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för

Förskoleområde A

Enheterna: förskolan Kungsfågeln,

förskolan Sjögården och öppna förskolan

Barn-utbildnings- och kulturförvaltningen



Beskrivning av verksamheten

Förskoleområde A: verksamhetsidé

Visionen i förskoleområde A speglar Flens kommuns värdegrund, men lite mer konkret
utifrån områdets förutsättningar:

“Alla barn, medarbetare och vårdnadshavare i förskoleområde A lyser och verkar som
stjärnor i sin egen kreativa kraft, utan begränsningar av stereotypa och monokulturella
mönster.”
Omsatt i reell praktik innebär detta att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt, där
språk- och kommunikationsutveckling har en central roll.

Förutsättningar

Förskoleområde A är rikt på många kulturer och språk, där ambitionen är att ta tillvara på

alla fina förutsättningar för att skapa en interkulturell förskola och möta barns olika behov.

Detta arbete sker inte per automatik utan kräver ett medvetet förhållningssätt. Området har

en strävan att  barngruppens sammansättning ska speglas i arbetslaget, så att barn kan få

möjlighet att utveckla sin flerkulturella identitet. Utmaningen här är att kunna undvika för

avancerade inlärningsmetoder på svenska.  Istället används enkel och konkret

samtalsmetodik för att stimulera en rik flerspråkig utveckling.I detta arbetssätt används

verktyg för att mäta varje enskilt barns utökade ordförråd som utgör grunden till ett rikt

språk.

Vad är det förskoleområde A:s barn behöver?

- Fler legitimerade förskollärare, vilket området ständigt arbetar med att rekrytera.

- Att arbetslagen har samsyn om  läroplanens uppdrag.

- Bred kompetens i arbetslagen gällande barn i behov av extra stöd.

- Ett levande och flerspråkigt utvecklande arbetssätt i varje arbetslag för barns

flerspråkiga utveckling.

Vilka lärarbehörighet och pedagogkunskaper saknas i förskoleområde A?

Det råder fortfarande brist på legitimerade förskollärare, vilket området ständigt arbetar

med att rekrytera. Som nyblivna övningsförskolor till lärarutbildningen på MDU har vi stor

förhoppning att fånga fler nyutexaminerade förskollärare.
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Organisation

Förskoleområde A består av förskolorna Kungsfågeln, Sjögården och öppna förskolan på
familjecentralen. Arbetet är organiserat så att varje arbetslag har kunskap om områdets inre
organisation, mål och kontinuerliga uppföljningar av resultat.

En välkänd och inarbetad kvalitetsstruktur gör att medarbetare har en förståelse för
uppdraget och vilket frirum de själva äger för att utveckla sina egna kreativa pedagogiska
idéer.

Möten med kontinuitet: Samverkansgrupp, arbetsplatsträffar, arbetslagledarträffar,
arbetsmiljöträffar, friskvårdsträffar, lärspridarträffar, språk- och matematikträffar,
modersmålstödsträffar,  TIF-möten, träffar med professionsutvecklare

Vad behöver enhetens pedagoger lära sig för att tillgodose barnens behov?

Kalenderåret 2022  ligger fokus på att utveckla kompetens om synligt lärande och konkret

metodik och bredare kompetens kring barn i behov av extra stöd.

Hur organiserar/strukturerar rektor för att optimera förutsättningarna för barnens och
elevernas lärande?

Ledning: Rektor, biträdande rektor, handläggare samt arbetslagsledare (se ovan inre
organisation)

Årshjul känt för alla medarbetare: Varje år genomförs ett gemensamt APT för genomgång
av områdets årshjul

Uppföljning av ekonomi: Månads- samt delårsuppföljningar. Bokslut
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Mål för verksamheten

Blå - kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Grön - nämndens inriktning,  uppdrag och

uppföljning

Röd - verksamhetens egna mål, aktiviteter och

uppföljning

Förskoleområde A:s sammanfattade mål

Utvärdera om målet har:
försämrats
Är oförändrat
förbättrats
Målet uppnått

Verksamhetens mål Delår 1 Bokslut

Barn- och elevhälsa

1. I december 2022 använder alla medarbetare i förskoleområde A de
PUG-strategier som avhandlar  ett förebyggande och främjande
förhållningssätt i linje med  Lpfö 18:s värdegrund, så att varje barn i
förskoleområde A får förutsättningar att utveckla tillit och bra självkänsla.
(SBS)

2. I december 2022 använder alla arbetslag i förskoleområde A Unikum som
ett verktyg för att medvetet planera undervisningen.

