
Verksamhetsplan 2022

Förskola

För Förskoleområde C

Björkliden, Tallbacken och Tomtebo

Barn-utbildnings- och kulturförvaltningen



Beskrivning av verksamheten

Skriv enhetens verksamhetsidé (alternativt målbild på lång sikt)
På förskolorna i område C finns en god fysisk och psykisk arbetsmiljö såväl för barnen som
för personalen. Förskolorna i område C har en verksamhet där omsorg och lärande ger bästa
möjliga start på det livslånga lärandet. Barnens nyfikenhet och intressen tas tillvara och
lärmiljöerna är stimulerande och utmanande både inomhus och utomhus. Varje situation i
förskolan är en möjlighet till både formellt och informellt lärande, där barnen lär med och av
varandra. Barnens språk utvecklas, så att barnen får ett rikare ordförråd och fler begrepp för
att utveckla tankar och kunskaper.  Barnen lär sig naturvetenskap och teknik genom bland
annat NTA-lådor ( Natur och Teknik för Alla) .
Förskolorna arbetar med synligt lärande, bland annat genom pedagogisk dokumentation.
Ett interkulturellt förhållningssätt råder, där olika tankar och perspektiv berikar.
Medarbetarna känner tillit till sin egen kompetens  och det kollegiala lärandet och
fortbildning breddar och fördjupar den. IKT ( informations- och kommunikationsteknik) är en
naturlig del i den pedagogiska verksamheten för barnen och  all personal . Förskolorna
använder de digitala verktyg  som finns, för ökad kommunikation med hemmen. I dagsläget
används tex lärloggar för att synliggöra barnens lärande för vårdnadshavare.  En gott
samarbete med hemmen råder. Både barn och vårdnadshavare känner att de har delaktighet
och inflytande i verksamheten.
Förskolorna  arbetar efter förskolans  läroplan och har en målstyrd verksamhet, som
utvärderas, analyseras och säkerställes eller åtgärdas i ett systematisk kvalitetsarbete.
Målet är att det ska finnas två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning.

1



Stora delar av målet är verklighet idag, men viktigt är att kvalitetssäkra och utveckla.

Förutsättningar

Vårt förskoleområde består av tre förskolor på tre olika orter, Flen, Mellösa och  Hälleforsnäs.

Björkliden i Flen har tre avdelningar. Samtliga avdelningar har 2 förskollärare och en

barnskötare.

Tallbacken i Hälleforsnäs har fem avdelningar. Fyra avdelningar  har 2 förskollärare och en

barnskötare. Den femte och  mindre avdelningen, har idag en förskollärare och en

barnskötare. Fyra resurspersoner, på 50% var,  finns under våren 2022, som en förstärkning i

personalgruppen.

Tomtebo i Mellösa har tre avdelningar. Två avdelningar har två förskollärare och en

barnskötare, en avdelning har en förskollärare och två barnskötare, samt en resursperson på

50% under år 2022.

Förskoleområde C har god tillgång på förskollärare, vilket är en mycket bra förutsättning för

en mycket god kvalitet i området. Dessutom finns barnskötare med lång erfarenhet och/eller

god kompetens. Våra förskolor har en god arbetsmiljö, där samarbetet är starkt och som

hela tiden utvecklas. Medarbetarna och rektorerna är goda ambassadörer för vårt

förskoleområde, vilket gör att förskollärare och barnskötare utifrån kontaktar rektor för att

fråga om det finns lediga tjänster.

I vårt område finns funktionerna arbetslagsledare, professionsutvecklare, vfu-handledare

(vfu=verksamhetsförlagd utbildning) för förskollärarstudenter och lärspridare, som stärker

förskolan uppdrag på olika sätt. Professionsutvecklaren ingår i en grupp av förskollärare som

åker till olika kommunala förskolor och coachar pedagoger, så man tex. kan utveckla sin

lärmiljö. Lärspridarna, två på varje förskola, arbetar med kollegialt lärande, när det gäller

digitala verktyg och pedagogisk användning av dessa. Webbansvarig pedagog kommer,

tillsammans med rektor, att uppdatera förskolornas hemsidor under år 2022 .

