmåga att göra sig förstådd har ökat. Barnens intresse
för böcker, bilder och berättande har ökat, tack vare att
verksamheten har fokuserat mer på detta. Barnen gillar att
lyssna på samma saga om och om igen och själva fylla i, för
att sedan berätta/läsa för varandra. Vi kan också se att de
äldre barnen i gruppen behöver mer tid för utmaningar inom
språkområdet och att det är både lättare och ger mer att läsa för färre barn.
Utifrån både verksamheten och läroplanen är måluppfyllelsen godtagbar, arbetet behöver
kontinuitet, fortsätta utvecklas och fördjupas för att den ska bli god eller mycket god.

ANALYS - Vad ser vi att det beror på
Pedagogerna har medvetet ökat sin närvaro och därmed sin förmåga att följa barnen i deras
språkutveckling, och tydligare fått syn på behov, intresse, ordförråd, begrepp och förståelse hos
både individ och grupp.
De har lärt sig nya verktyg hur man kan läsa och berätta en bok så att den skapar engagemang
intresse, lust, lärande och utveckling. De har läst böcker på olika sätt beroende på syfte,
t ex har de först tittat på bilderna och utifrån dem skapat en egen berättelse tillsammans med
barnen. Sedan har de läst boken och samtalat kring om deras berättelse stämde överens med
bokens. Detta har givit möjlighet till reflektion över bildens och ordens betydelse, att man ser,
tänker och förstår olika händelser utifrån olika erfarenheter.
Pedagogerna har också utvecklat en tydligare planerad undervisning för både samling och
aktiviteter, vilket skapat medvetenhet kring barnens olika behov av utmaningar i sin
språkutveckling.

Måluppfyllelsen i förhållande till forskning är godtagbar
Forskning visar att medvetet arbete med barns språkutveckling är en avgörande förutsättning
för att fungera som människa och för deras skolframgång.

Ingvar Lundberg, professor i psykologi vid Göteborgs Universitet (1934-2012), var och är en
internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Hans verk har varit av avgörande
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betydelse, och är högst aktuella både för praktisk tillämpning och som grund för fortsatt nationell och
internationell forskning.
“Han talar om den personliga närvarons magi. Det är i samspelet mellan oss människor som
utvecklingen sker. För att barnen ska kunna utvecklas och mogna språkligt, socialt och
emotionellt krävs närvaro och samspel med andra människor. Barn som får höra många
berättelser får bättre beredskap inför skolan. Det ger en inre föreställning om vad man kan
förvänta sig av böcker och historier. Han säger att man ska läsa berättelserna med inlevelse
och låta barnen känna att de vuxna också tycker att boken är spännande och att det är
intressant att läsa böcker.” Det är några av Ingvar Lundbergs råd för att väcka och behålla barns
intresse för orden och bokstäverna.

Mats Myrberg, Professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Vice ordförande i
Svenska Dyslexistiftelsen.

Han säger att “det är viktigt att öva sin fonologiska förmåga – sin förmåga att tänka på hur ord
låter, att känna igen ljud i ord, att lyssna efter ljud som låter lika och olika och så vidare. Redan i
förskolan måste man lägga grunden för läs- och skrivinlärningen genom en systematisk,
målinriktad språkpedagogik. Ett sätt att göra detta är att leka med orden genom ramsor. Det är
angeläget att etablera bokläsnings-vanor tidigt. Mats Myrberg tar där även upp vikten av
repetition. Nöt in berättelserna, upprepa dikter och ramsor, och läs samma bok på samma sätt
om och om igen.”

Läslyftet - Natur, teknik och språkutveckling
Stora Bärbacken (3-5 åringar)
Utgångsläget var att de ville lyfta språket hos barnen samtidigt som de ville öka medvetenheten
inom naturvetenskap och teknik.

Deras målformulering utifrån verksamheten var att bygga barnens arbetsteorier och utveckla
deras språkliga medvetenhet av verbet.