3. I december 2022 dokumenterar alla pedagoger i Unikum Stödinsatser så
att all dokumentation kring barn i behov av särskilt stöd finns samlat på ett
ställe.
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4. I december 2022 använder förskoleområde A en god samverkan med
barn- och elevhälsan, så att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt får det
stöd de behöver. (SBS)

Synligt lärande

5. I december 2022 använder alla arbetslag i förskoleområde A ett
reflekterande arbetssätt och ett kollegialt lärande systematiskt, så att varje
medarbetares idéer och kompetens speglas genom ett interkulturellt lärande
i arbetslagen. (SBS)

6. I juni 2022 är ett medvetet arbetssätt i “synligt lärande”  utvecklat i alla
arbetslag i förskoleområde A, så att en konkret förståelse finns för hur
lärande synliggörs för barnen. (SBS)

7. I december 2022 använder alla arbetslag i förskoleområde A
språkutvecklande samtal i varje barngrupp, så att ett resultat kan utmätas i
form av utökat ordförråd. (SBS)

8. I december 2022 använder alla arbetslag i förskoleområde A en stödjande
arbetsmetod så att barns matematiska språk och rationella tänkande
synliggörs. (SBS)

Trygghet

9. I december 2022 har alla enheter i förskoleområde A en aktiv
föräldrasamverkan, så att förskolans viktiga verksamhet synliggörs och
barnen närvaro ökar. (SBS)

10. I december 2022 finns ett medvetet och konkret främjande och
förebyggande  arbete kring rubriken “diskriminering och kränkande
behandling” på varje enhet i förskoleområde A, så att varje barn kan
uppleva trygghet på förskolan.

Fler barn till verksamheten - ett attraktivt förskoleområde

11. I december 2022 är  förskoleområde A:s alla verksamheter presenterade
på ett levande och attraktivt sätt på Flens kommuns hemsida, så att
vårdnadshavare och andra besökare får en positiv upplevelse av samtliga
verksamheter.

Förskoleområde A

12. I december 2022 har förskoleområde A:s totala sjukfrånvaro minskat
från 9,5 % till 7,5%, så att trygghet skapas för barnen vilket också medför att
medarbetare har en stabil och trygg arbetssituation.
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13. I december 2022 är alla barn i förskoleområde A  kartlagda i sin
språkutveckling och resultatet analyserat, så att bra arbetssätt kan utmynna
i en stabil progression.

14. I december 2022 är alla barn från 2 år kartlagda i matematik och
resultatet analyserat, så att bra arbetssätt kan utmynna i en stabil
progression.

Förskolan Kungsfågeln

15. I December 2022 känner alla medarbetare ett ansvar att följa upp och
hålla det systematiska kvalitetsarbete levande genom ett aktivt deltagande
så att förskolan utvecklas framåt.

Förskolan Sjögården

16. I December 2022  har alla arbetslag utvecklat ett konkret arbetssätt
som stärker barnens ordförråd.

Öppna förskolan

17. I december 2022 erbjuder öppna förskolan språkutvecklande aktiviteter
både inom- och utomhus så att barnens språkutveckling stimuleras och
synliggörs.

Strategiskt område 3 - Höjd utbildningsnivå och livslångt lärande

Kommunfullmäktiges mål:

● Alla barn i Flens kommun erbjuds förskoleverksamhet av god kvalitet

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa

Utvecklingsarbetet ska under 2022 leda fram till samsyn hos alla medarbetare inom Flens
kommuns kommunala förskolor kring arbetet med barnhälsoprocesser och dess syfte.
Utvecklingsarbetet har som mål att det finns tydliga syften och mål så olika mötesformer
upplevs ändamålsenliga.
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1. Barn- och elevhälsa:

I december 2022 använder alla medarbetare i förskoleområde A de PUG-strategier som
avhandlar  ett förebyggande och främjande förhållningssätt i linje med  Lpfö 18:s
värdegrund, så att varje barn i förskoleområde A får förutsättningar att utveckla tillit och
bra självkänsla. (SBS)

Nuläge: Idag använder alla arbetslag i förskoleområde A dessa  främjande och
förebyggande strategier. Syftet med att behålla detta mål 2022 är att fortsätta “elda” under
detta förhållningssätt, så att varje arbetslag säkerställer ett levande salutogent
värdegrundsarbete.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Tillämpa strategi nr.1
“beröm och
uppmuntran”.

Genomgång på APT och
avdelningsmöten.

mars-april rektorer,
arbetslagsledare och
nyckelpersoner (SBS)

Tillämpa strategi nr.2
“bortse från mindre
felsteg”

Genomgång på APT och
avdelningsmöten.

april-maj rektorer,
arbetslagsledare och
nyckelpersoner (SBS)

Tillämpa strategi nr.7
“belöningssystem”

Genomgång på APT och
avdelningsmöten.

september-oktober rektorer,
arbetslagsledare och
nyckelpersoner (SBS)

Uppföljning:

Barn- och elevhälsa

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården
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2. Barn- och elevhälsa:

I december 2022 använder alla arbetslag i förskoleområde A Unikum som ett verktyg för
att medvetet planera undervisningen.

Nuläge: Alla avdelningar har i dagsläget planeringar i Unikum, men i väldigt olika
omfattning. Att vi behåller detta mål ett år till syftar till att få en mer likvärdig rutin på att
planera det pedagogiska arbetet i Unikum.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Tillämpa strategi nr.5
“planera i förväg”,
genom att skriva
planeringar och lärloggar
i Unikum utifrån ett
förebyggande, främjande
arbetssätt.