Rektor 100%, biträdande rektor 75% och administratör 20%, som finns en dag i veckan på

Björklidens kontor. Från och med februari har samtliga förskoleområden samma

administratör, vilket ger en ökad likvärdighet och är mer effektfullt.

Förskoleområde C har en väl fungerande samverkansgrupp, bestående av representanter

från fackförbunden Lärarförbundet och Kommunal samt rektor och biträdande rektor.

Samarbete finns med barnhälsoteamet, bestående av specialpedagog och logoped,  för att
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främja barnens hälsa och utveckling.

Vi samarbetar med bibliotek för att främja barnens språkutveckling genom högläsning och

bokprat. År 2021 startades kapphallsbibliotek på förskolorna, med möjlighet för barn och

vårdnadshavare att låna hem böcker.

Rektorerna i de kommunala förskolorna samarbetar för likvärdighet samt kollegialt lärande

och vi stöttar varandra. Möten sker varannan tisdag i förskolans rektorsgrupp.

Olika stödfunktioner finns på förvaltningsnivå, tex finns en ekonom, som stöttar oss i

budgetarbete och vid månadsuppföljningar av det ekonomiska läget i Förskoleområde C.

Vad är det enhetens barn behöver?

Generellt: En stimulerande och utmanande lärmiljö som lockar till nyfikenhet, glädje och

kreativitet och närvarande medforskande pedagoger - ett ständigt pågående arbete som

kvalitetssäkras eller utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete med

uppföljningar/utvärderingar.

Barnen behöver få så mycket stimulans som möjligt för att utveckla språket, som i sin tur

utvecklar tankar och ger en god grund för det fortsatta lärandet. Barn behöver också fysiska

aktiviteter, gärna utomhus, för sitt välbefinnande. Förutom lärande lägger förskolan grund

för social utveckling och ger omsorg och trygghet. Att arbeta med det  kompensatoriska

uppdraget är viktigt.

Specifikt för år 2022 utvecklar pedagogerna följande för att tillgodose barnens behov:

Språkutvecklande förhållningssätt och undervisning, fokus på högläsning med

samtal/utmanande frågor, samarbete med biblioteket.

Vi utvecklar barnens matematiska tänkande och matematiska begrepp utifrån resultat på

matematikkartläggning. Vi använder oss av screening i svenska för att  utifrån resultat se vad

vi behöver undervisa om, för att ge en så bra språkutveckling som möjligt.

Vi arbetar med ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samarbete med

barnhälsoteamet.

Alla pedagoger använder Unikum Stödinsatser för att underlätta arbetet och samla

dokumentation kring barnens behov.

Vilken/vilka lärarbehörighet och pedagogkunskaper saknas på enheten?

Modersmålslärare eller akademiskt utbildade modersmålsstödjare saknas.
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Organisation

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

Vi har en pågående kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt. Vi läser litteratur

och reflekterar och samtalar i grupp kring det lästa, ett kvalitativt kollegialt lärande. Under

2022 läser vi tex. boken “Språkleka i förskolan”  med efterföljande samtal på

personalkonferenser. Vi kommer också att läsa artiklar och ta del av forskning inom våra

utvecklingsområden genom bland annat Förskoleforum och Skolverkets material.

Vi utvecklar samarbetet med bibliotek för språkutveckling och med barnhälsoteamet för att

utveckla det  främjande och förebyggande barnhälsoarbetet.

Det finns många goda teoretiska kunskaper i förskoleområde C - de ska alla omsättas i

praktiken.

Vilken/vilka lärarbehörighet och pedagogkunskaper behövs ytterligare på enheten?

Modersmålslärare eller akademiskt utbildade modersmålsstödjare saknas.

Under 2021 anställdes ytterligare en förskollärare, som startade sin tjänst januari 2022.

Organisation

Vad behöver enhetens pedagoger ytterligare lära sig för att tillgodose barnens/elevernas

behov?

Vi har en pågående kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt. Vi läser litteratur

och reflekterar och samtalar i grupp kring det lästa, ett kvalitativt kollegialt lärande.

Vårterminens yrkesträffar kommer att ha innehåll som är kopplat till våra

utvecklingsområden, tex Unikum Stödinsatser.