Målformulering utifrån läroplanen var
- att utveckla barnens förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter om djur samt

enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
- att ge dem ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta,

uttrycka, tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika
sammanhang och med skilda syften.

Måluppfyllelsen utifrån både verksamheten och
läroplanen är god
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Pedagogerna har lärt sig att vänta in barnens egna tankar och funderingar kring olika fenomen.
Istället för att de vuxna säger all kunskap/erfarenhet direkt så har barnen först fått skapa sina
egna arbetsteorier utifrån den kunskap/erfarenhet de har. De diskuterade och delade tankar och
funderingar med sina kamrater och utforskade tillsammans. Efterhand de fick ny kunskap
använde barnen naturvetenskapliga uttryck i sin vardag.
Barnen har lärt sig metoder för att forska och ta reda på fakta och nu kommer barnen självmant
med egna hypoteser och samtal kring de aktiviteter de gjort. Pedagogerna stannar också mer
upp i bokläsningen, samtalar kring det de läst, vad det innebär, etc., vilket ger barnen både ökat
ordförråd och begrepp.

ANALYS - Vad ser vi att det beror på?
Ett stort intresse och engagemang från pedagogerna och att de valt ämnen utifrån intresset i
barngruppen. Pedagogerna är lyhörda för barnens samtal och frågeställningar och försöker
svara med öppna frågor, inte ge svar direkt, utan tillsammans med barnen tar de reda på svaret,
och genom att ta barnens nyfikenhet på allvar.

Måluppfyllelsen i förhållande till forskning är god!
Forskningen säger att barn i förskolan bör få möjlighet till boksamtal utifrån faktaböcker. Tidigare
antaganden inom forskning har varit att yngre barn skulle ha större svårigheter att förstå sig på
och intressera sig för faktatexter än berättelser. Men studier har visat att barn i förskoleåldrar
inte bara kan förstå åldersanpassade faktatexter lika väl som berättande texter, utan även
uppskattar faktaböcker mycket (Duke & Kays, 1998; Pappas, 1993).
Barnen har visat ett stort intresse för natur och teknik och deras engagemang har varit stort vid
hypotes-diskussionerna, barnen har ofta en klar bild av hur de tror att det ska bli, men är oerhört
öppna för att något helt annat hände. De fortsätter sina tankar och funderingar tillsammans med
sina kompisar och använder nya begrepp i andra situationer.
Hördes i hallen en dag: En pedagog hjälper ett barn med skorna och ber barnet ställa sig upp
och säger att det då blir enklare att få på sig skorna. Ett annat barn står bredvid och säger till sin
kompis ”Det fattar du väl, om du står upp hjälper ju tyngdkraften dig ner i skorna!”.

“I boksamtal kan kontrastering av bokgenrer bidra till intressanta diskussioner om vad böcker i
olika genrer kan ha för syfte. Att i förskolan föra samtal med barnen om vad respektive bok
syftar till, vad författaren kan tänkas vilja synliggöra eller berätta för den som läser boken är av
vikt för att lägga grund till förståelse av böckers olika användningsområden.” (Mantzicopoulos &
Patrick, 2011)
Medvetenheten hos barnen att böcker har olika inriktning och syfte har ökat och därmed
intresset för att läsa och ta reda på mer.

Hur går de vidare!
Pedagogerna kommer att fortsätta utveckla och fördjupa arbetet. Det är ett arbete som tar tid
och det gäller att vara lyhörd för den barngrupp man har.

Yngrebarns-enheten vill utveckla sitt arbete med hur de kan hjälpa barnen att utveckla sitt
språk genom att upptäcka sin omvärld och utveckla sin förmåga att göra sig förstådd - med
kropp, sinnen, känslor, talspråk, bild&form, lek, sång, musik, dans och drama.
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Äldrebarns-enheten vill fortsätta att utveckla barns arbetsteorier, uppmuntra dem att forska och
lära om saker de är nyfikna på, och öva sig mer på att ställa de öppna frågorna som stimulerar
barnens intressen, tankar och funderingar.