Inventering av inlägg och
arbetssätt följs upp på
lärspridarträffar.

april-december Biträdande rektor och
lärspridare

Uppföljning:

Barn- och elevhälsa

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården
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3. Barn- och elevhälsa:

I december 2022 dokumenterar alla pedagoger i Unikum Stödinsatser så att all

dokumentation kring barn i behov av särskilt stöd finns samlat på ett ställe.

Delmål:  Senast 1 juni 2022 har alla pedagoger varit inne i Unikum och läst och skrivit

något i Anpassningar eller Särskilt stöd.

Nuläge: Alla pedagoger har varit inne i Stödinsatser men man har inte börjat skriva

anteckningar i någon större omfattning. Hur och vad som ska skrivas arbetas fram

tillsammans med Barnhälsoteamet.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Uppföljningsmöte 9/2 med

biträdande rektor och

Barnhälsoteamet om vad och hur

det ska skrivas

Lathund för arbete i Säkra

anteckningar, som arbetats

fram på mötet

februari-april Biträdande rektor

Rektorer i förskolan ska godkänna

förslag från ovannämnda

uppföljningsmötet

Fattat beslut på gemensam

träff för rektorer i förskolan

februari-april Rektor

Yrkesträffar med mer info och

workshops ihop med

Barnhälsoteamet och  ikt-ansvarig

( information- och

kommunikationsteknik)

Utvärdering Efter respektive yrkesträff Rektor och

Barnhälsoteam

Uppföljning:

Barn- och elevhälsa

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården
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4. Barn- och elevhälsa:

I december 2022 använder förskoleområde A en god samverkan med barn- och
elevhälsan, så att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt får det stöd de behöver. (SBS)

Nuläge: Trots att utökade resurser tilldelats förskolan i form av ett barnhälsoteam har inte
dessa insatser gett önskad effekt i praktiken. Förskoleområde A har stora behov av
professionellt stöd till förskollärare och arbetslag när det gäller barn i behov av särskilt
stöd.  Dessa behov får inte förringas och osynliggöras på bekostnad av det generella
salutogena arbetssättet, utan dessa två spår måste utvecklas  parallellt “hand i hand”.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Barnhälsoteamet
erbjuder nära
handledning och stöd i
utformningen av de
handlingsplaner som
upprättas till barn i
behov av särskilt stöd.

Årshjul skapas tillsammans
med barnhälsoteamet där
dessa behov kartläggs och
planeras in.

Uppföljningar och
utvärderingar genomförs
av rektor och sker i
samband med denna
plans uppföljning. (delår
och bokslit)

Rektor, biträdande
rektor och
barnhälsoteam

Gemensamma rutiner
mellan rektorer och
barnhälsoteam upprättas
på ht för att “skräddarsy”
handlingsplaner för barn
i behov av särskilt stöd
inför övergången till
annan skolform.

Årshjul skapas tillsammans
med barnhälsoteamet där
dessa behov kartläggs och
planeras in.

Uppföljningar och
utvärderingar genomförs
av rektor och sker i
samband med denna
denna plans uppföljning.
(delår och bokslit)

Rektor, biträdande
rektor och
barnhälsoteam

Barnhälsoteamet ser över mallen
för pedagogiska kartläggningar
och  erbjuder handledning och
stöd till pedagoger  hur man
skriver dessa.

Årshjul skapas tillsammans
med barnhälsoteamet där
dessa behov kartläggs och
planeras in.

Uppföljningar och
utvärderingar genomförs
av rektor och sker i
samband med denna
plans uppföljning. (delår
och bokslit)

Rektor, biträdande
rektor och
barnhälsoteam

Insatser och planeringar under
kalenderåret upprättas
gemensamt av rektor och BHT i
januari, då verksamhetsplanen
skrivs i form av SMART-mål.

Årshjul skapas tillsammans
med barnhälsoteamet där
dessa behov kartläggs och
planeras in.

Uppföljningar och
utvärderingar genomförs
av rektor och sker i
samband med denna
plans uppföljning.(delår
och bokslit)

Rektor, biträdande
rektor och
barnhälsoteam

Arbetsprocessen för
barnhälsoteamets stödinsatser
behöver ses över och förenklas
för förskolans pedagoger , så att
barn i behov av särskilt stöd
skyndsamt får professionellt
stöd.

Gemensam dialog under vt
-22 mellan rektorer och
barnhälsoteam för att
utveckla detta arbete.

delår 1 Rektor, biträdande
rektor och
barnhälsoteam

Upprätta rutiner för
dokumentation kring barn i
behov av särskilt stöd som
överensstämmer med
sekretesslagen.