Vi kommer att arbeta med  dokumentation av  undervisningen ( planering,genomförande,

resultat, analys, slutsats och nästa steg/åtgärd ) för att säkerställa att vi utgår från barnens

behov och nyfikenhet och att vi hela tiden tar nästa steg framåt i barnens lärande.

Autismutbildning, genom Habiliteringen, för berörd personal och rektor, skulle ha startat i

februari, men blev inställd. Vi deltar i utbildningen om den erbjuds senare i vår.

Biträdande rektor och arbetslagsledare kommer att lyssna på en föreläsning genom

Förskoleforum i vår “Undervisningsstrategier i förskolan”  med Ann S. Pihlgren.
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Arbetslagsledare och rektorer deltar i en utbildning  i synligt lärande och “Gropen” med

James Nottingham.

Rektor  håller i en arbetslagsledarutbildning för samtliga arbetslagsledare i Flens kommunala

förskolor för att stärka och utveckla sitt ledarskap och få fördjupade kunskaper i  hur ett

arbetslag/en grupp fungerar. Två dagar genomfördes under hösten 2021 och den tredje

dagens utbildning är i april 2022.

Rektor och biträdande rektor fortsätter sin ledarskapsutbildning på chefsnivå.

Hur organiserar/strukturerar rektor för att optimera förutsättningarna för barnens och
elevernas lärande? (ledning, kalendarium, administration, lokaler, ekonomi, fortbildning,
tjänstefördelning, ansvarsområden, schemaläggning,
förstelärare/lektor/professionsutvecklare, mötesstrukturer, kommunikations och
informationskanaler, systematiskt kvalitetsarbete med mera)

Rektor leder och fördelar arbetet i förskolan med stöd av biträdande rektor, så att alla
pedagoger känner arbetsglädje och får förutsättningar för att ge barnen utbildning och
trygghet.

Jag, rektorn, och biträdande rektor, har gått en utbildning i Utvecklande ledarskap. Innan
utbildningens början fick medarbetare, chef och rektorer själva bedöma sig som ledare.
Resultatet av denna bedömning gav att bägge rektorer var utvecklande ledare. Det innebär
att området har ett starkt positivt ledarskap och att rektor/biträdande rektor är föredömen,
lyfter värdegrundsfrågor, inspirerar och motiverar, skapar delaktighet, har personlig
omtanke, men också ger feedback för lärande och utveckling, men att feedbacken ges som
gåva för att man vill väl.

Rektor skapar inspiration och motivation genom att uppmana pedagogerna att våga pröva
nya arbetssätt och testa sina idéer. Ett eventuellt misslyckande ska ses som ett lärande och
möjlighet till utveckling. Delaktighet ges genom att rektor visar tillit till pedagogerna och att
rektor är inlyssnande och ger pedagogerna mandat att hantera olika uppgifter. Att få ansvar
och befogenhet stärker pedagogerna självtillit och aktörskap. Rektor finns som stöd och vill
efter utfört uppdrag ha återkoppling muntligt eller skriftligt.
Feedback ges skriftligt från rektor, tex. i samband med skrivande av verksamhetsmål och
utvärderingar och i plan mot diskriminering och kränkande behandling. Jag, som rektor, går
också in i Unikum och kommenterar lärloggar och planeringar. Jag kan i Unikum följa de olika
förskolornas arbete och jag blir synlig för pedagogerna. Muntlig feedback ges både spontant
i det direkta mötet mellan rektor och pedagog och planerad, tex i medarbetarsamtal och
lönesamtal . Rektor har enskilda samtal med pedagoger och även i olika grupper. Samtalen
kan handla om allt från pedagogiska dilemman till störningar i samarbete. Rektor har besökt
alla avdelningar digitalt, pga corona och smittorisk. I de samtalen har avdelningens
pedagoger fått berätta för rektor hur man har det generellt och vilka mål man arbetar med
just nu. Rektor har vid dessa tillfällen även ställt utmanande frågor kring tex planerad
undervisning utomhus, arbete med flerspråkighet och hur man använder sin reflektionstid,
för att pedagogerna ska få reflektera över sitt eget arbete och utmana sina tankar för att
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utveckla verksamheten.
Rektor gör verksamhetsbesök på förskolorna, för att hålla sig uppdaterad på den aktuella
verksamheten, samtalar med med alla medarbetare på plats och samtalar kring pedagogiska
frågor. Verksamhetsbesök har skett digitalt den senaste tiden. Rektor har också besökt
förskolegården för att se verksamheten utomhus och samtala med pedagogerna.