Digitalisering i förskolan - datalogiskt tänkande
Under året har vi fortsatt undersöka och läst forskning kring förskolebarn och digitala verktyg.
Idag använder vi den digitaliserade världen som det förlängda pedagogiska verktyget inom våra
olika ämnesområden på äldre-barnsenheten. De yngre barnen möter det mest via storbild med
sagor och dans.

Däremot arbetar vi mer och mer med problemlösning och
förmågan att tänka kreativt och logiskt, alltså att utveckla ett
datalogiskt tänkande, där förståelsen står i centrum och inte de
digitala verktygen. Vi arbetar med att barnen ska bli kompetenta
konsumenter och producenter så att de kan ställa krav och
anpassa teknologin efter sina behov. Datalogiskt tänkande kräver
att barn tänker på olika abstraktionsnivåer och det är på så vis
människor löser problem.
Alla barn ska få möjlighet att utveckla en förståelse för att det är
människor som ligger bakom datorernas, maskinernas och
robotarnas handlingar!
Vi kommer att fortsätta med att utveckla en plan för digitalisering,
datalogiskt tänkande på Förskolan under nästkommande
verksamhetsår.
Utvecklingsområde 2020/2021

- Fortsätta utveckla Montessorimiljön, lärande och undervisning
- Utveckla den språkliga/kommunikativa förmågan via Bornholmsmodellen
- Utveckla KMS gröna tråd i språk och matematik.
- Digitaliseringsplan utifrån senaste forskningen för förskolan

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Utbildningen i förskolan ska lägga 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 förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som
barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och
planeringen av utbildningen. (Lpfö 18)
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Så har vi arbetat generellt under läsåret
Vår vardag erbjuder möjligheter att iaktta och reflektera, via lärande genom lek, våra
ämnesområden, samlingar, temaarbeten, 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 sina 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 kan, 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 bli lyssnade på. Det är viktigt att de får möjlighet
att lära sig olika demokratiska former, att det pågår en dialog kring detta. Vid vissa tillfällen är
det barnen som bestämmer, vid andra är det pedagogerna. Vi tycker att det deliberativa
samtalet är betydelsefullt, vilket innebär att skilda synsätt ställs mot varandra.

Enligt årshjulet startar hösten med gruppstärkande aktiviteter på alla avdelningar. På
äldrebarnsenheten diskuteras “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. De äldsta barnen, humlorna sammanfattar
detta arbete och förmedlar årets “Må Bra Regler” till sina avdelningar, 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.

Barns inflytande handlar till stor del om vad pedagoger har för förhållningssätt. I arbetet med de
yngsta barnen (1-3 år) gäller det att kunna se vad barnen känner, vill och har möjlighet till.
Pedagogerna arbetar medvetet med att se, vänta in, ställa frågor för att förstå vad barnen
känner, har för intressen och behov och vad barnen verkligen vill.
Genom att barnen blir sedda och bekräftade i stunden, får möjlighet och hjälp till att sätta ord på
sin känsla och vilja, växer också deras självkänsla.

Utvecklingsområde 2020/2021
- Utveckla en progressionstrappa för barns delaktighet, inflytande och eget ansvar inom

varje ämnesområde i våra årshjul.
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FÖRSKOLA OCH HEM

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.
(Lpfö 18)

Rektor, förskollärare och arbetslaget har ett särskilt ansvar för att varje barn tillsammans med
vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan. Introduktionen är oerhört viktig för alla
inblandade - barnet, föräldern/vh och pedagogen/erna. Introduktionen ska skapa trygghet och
kontinuitet. Den ska ske gradvis och utökas successivt. Barnet måste ges goda minnen av
förskolan, tid att smälta nya intryck och kunna känna igen sig från dag till dag. Det viktigaste för
barnet är att kunna känna sig trygg och knyta an till någon.
Barnen och deras föräldrar/vh ska känna sig välkomna till förskolan. Hur introduktionen blir ger
konsekvenser för barnets fortsatta vistelse i förskolan.
(De yngsta barnens egen läroplan - Lpfö 18 utifrån 1-3 åringarnas behov och perspektiv, s.49)