Gemensam översyn för
konstruktiv lösning av detta
problem. Beslut tas av
verksamhetschef.

delår 1 Verksamhetschef för
barn- och elevhälsan.
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Uppföljning:

Barn- och elevhälsa

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården

Synligt lärande

Under 2022 ska utvecklingsarbetet bedrivas så att varje barn upplever, förstår och
uppskattar att lärande är spännande, kul och underhållande. Utmaning gör lärandet mer
stimulerande och värt ansträngningen. Det uppmuntrar barnen att anta utmaningar för att
lära sig mer än de annars skulle göra samt att gå vidare från övning till inlärning, så
progressionen blir synlig - synligt lärande.
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5. Synligt lärande:
All personal använder utmaningsmodellen (lärandegropen) (ur Synligt lärande - Didaktisk plan för
kommunal förskola, grundskola, fritidshem, fritidsklubb och gymnasium i Flens kommun)

I december 2022 använder alla arbetslag i förskoleområde A ett reflekterande arbetssätt
och ett kollegialt lärande systematiskt, så att varje medarbetares idéer och kompetens
speglas genom ett interkulturellt lärande i arbetslagen. (SBS)

Nuläge: I förskoleområde A tillämpas numera kollegialt lärande (inklusive lärandegropen)
som ett vedertaget arbetssätt för att utveckla verksamheten. För varje termin utvecklas
arbetssättet med en ny metod i kollegialt lärande, så att alla pedagoger har olika verktyg
för att upprätta denna lärandekultur i arbetslagen där alla pedagoger görs delaktiga.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Reflekterande team
praktiseras på respektive
förskola vt-22

Nyckelpersoner och rektorer
utvärderar löpande under vt
-22

jan-maj Rektor, biträdande
rektor,
nyckelpersoner,
arbetslagsledare

Ytterligare en eller fler metoder
av kollegialt lärande introduceras
under ht-22

Nyckelpersoner och rektorer
utvärderar löpande under ht
-22

augusti - december Rektor, biträdande
rektor,
nyckelpersoner,
arbetslagsledare

Uppföljning:

Synligt lärande

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården
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6. Synligt lärande:
All personal ställer utmanande frågor (ur Synligt lärande - Didaktisk plan för kommunal förskola,
grundskola, fritidshem, fritidsklubb och gymnasium i Flens kommun)

I juni 2022 är ett medvetet arbetssätt i “synligt lärande”  utvecklat i alla arbetslag i
förskoleområde A, så att en konkret förståelse finns för hur lärande synliggörs för
barnen. (SBS)

Nuläge: I nulägesanalysen för åtgärdsplanen framkom detta område med “att göra lärandet
synligt för barnen” som svårt. Därför är nu detta definierat som en specifik insats i
åtgärdsplanen för SBS. Vår infallsvinkel kommer snarare göra sitt avstamp i Vygotskijs
pedagogik än i Nottinghams arbetssätt, Detta för att inkludera alla förskolebarn oavsett
ålder eller kulturell härkomst.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Vi använder boken
“Läroplanen, barnen och
jag” för att få en förståelse
för den “proximala
utvecklingszonen” och göra
den synlig för barnen i
förskolans praktik.

Utvärdering i slutet av vt
-22

jan - maj Rektor,
nyckelpersoner och
arbetslagsledare

Varje arbetslag får möjlighet att
presentera sitt eget arbetssätt
utifrån synligt lärande i ett
reflekterande team

Nyckelpersoner utvärderar
efter varje aktivitet.

jan-maj Rektor,
nyckelpersoner och
arbetslagsledare

Uppföljning:

Synligt lärande

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården
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7. Synligt lärande:
All personal ställer utmanande frågor (ur Synligt lärande - Didaktisk plan för kommunal förskola,
grundskola, fritidshem, fritidsklubb och gymnasium i Flens kommun)

I december 2022 använder alla arbetslag i förskoleområde A språkutvecklande samtal i
varje barngrupp, så att ett resultat kan utmätas i form av utökat ordförråd. (SBS)

Nuläge: Detta mål kvarstår från 2021 på grund av att pedagogerna/arbetslagen hade
svårigheter att få fram konkreta resultat i relation till målet och även inse värdet av att
kunna granska om sitt eget arbetssätt med att utöka barnen ordförråd var framgångsrikt.
Därför konkretiserar vi detta pedagogiska arbete under 2022 lite bättre.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Exempelvis aktivt arbete
med olika ordgrupper för
att utöka ordförrådet.

Mätning av resultat av
ordförråd  hos barnen före
och efter genomförd
aktivitet.

Terminsvis Förskollärare på varje
avdelning och
arbetslagsledare som
sammanställer.

Samtalslista, se sid 39 i
“Skärholmsmodellen”, samt tips
på sid 40 om hur man bäst
stimulerar barns språkutveckling

Mätning av resultat utifrån
språkkartläggningar.

Terminsvis Förskollärare på varje
avdelning och
arbetslagsledare som
sammanställer.

Högläsning eller berättande av
sagor i olika former med
efterföljande boksamtal
dagligen.

Uppföljning av genomförda
aktiviteter sker varje vecka
på reflektionstiden och med
språkkartläggningar.

Terminsvis Förskollärare på varje
avdelning och
arbetslagsledare som
sammanställer.

Uppföljning:

Synligt lärande

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården
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8. Synligt lärande:
All personal ställer utmanande frågor (ur Synligt lärande - Didaktisk plan för kommunal förskola,
grundskola, fritidshem, fritidsklubb och gymnasium i Flens kommun)

I december 2022 använder alla arbetslag i förskoleområde A en stödjande arbetsmetod
så att barns matematiska språk och rationella tänkande synliggörs. (SBS)

Nuläge: Efter några års praktiserande av dessa kartläggningar börjar nu arbetslagledare och
arbetslag lyfta blicken en smula från själva kartläggningarna till hur matematisk
undervisning sker i förskolan och hur man då får användning av dessa kartläggningar. Detta
år har förskolorna valt att lägga fokus på delen “barns matematiska språk och rationella
tänkande”.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Matematikträffar
genomförs med
förskollärare för ett
kollegialt lärande i
ämnet.