Samtal, feedback och verksamhetsbesök är verktyg för att utveckla prestation och kvalitet i
arbetet. Simon Elvnäs i boken Effektfullt ledarskap ( s.197) beskriver det så här :

1. Arbetsledaren (rektor) samlar information om medarbetarnas arbetsutförande
2. Arbetsledaren (rektor) samlar information om medarbetarnas arbetsutförande och

prestation - Titta/Fråga
3. Medarbetaren visar och berättar  - Titta/Lyssna
4. Arbetsledaren (Rektor) återkopplar vad som är bra/dåligt med arbetsprestation och

utförande och varför - Återkoppla
5. Arbetsledaren säkerställer att medarbetaren har tydliga instruktioner om vad som

gäller framöver och tydliggör det som behövs. - Instruera

Då pedagogen själv har analyserat och och utvecklat arbetet/lärmiljön, behöver inte rektor
instruera utan istället stötta, coacha, bekräfta för fortsatt utveckling.

Jag, rektor i förskoleområde C, vill inte använda ordet dålig, när jag ger återkoppling. Jag
föredrar att använda ordet förändra/utveckla tex
-  Vad fungerade inte? Det här fungerade inte...
- Kunde du ha gjort något på ett annat sätt?
- Vad hände?
- Vad har du lärt dig?
- Hur tänker du framåt?
Detta för att vi människor har en tendens att gå in i försvar eller gå till anfall, när vi upplever
oss attackerade. Många har svårt att särskilja mellan att min prestationen var dålig - jag är
dålig. Risken då  blir att man agerar destruktivt eller blir passiv.

Den årliga verksamhetsplanen implementeras på arbetsplatsträffar och följs kontinuerligt
upp både där och i arbetslagsledargruppen.

Jag som rektor arbetar medvetet för en god arbetsmiljö och arbetsglädje, då jag starkt tror
på att vi alla människor presterar som bäst, när vi mår som bäst. Humor och att bli bemött
av ett leende är viktigt för vårt välbefinnande. Glädje smittar.
Viktigt är att alla medarbetare känner sig positivt sedda och uppmärksammade. Beröm och
positiv respons ska man vara frikostig med, när någon gjort eller uttryckt något bra. Då visas
en god värdegrund och medarbetaren blir stärkt och mer angelägen om att göra mer av det
goda som man fått positiv respons på.
Jag frågade pedagogerna på en arbetsplatsträff förskolan Tallbacken om vad de uppfattar är
vår kultur på Tallbacken/i Förskoleområde C. Deras svar var entydigt: Vi är
lösningsfokuserade och vi tänker att det ordnar sig. Vi fixar det! Även Björkliden och
Tomtebo har uttryckt att man känner sig kompetent och att man hjälps åt och stöttar
varandra.
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Jag vill att vi identifierar och fokuserar på våra framgångsfaktorer, gör mer av det som
fungerar bra och inte alltid fokuserar på det som inte fungerar.
För att få syn på vad som fungerar eller inte fungerar, och som då ska åtgärdas, är
analysarbetet mycket viktigt. Vi behöver också vara modiga och våga titta på oss själva.
Vad kan jag göra, utifrån de förutsättningar jag har? Kan jag göra något på ett annat sätt?
Vad kan jag ändra hos mig själv för att få ett annat/bättre resultat?
“Om vi gör som vi alltid har  gjort, får vi det vi alltid har fått”. (Peter Sange )

Arbetsmiljöverktyget Winning temp är ett bra stöd i arbetsmiljöarbetet. Rektor går igenom
resultatet på varje mätning som gjorts och lyfter det på både i samverkansgrupp och på
arbetsplatsträffar. Där lyfts värden som dippar och vi samtalar om vad det beror  på och vad
kan vi gemensamt kan göra för att det ska bli bättre. Här lyfts också bra värden, för att titta
på orsakerna till det positiva resultatet och här uppmanar jag pedagogerna att fortsätta med
det som ger ett gott resultat. Arbetsmiljöarbetet sker också  genom att hantera resultat av
miljöinspektioner och skyddsronder. Det förebyggande arbetet är dock mycket viktigt.