Så har vi arbetat under läsåret
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 och
behov.
Vi lägger stor vikt vid personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och deras
föräldrar/vh och få deras förtroende.
På våra föräldramöten varje termin, får föräldrarna möjligheter att aktivt medverka/påverka, få
förståelse för och en inblick i hur vår verksamhet och organisation fungerar, vad våra
styrdokument, nationella mål och vad årets utvecklingsområden handlar om. Varje år fördjupar
vi oss i något ämne med föreläsningar kring barns omsorg, utveckling och lärande, och/eller hur
det fungerar i vår verksamhet med t ex workshops.

I och med att vi är en föräldradriven skola så är alla våra vårdnadshavare aktiva i
förskolan/skolan på ett eller annat sätt under året. Detta bidrar i allra högsta grad till att de
känner sig mer delaktiga och bekväma i 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. Våra föräldrar är delaktiga i våra
traditioner på olika sätt, dock var det ju flera traditioner under vårterminen som vi fick klara oss
utan vårdnadshavarnas
Vi använder en förskoleapp, Tyra, där vårdnadshavare och personal kan kommunicera omsorg,
verksamhet och via bloggen får vh en möjlighet till en direkt inblick i sina barns vardag. Denna
plattform är GDPR-säkrad och oftast väldigt enkel att hantera. Utvärderingen från
vårdnadshavarna var lysande!

Båda enheterna kommunicerar också via sina avdelningsnytt, där föräldrarna får en möjlighet till
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både samverkan och inblick i vad som hänt och vad som är på gång i verksamheten och kunna
följa årets utvecklingsområden.

Informationsmöten
Yngre-barns-enheten har ett för nya vårdnadshavare under tidig vår.
Äldre-barns-enheten har ett för de vårdnadshavare vars 3-åringar ska börja nästkommande
verksamhetsår. Det följs också upp på barnens utvecklingssamtal, med en möjlighet att uttrycka
både förväntan och oro.
F-2 har ett för de vårdnadshavare vars barn ska börja i förskoleklass nästkommande läsår.
Syftet med dessa möten är att skapa

- goda förutsättningar för vårdnadshavarnas delaktighet och trygga dem inför övergången
till den nya enheten eller skolformen.

- goda förutsättningar för barns/elevers utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Vi bjuder in/uppmanar våra vårdnadshavare att besöka sina barn i verksamheten. Flera har
nappat på detta, vilket är väldigt roligt, tycker vi, men framförallt barnen älskar detta! De visar
stolt upp sin förskola, vad de arbetar och leker med. Det blir oftast en unik upplevelse för
vårdnadshavaren och möjlighet till förståelse och kunskap kring vad barnen kan, gör och hur de
interagerar med sina kompisar. Det blir även lättare att hänga med i barnens berättelser vid
middagsbordet på kvällen!
Under den extraordinära våren och sommaren i pandemins spår så kunde vi inte bjuda in och
ha med våra vårdnadshavare fysiskt i verksamheten. Istället fick vi uppfinna nya sätt att göra
dem delaktiga. Vår sommarfest filmades, klipptes ihop och blev en härlig hälsning till alla våra
vårdnadshavare från alla barn och pedagoger.

Via föräldraföreningens kompetensbank engagerar och påverkar våra föräldrar vår förskola och
skola. Föräldraengagemanget kan bl a innebära att de delar med sig av sin specifika
kompetens, omvandlar den till en utbildningsmöjlighet för att öka kunskaperna hos våra
KMS-barn inom ett specifikt ämnesområde, t ex trafiksäkerhet.