Utvärderingar i samband
med uppföljning samt via
dokumentation vid träffar.

juni och december Rektor
arbetslagledare

Uppföljning:

Synligt lärande

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården
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Trygghet

Varje barn ska uppleva att förskolan är en trygg plats, fri från mobbning och kränkande
särbehandling. Allt arbete i förskolan ska genomsyras av Flens kommuns värdegrund.

9. Trygghet:

I december 2022 har alla enheter i förskoleområde A en aktiv föräldrasamverkan, så att
förskolans viktiga verksamhet synliggörs och barnen närvaro ökar. (SBS)

Nuläge: Detta mål kvarstår från föregående plan för detta är en utmaning för varje
arbetslag och rektor att få till en god föräldrasamverkan med alla pandemi restriktioner
gällande under flera år. Vi tror denna insats kan vara en framgångsfaktor till att öka barnens
närvaro i förskolan.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Tillämpa strategi nr.4
“Kommunikation med
föräldrar (I) spontana
föräldrasamtal, för att
bygga en relation”

Genomgång på APT och
avdelningsmöten.

vår rektorer,
arbetslagsledare och
nyckelpersoner (SBS)

Tillämpa strategi nr.6
“Kommunikation med
föräldrar (II) planerade
föräldrasamtal, för att nå
en samsyn”

Genomgång på APT och
avdelningsmöten.

augusti-december rektorer,
arbetslagsledare och
nyckelpersoner (SBS)

Uppföljning:

Trygghet

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården
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10. Trygghet:

I december 2022 finns ett medvetet och konkret främjande och förebyggande  arbete
kring rubriken “diskriminering och kränkande behandling” på varje enhet i
förskoleområde A, så att varje barn kan uppleva trygghet på förskolan.

Nuläge: Värdegrundsarbetet bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete som föregås av en
kartläggning av aktuella den barngruppen och pågår under hela året. Det följs upp i
separata likabehandlingsplaner.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Tillämpa
likabehandlingsplanens
arbetssätt i praktiken.

Trygghetsenkäter till
vårdnadshavare. Enklare
utvärdering i barngrupper.

Terminsvis Förskollärare på varje
avdelning och
arbetslagsledare som
sammanställer.

Kartläggning av barngruppen. Genomgång på
arbetslagsledarträffar.

oktober-november Förskollärare på varje
avdelning och
arbetslagsledare som
sammanställer.

Uppföljning:

Trygghet

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården

Samverkan för bästa skola

Uppföljning sker på Skolverkets mall. Huvudmannen sammanställer och skickar till Skolverket
senast 15 april 2022 och 15 oktober 2022.
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Uppdrag från nämnden (Ny 2022)

Flens kommun arbetar för skolverksamheter av hög kvalitet som många barn och elever bör
få ta del av. Förvaltningen och nämnden får i uppdrag att arbeta för att fler
vårdnadshavare/elever väljer skolverksamheter inom kommunen. I uppdraget ingår även att
ta fram en långsiktig plan för detta arbete.

11. Fler barn till verksamheten - ett attraktivt förskoleområde

I december 2022 är förskoleområde A:s alla verksamheter presenterade på ett levande
och attraktivt sätt på Flens kommuns hemsida, så att vårdnadshavare och andra
besökare får en positiv upplevelse av samtliga verksamheter.

Nuläge: Detta mål kvarstår från 2021 års plan. Arbetet kunde endast påbörjas under senare
delens av året, så det fortsätter med en webbredaktörsutbildning i januari 2022.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Utbilda en  webbredaktörer för
varje enhet i förskoleområde A

Uppföljning  vid
vårterminens slut

Vårterminen Rektor
Handläggare

Rektor kallar till workshop för
webbredaktörer

Utvärderingar i samband
med aktiviteten

Terminsvis Rektor
Handläggare

Kollegialt lärande vid webbträffar
med fokus på hemsidans
innehåll

Utvärderingar i samband
med aktiviteten

Terminsvis Rektor
Handläggare

Färdigställande av respektive
enhets hemsida.

Utvärderingar i samband
med aktiviteten

oktober Rektor
Handläggare

Uppföljning:

Fler barn till verksamheten

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A

1. Förskolan Kungsfågeln

2. Förskolan Kungsfågeln

1. Förskolan Sjögården

2. Förskolan Sjögården
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Förskoleområde A

Mål för året
12. Friskvård
I december 2022 har förskoleområde A:s totala sjukfrånvaro minskat från 9,5 % till 7,5%,
så att trygghet skapas för barnen vilket också medför att medarbetare har en stabil och
trygg arbetssituation.