Det ständiga arbetet med att medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö och känna
arbetsglädje är också en god grund för att våra barn har en hälsofrämjande miljö och känner
trygghet med pedagoger, som har ett gott förhållningssätt och bemötande. När man mår bra
sker utveckling och lärande! Och när man lär sig mår man bra!

Jag har valt att ha en biträdande rektor för jag ser många stora fördelar med ett delat
ledarskap. Att ha någon att reflektera ihop med, bolla tankar och idéer och olika förslag på
lösningar ger ett kollegialt lärande. Det ger en mycket bättre arbetsmiljö även för mig, då jag
kan delegera olika saker såsom tex mer formellt arbetsmiljöarbete, veckovisa
verksamhetsbesök, visst arbete i Självservice. Medarbetarna kan också alltid få kontakt med
en av oss, vilket skapar trygghet i organisationen.

Rektor leder också genom mycket kompetenta arbetslagsledare. På möten med dessa lyfts
olika pedagogiska frågor och vi säkerställer också att det systematiska kvalitetsarbetet, med
bland annat verksamhetsplanen, löper på. Som resultat av dessa pedagogiska diskussioner
utkristalliseras gemensamma mål och processer för hela området, vilket skapar likvärdighet
och kvalitet. Jag har valt att ha arbetslagsledare för att de är rektors förlängda arm ut i
verksamheterna, då jag inte alltid  kan vara på plats. De stödjer mig  i att driva pedagogiska
processer och i det systematiska kvalitetsarbetet.

I samverkansgruppen med de fackliga företrädarna finns ett gott klimat, där ordet
samverkan verkligen gäller. Vi eftersträvar att förstå varandras ståndpunkter och komma
fram till beslut, som alla kan känna är de bästa möjliga.

Samtliga medarbetare görs delaktiga i budget och ekonomiarbete genom att rektor redovisar
budget och månadsuppföljningar på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupp. Orsaker till
det ekonomiska läget informeras och samtalas om och det gör att medarbetarna har en stor
medvetenhet om att även det lilla kan bidra till ett bra ekonomiskt läge. Det gör att man på
samtliga förskolor har blivit mer noga med att titta på om man verkligen behöver vikarie och
också om man behöver sätta in vikarie för hela tiden, eller om timmar kan sparas.
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Jag, som rektor anpassar hela tiden personalstyrkan efter antal  barn. Om det i budget
angetts fler barn än vad vi i verkligheten sen har, har också antalet personaltimmar dragits
ner på jämfört med de utlagda i budget.

På framsidan av verksamhetsplanen finns en bild på en stege som leder mot himmelen. Likt
den vill jag som rektor att vi arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi vet vart vi ska.
Vi tar ett steg i taget, stannar upp och glada för det vi uppnått. Genom resultat, analys och
och slutsats ser vi vad vi behöver göra för att ta nästa steg. Till slut når vi långsiktiga mål och
vår vision. Ett formativt förhållningssätt! ( Jmf formativ bedömning, Hattie)

“Höga förväntningar och rimliga krav” stod på Skolverkets sida för några år sen. Så ser jag på
min rektorsroll, mina medarbetare och på förskolornas verksamhet och undervisning i
Förskoleområde C.

Jag, som rektor, ser mig som en lagkapten i ett vinnande lag!