Utvecklingsområde 2020/2021
- Fortsätta utveckla vår plattform Tyra-appen med bl a barnens egen portfolio.
- Öka kunskapen om montessoripedagogiken hos våra vårdnadshavare utifrån den

förberedda miljön, undervisning/lärande och sist men inte minst de vuxnas
förhållningssätt, för att ge barnen de bästa förutsättningar att utveckla sina unika
förmågor och styrkor.
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ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Förskolan ska sträva efter att uppnå ett förstroendefullt samarbete mellan yngre- och
äldrebarnsenheten. Inför de yngsta barnens övergång till äldrebarnsavdelning ska förskolan ha
en övergångsplan.
(De yngsta barnens egen läroplan - Lpfö 18 utifrån 1-3 åringarnas behov och perspektiv, s.49)

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför
övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och
information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i
barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att
förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen,
skolan och fritidshemmet. (Lpfö 18)

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. Handlingsplaner med rutiner vid enhetsövergångar finns formulerade.

Ny bild

Lilla Bärbacken (yngrebarns-enheten) och Stora
Bärbacken (äldrebarns-enheten).
Introduktionen till stora Bärbacken pågår under hela
verksamhetsåret genom besök och lek på deras gård.
När det närmar sig övergång får de bl a besök av sina
blivande kompisar och pedagoger.
Övergången från Lilla Bärbacken till stora Bärbacken
sker i två steg, drygt halva gruppen introduceras

under vårterminens senare del och sedan börjar de på riktigt i augusti. Resterande skolas in
under två veckor i december och börjar i slutet av den andra inskolningsveckan.
Överlämnande-konferens sker i juni och november under våra studiedagar där berörda parter
från båda enheterna kan delta.

Stora Bärbacken (äldrebarns-enheten) och Lilla Ekbacken (f-klass-åk2)
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
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aktiviteter tillsammans. Syftet är också att synka våra omsorgsenheter, främst vid lov, för att
förenkla för våra vårdnadshavare som ofta har barn i båda verksamheterna.

Fokus har varit att finna bra ute-aktiviteter 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 alla är ute,
då minskar risken för tillbud och 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. Under
senare delen av vårterminen har vi inskolning till skolan, F-2 och i maj, juni till
fritidsverksamheten. Vi har dessutom ett faddersystem som tryggar barnens övergång till skolan
och är sedan aktivt under hela deras förskoleklassår. 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 vårdnadshavare till informationsmöte, där vi informerar om verksamheten
på den nya enheten samt presenterar barnens blivande pedagoger i Förskoleklass och på
Fritids.

Vid höststarten har vi en överlämnandekonferens från förskolan till förskoleklassen med berörda
pedagoger, till vilken vårdnadshavarna har givit sitt skriftliga samtycke, i syfte skapa goda
förutsättningar för alla barns/elevers utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Analysen av årets övergångar var tillfredsställande både för förskolan och skolbarnsomsorgen,
utifrån de nya rutinerna. De nya rutinerna innebär att övergångarna till äldrebarnsenheten och
skolbarnsomsorgen sker via introduktion under vårterminens senare del och sedan börjar
barnen på sin nya enhet i augusti. Några vårdnadshavare har önskat att få ett personligt besök
och träffa blivande pedagoger. Denna specifika vår ställdes alla fysiska möten in pga pandemin
och det märktes en saknad av dessa både hos pedagoger och vårdnadshavare. Om riktinjerna
fortsätter unde nästkommande verksamhetsår så finner vi på möjligheter att överbrygga dessa.

Utvecklingsområde 2020/2021
- Fortsätta utveckla och förfina våra övergångsplaner på KMS utifrån utvärderingar och

analyser 2019/2020.
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UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

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.
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet kan utvecklas...
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 leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.
...All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. (Lpfö 18, s.18)

Observation, dokumentation och analys bör leda till någon form av agerande.Det vill säga att
pedagogik, aktiviteter och verksamhet anpassas till den aktuella barngruppen. Var och en måste
därför fundera över vad som ska belysas, varför det ska undersökas, vem det berör och vem
mottagaren är. Det handlar om ett gemensamt och kontinuerligt utforskande för att förbättra det
pedagogiska arbetet. Dokumentationen synliggör det som studeras och visar att något blivit
gjort. Dokumentationen får dock aldrig bli viktigare än det som dokumenteras.
(De yngsta barnens egen läroplan - Lpfö 18 utifrån 1-3 åringars behov och perspektiv, s.49)

Så 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.