Nuläge: Detta mål kvarstår från 2021 år plan eftersom den totala sjukfrånvaron ökat
markant istället för att minska som var vårt mål. Orsaken är pandemin, så vi har en
utmaning att räta upp dessa resultat om vi ni kan skönja ljus i “pandemitunneln”.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Kontinuerliga
friskvårdsmöten

Verksamhetsplanen,
sjukfrånvaron i ps.

Terminsvis Biträdande rektor
Friskvårdsombud

Friskvårds-och hälsoveckor Utvärderingar i samband
med aktiviteten

Terminsvis Biträdande rektor
Friskvårdsombud
Handläggare

Användande av
friskvårdspeng

Uppföljning i ps, Terminsvis Biträdande rektor
Handläggare

Trivselaktiviteter i form av
sommarkul och julmys.

Utvärderingar i samband
med aktiviteten

Terminsvis Biträdande rektor
Friskvårdsombud

Uppföljning:

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A

2. Förskoleområde A
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13. Språkkartläggning

I december 2022 är alla barn i förskoleområde A  kartlagda i sin språkutveckling och
resultatet analyserat, så att bra arbetssätt kan utmynna i en stabil progression.

Nuläge: Vi har nu använt av dessa språkkartläggningar några år och utmaningen ligger i att
tolka och sammanställa dessa. Ett utvecklingsarbete som blir bättre för vart år. I år ligger
fokus i vårt utvecklingsarbete på utökat ordförråd.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Språkkartläggningar sker på
alla barn senast maj 2022

Analyser sker genom de
gemensamma
sammanställningarna på
enheterna.

januari-maj Förskollärare
Arbetslagsledare
Biträdande rektor
Rektor

Språkträffar sker vår- och
hösttermin med en
förskollärare/avd för att
utveckla arbetssätt som
stimulerar flerspråkig
utveckling.

Utvärderingar i samband
med aktiviteten

Terminsvis Biträdande rektor
Rektor

Uppföljning:

Förskoleområde A - sammanställning

Förskoleområde Ålder Kommunikativ
förmåga
Klarar (antal)

Kommunikativ
förmåga
Svårigheter (antal)

Förskoleområde A 2-3 år

Förskoleområde A 4 år

Förskoleområde A 5 år

Ordförråd
Klarar (antal)

Ordförråd
Svårigheter (antal)

Förskoleområde A 2-3 år

Förskoleområde A 4 år

Förskoleområde A 5 år

Grammatik
Klarar (antal)

Grammatik
Klarar (antal)

Förskoleområde A 2-3 år

Förskoleområde A 4 år

Förskoleområde A 5 år
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Förskoleområde A . sammanställning

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A
Kommunikativ förmåga Kommunikativ förmåga Kommunikativ förmåga Kommunikativ förmåga

Ordförråd: Ordförråd: Ordförråd: Ordförråd:

Grammatik: Grammatik: Grammatik: Grammatik:

Förskolan Kungsfågeln

Förskoleområde Ålder Kommunikativ
förmåga
Klarar (antal)

Kommunikativ
förmåga
Svårigheter (antal)

Kungsfågeln 2-3 år

Kungsfågeln 4 år

Kungsfågeln 5 år

Ordförråd
Klarar (antal)

Ordförråd
Svårigheter (antal)

Kungsfågeln 2-3 år

Kungsfågeln 4 år

Kungsfågeln 5 år

Grammatik
Klarar (antal)

Grammatik
Klarar (antal)

Kungsfågeln 2-3 år

Kungsfågeln 4 år

Kungsfågeln 5 år

20



Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskolan Kungsfågeln
Kommunikativ förmåga Kommunikativ förmåga Kommunikativ förmåga Kommunikativ förmåga

Ordförråd: Ordförråd: Ordförråd: Ordförråd:

Grammatik: Grammatik: Grammatik: Grammatik:

Förskolan Sjögården

Förskoleområde Ålder Kommunikativ
förmåga
Klarar (antal)

Kommunikativ
förmåga
Svårigheter (antal)

Sjögården 2-3 år

Sjögården 4 år

Sjögården 5 år

Ordförråd
Klarar (antal)

Ordförråd
Svårigheter (antal)

Sjögården 2-3 år

Sjögården 4 år

Sjögården 5 år

Grammatik
Klarar (antal)

Grammatik
Klarar (antal)

Sjögården 2-3 år

Sjögården 4 år

Sjögården 5 år

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskolan Sjögårdeln
Kommunikativ förmåga Kommunikativ förmåga Kommunikativ förmåga Kommunikativ förmåga

Ordförråd: Ordförråd: Ordförråd: Ordförråd:

Grammatik: Grammatik: Grammatik: Grammatik:
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Mål för året
14. Matematikkartläggning

I december 2022 är alla barn från 2 år kartlagda i matematik och resultatet analyserat,
så att bra arbetssätt kan utmynna i en stabil progression.

Nuläge: Vi har nu använt av dessa matematikkartläggningar några år och utmaningen ligger
i att tolka och sammanställa dessa. Ett utvecklingsarbete som blir bättre för vart år. I år
ligger fokus i vårt utvecklingsarbete på “barns matematiska språk och rationellt tänkande”.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Matematikkartläggningar ske
senast 2022

Analyser sker genom de
gemensamma
sammanställningarna på
enheterna.