Dokumentation sker i tre plan. Tillsammans med barnen i
verksamheten med Ipads, i pärm, på väggar, hyllor och bord i
form av bilder, text och material de samlat/tillverkat. De
dokumenterar arbetets gång, utfall och utveckling löpande och
slutligen till föräldrar via Tyrabloggen och AvdelningsNytten.
Detta ligger sedan till grund för resultat- och analysarbetet som
görs i maj/juni.
Fotodokumentation med text används både som portfolio för det
enskilda barnet, men också för gruppen och verksamheten, så
att våra föräldrar kontinuerligt kan följa vårt vardagliga arbete
och årets utvecklingsområden.

Ny struktur för olika ämnesområden
Under de senaste åren pågår ett utvecklingsarbete med förskolans årshjul, där båda enheterna
fokuserar ett ämnesblock i taget i syfte att skapa fler möjligheter att väcka, utmana och öka
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intresset hos barnen och även ge pedagogerna möjlighet till ökad kunskap och fördjupning.
Utifrån föregående års analys/utvärdering så förlängdes blocken till minst två månader per
ämne genom det arbetet skapade och prövade vi även en ny dokumentationsform, gröna tråden
inom språkets områden läsa och skriva. Tanken är att specificera viss kunskap utifrån våra
styrdokument, montessoripedagogiken och tillsammans med F-2 utveckla en grön tråd i varje
ämne. En grön tråd för att säkerställa undervisning och lärande från förskola till grundskola och
skapa goda förutsättningar för barns/elevers utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
Intentionen var att även starta upp gröna-tråden arbetet i matematiken, men dit hann vi aldrig,
utan det blir ett arbete under näst verksamhetsår, 20/21.
Parallellt genom hela årshjulet löper värdegrunds- och integritetsarbetet.
Reflektionstiden och diskussioner kring utvecklingsarbetet är en fortsatt utmaning då flera i
arbetslaget är outbildade och/eller har lite erfarenhet. Därför fortsätter förskollärare,
avdelningsansvariga och rektor tillsammans med övriga medarbetare att tydliggöra
gemensamma strukturer, diskutera och utveckla gemensam barnsyn och kunskapssyn för att
uppnå en trygg, harmonisk, tydlig och inspirerande miljö för omsorg, utveckling och lärande.

Utvecklingsområde 2020/2021
- Fortsätta utveckla våra årshjul/enhet och skapa en grön tråd i alla ämnesblock.
- Finslipa progressionstrappan i ämnet idrott och hälsa, för att våra barn ska få en så

likvärdig grund som möjligt.
- Utveckla dokumentationen kring barnens lärande både individuellt och grupp.
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Prioriterade utvecklingsområden för KMS förskola 2020-2021
Syfte att skapa en miljö som främjar barns utveckling och lärande
genom att

- Utveckla KMS gröna tråd - Kvalitet
utveckla språk och matematik från förskola till årskurs 9
utveckla grunden till den gröna tråden för 1-3 åringar

- Utveckla lärmiljön utifrån Montessoripedagogiken/läroplanen
Lärande och undervisning
digitaliseringsplan kopplat till Montessoripedagogiken

- Utveckla KMS Vi-Känsla
“Hur ska vi vara, hur ska vi göra”
Relation och kommunikation med vh, barn/elever och varandra

Lilla Bärbacken
- Utveckla den pedagogiska lärmiljön (De yngsta barnens egen läroplan)

Stora Bärbacken
- Utveckla den språkliga/kommunikativa förmågan (Bornholmsmodellen
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