Januari - 11 november Förskollärare
Arbetslagsledare
Biträdande rektor
Rektor

Matematikträffar sker vår-
och hösttermin med en
förskollärare/avd.

Utvärderingar i samband
med aktiviteten

Terminsvis
Biträdande rektor
Rektor

Uppföljning:

Förskoleområde A - sammanställning

Förskola Ålder Räkneord, räkning
och tal
Klarar (antal)

Svårigheter (antal)

Förskoleområde A 2-3 år

Förskoleområde A 4 år

Förskoleområde A 5 år

Det matematiska
språket och
rationella tänkandet
Klarar (antal

Svårigheter (antal)

Förskoleområde A 2-3 år

Förskoleområde A 4 år

Förskoleområde A 5 år

Former, mönster och
ordning
Klarar (antal)

Svårigheter (antal)

Förskoleområde A 2-3 år

Förskoleområde A 4 år

Förskoleområde A 5 år
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Förskoleområde A - sammanställning

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A
Räkneord, räkning, tal och
antal

Räkneord, räkning, tal och
antal

Räkneord, räkning, tal och
antal

Räkneord, räkning, tal och
antal

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Former, mönster,  ordning
och läge

Former, mönster,  ordning
och läge

Former, mönster,  ordning
och läge

Former, mönster,  ordning
och läge

Förskolan Kungsfågeln
Räkneord, räkning, tal och antal

Förskola Ålder
Klarar Svårigheter (antal)

Kungsfågeln 2-3 år

Kungsfågeln 4 år

Kungsfågeln 5 år

Det matematiska språket och det rationella tänkandet

Förskola Ålder
Klarar Svårigheter (antal)

Kungsfågeln 2-3 år

Kungsfågeln 4 år

Kungsfågeln 5 år

Former, mönster, ordning och läge

Förskola Ålder
Klarar Svårigheter (antal)

Kungsfågeln 2-3 år

Kungsfågeln 4 år

Kungsfågeln 5 år
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Förskolan Kungsfågeln

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Förskoleområde A
Räkneord, räkning, tal och
antal

Räkneord, räkning, tal och
antal

Räkneord, räkning, tal och
antal

Räkneord, räkning, tal och
antal

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Former, mönster,  ordning
och läge

Former, mönster,  ordning
och läge

Former, mönster,  ordning
och läge

Former, mönster,  ordning
och läge

Förskolan Sjögården
Räkneord, räkning, tal och antal

Förskola Ålder
Klarar Svårigheter (antal)

Sjögården 2-3 år

Sjögården 4 år

Sjögården 5 år

Det matematiska språket och det rationella tänkandet

Förskola Ålder
Klarar Svårigheter (antal)

Sjögården 2-3 år

Sjögården 4 år

Sjögården 5 år

Former, mönster, ordning och läge

Förskola Ålder
Klarar Svårigheter (antal)

Sjögården 2-3 år

Sjögården 4 år

Sjögården 5 år
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Förskolan Sjögården

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1.Sjögården
Räkneord, räkning, tal och
antal

Räkneord, räkning, tal och
antal

Räkneord, räkning, tal och
antal

Räkneord, räkning, tal och
antal

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Det matematiska språket
och rationella tänkandet

Former, mönster,  ordning
och läge

Former, mönster,  ordning
och läge

Former, mönster,  ordning
och läge

Former, mönster,  ordning
och läge

Förskolan Kungsfågeln
Mål för året
15. I December 2022 känner alla medarbetare ett ansvar att följa upp och hålla det
systematiska kvalitetsarbetet levande genom ett aktivt deltagande så att förskolan
utvecklas framåt.

Nuläge: Kvalitet uppnås genom delaktighet och engagemang av alla. En utmaning har varit
att få igång “hjulet” så att det rullar på utan motsättningar gällande utvärderingar som rör
det systematiska kvalitetsarbetet. Målet har vi för att vända den negativa trend som kan
uppstå vid kartläggningar, inlämningar eller vid samarbetet mellan avdelningar. Detta för att
vi ska få en harmonisk och rolig arbetsplats som sprudlar av engagemang och ansvar kring
sitt eget arbete.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Ansvara för att följa upp

årshjulet genom att ta eget

ansvar och följa upp vad som

ska lämnas in och vid vilken

tidpunkt.

Apt, reflektionstid,
morgonmöte

De beslut som tas på diverse

möten är det vi har att förhålla

oss till samt  att vi har en

öppen dialog där alla vågar

komma till tals och bli lyssnade

på.

Apt, reflektionstid,
morgonmöte

Vid personalbrist ska alla

avdelningar ha ett väl

fungerande system och

samarbete som

säkerhetsställer att det är

ordinarie personal som

används i första hand.

Apt, reflektionstid,
morgonmöte
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Uppföljning:

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Kungsfågeln

2. Kungsfågeln

Förskolan Sjögården
Mål för året
16. I December 2022  har alla arbetslag utvecklat ett konkret arbetssätt som stärker
barnens ordförråd.

Nuläge: Alla avdelningar arbetar med att utöka barnens ordförråd på olika sätt. Vi behöver
hitta ett konkret och enkelt arbetssätt där vi lätt kan följa upp barnens språkutveckling.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Kollegialt lärande- alla
pedagoger delar med sig av
erfarenheter, tips och råd.

Gruppdiskussioner på APT. 1 gång/månaden Alla pedagoger

Alla avdelningar gör en
grovplanering med aktiviteter
för en utvald ordgrupp i
unikum.

Avdelningarnas
reflektionstid

Juni
December

Alla pedagoger

Alla avdelningar gör minst en
utvärdering där det finns ett
mätbart resultat.

Avdelningarnas
reflektionstid

Juni
December

Alla pedagoger

Uppföljning:

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Sjögården

2. Sjögården
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Öppna förskolan
Mål för året
17. I december 2022 erbjuder öppna förskolan språkutvecklande aktiviteter både inom-
och utomhus så att barnens språkutveckling stimuleras och synliggörs.

Nuläge: Språkutvecklande aktiviteter pågår redan men vi önskar att bredda vår verksamhet
och använda olika arbetssätt t.ex drama i större utsträckning. Vi behöver också utöka vårt
samarbete med biblioteket för att öka kunskapen kring hur vi kan uppmuntra barns
flerspråkiga utveckling.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Dramatiserade vandringar, där
barnen erbjuds att spela en
aktiv roll, genomförs i öppna
förskolans närmiljö under
våren.

Reflektionstid Månadsvis Förskolläraren på öppna
förskolan

Ett samarbete med personal
från biblioteket inleds med
fokus på hur små barns
språkutveckling kan
uppmuntras.

Reflektionstid Månadsvis Förskolläraren på öppna
förskolan

Möjlighet för familjerna att
låna hem böcker från öppna
förskolan ordnas.

Reflektionstid Månadsvis Förskolläraren på öppna
förskolan

Pedagogerna reflekterar
regelbundet över lärmiljöns
utformande med fokus på att
möjliggöra för ökat samspel
och ökad kommunikation.

Reflektionstid Månadsvis Förskolläraren på öppna
förskolan

Uppföljning:

Resultat Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1. Öppna Förskolan

2. Öppna förskolan
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Nämndens uppföljning
Förskola

Månad Verktyg och rapporter

januari

februari

mars likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling klar 31/3
2022

april

maj kvalitetskartläggning 1
uppföljning av synligt lärande 1
närvaro

rektors rapport klar 2/7 2022

juni

juli

augusti

september

oktober kvalitetskartläggning 2
uppföljning av synligt lärande 2
närvaro
trygghetsenkät

rektors rapport klar 14/1 2023

november

december

januari
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Rektors rapport juli - förskola
Ska vara klar senast 2/7 2022

Använd följande underlag för att svara på frågorna nedan:
● verksamhetsplanen
● kvalitetskartläggning 1
● uppföljning av synligt lärande 1
● närvaro

Barn- och elevhälsa

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att skapa en samsyn hos alla
medarbetare kring arbetet med barnhälsa?

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att det finns tydliga syften och mål så
olika mötesformer upplevs ändamålsenliga?

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Synligt lärande

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med utmaningsmodellen?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att ställa utmanande frågor?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Trygghet

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att barn ska uppleva att förskolan  är
en trygg plats, fri från mobbning och kränkande särbehandling

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?
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● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att Flens kommuns värdegrund?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Fler barn till verksamheten

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att få fler barn till verksamheten?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Övrigt
Här skriver du andra iakttagelser av resultat som sticker ut på ett positivt eller negativt
sätt, var du har sett dessa resultat, vad dessa resultat beror på samt vad som behöver
göras.

Följande bilagor ska bifogas till rapporten:
● kvalitetskartläggning 1
● uppföljning av synligt lärande 1
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Rektors rapport januari - förskola
Ska vara klar senast 14/1 2023

Använd följande underlag för att svara på frågorna nedan:
● verksamhetsplanen
● kvalitetskartläggning 2
● uppföljning av synligt lärande 2
● trygghetsenkät
● närvaro

Barn- och elevhälsa

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att skapa en samsyn hos alla
medarbetare kring arbetet med barnhälsa?

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att det finns tydliga syften och mål så
olika mötesformer upplevs ändamålsenliga?

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Synligt lärande

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med utmaningsmodellen?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att ställa utmanande frågor?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Trygghet

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att barn ska uppleva att skolan  är en
trygg plats, fri från mobbning och kränkande särbehandling

● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?
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● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att Flens kommuns värdegrund?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Fler barn till verksamheten

● Hur långt har din enhet kommit i arbetet med att få fler barn till verksamheten?
● Hur vet du att ni kommit så långt?
● Vad behöver ytterligare göras?

Övrigt
Här skriver du andra iakttagelser av resultat som sticker ut på ett positivt eller negativt
sätt, var du har sett dessa resultat, vad dessa resultat beror på samt vad som behöver
göras.

Följande bilagor ska bifogas till rapportenr:
● kvalitetskartläggning 2
● uppföljning av synligt lärande 2
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