De pedagogiska processerna och verksamhetens utveckling drivs framåt med stöd av de
angivna punkterna:

● Rektor 100%, biträdande rektor 75%  + administratör 20%
● 4 arbetslagsledare ( 2 st på Tallbacken, 1 st på Björkliden respektive på Tomtebo)Har

3 timmars planeringstid en gång/vecka
● Professionsutvecklarmöten varje torsdag och besök av dem på förskolor
● Lärspridarmöten med kollegialt lärande, 2 gånger/termin i vårt område
● Arbetslagsledarmöten med ledning 2-3 gånger i månaden
● Samverkansgrupp 1 gång/månad
● Arbetsplatsmöten 1 gång/månad
● Rektor besöker avdelningar på reflektionstid, 2 gånger/termin
● Verksamhetsbesök av rektor, både planerade och spontana besök
● Biträdande rektor gör verksamhetsbesök varje vecka
● Reflektionstid avdelningsvis, 1 timme, för gemensam planering och kollegialt lärande

varje vecka
● Tifmöten med barnhälsoteamet  var 4 vecka (Tidiga insatser i förskolan)
● Samarbete med förskoleklass vid övergång mellan förskola/grundskola, enligt årshjul
● Samarbete mellan avdelningar, ständigt pågående
● Planeringstid för förskollärare 3 timmar och barnskötare 1 timme varje vecka
● Arbete efter olika planer tex.  läroplan,verksamhetsplan, likabehandlingsplan, ett

ständigt pågående arbete
● Kalendarium görs till varje termin
● Årshjul görs för ett år i taget
● Årshjul för arbetslagsledare för att de ska ligga steget före för att kunna driva

pedagogiskt utvecklingsarbete
● Anpassning av personal i förhållande till antal barn - kontinuerligt
● Fördelning av förskollärare på förskolorna - vid behov
● Ekonomiska månadsuppföljningar, en gång per månad
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● Schemaläggning så att minst en förskollärare /avdelning arbetar mellan kl. 9-15
● Yrkesträff för både förskollärare och barnskötare en gång/år för kollegialt lärande

inom kommunen
● Rektorsträffar  - kommunala förskolans rektorer för gemensam planering/lärande,

varannan tisdag
● Samtliga rektorer i Flens kommun/Chefsgrupp varannan tisdag
● Matematik-kartläggningar, svenska screeningar och 2 kvalitetskartläggningar görs

varje år för att synliggöra vad pedagogerna behöver arbeta vidare med för att ge
barnen en god undervisning.

● Feedback på terminens arbete och resultat på förskolorna från rektor och biträdande
rektor
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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

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.

Enhetens konkreta (gärna SMART) mål för att uppnå ovanstående
Barn- och elevhälsa:

En stående punkt “Barnhälsa” på arbetsplatsträffar under år 2022 för att säkerställa och
utveckla en trygg och glädjefylld lärandemiljö för barnen och deras välbefinnande.

Nuläge: Punkten infördes under 2021.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Barnhälsoteamet
håller i punkten
vid vissa tillfällen
och lyfter olika
frågeställningar

Skriftlig utvärdering
genom enkätfrågor,
tex Vad har du använt
utifrån samtalet?

juni och december Rektor

Artiklar om
barnhälsoarbete från

Skriftlig utvärdering
genom enkätfrågortex

juni och december Rektor
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Förskoleforum läses
innan mötet och sen
samtal på apt.

Vad har du använt
utifrån samtalet?

Samtal utifrån lästa
avsnitt i boken Leka,
prata, äta - övningar för
barn med särskilda
behov

Skriftlig utvärdering
genom enkätfrågor
tex Vad har du använt
utifrån samtalet?

juni och december Rektor

Uppföljning:

Barn- och elevhälsa

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2

3

4

5

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.

Enhetens konkreta mål för att uppnå ovanstående
Synligt lärande:

● All personal använder utmaningsmodellen (lärandegropen) (ur Synligt lärande -
Didaktisk plan för kommunal förskola, grundskola, fritidshem, fritidsklubb och gymnasium i Flens
kommun)
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● Nuläge: Vi pratar “Förut kunde du inte - nu kan du” med barnen. Pedagogerna
använder begreppet Gropen när man samtalar om lärande med varandra.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Lärväggen används
för att
dokumentera och
synliggöra barnens
livsvärld, intressen
och lärande

Varje bild/kommentar
markeras med datum

På reflektionstid -
en gång/mån

Förskollärarna
på varje
avdelning

Barngruppen med
pedagog återbesöker
lärsituationer med hjälp
av lärväggen för att
synliggöra lärprocesser

Varje bild/kommentar
markeras med datum,
återbesöket
dokumenteras på
lärväggen

På reflektionstid -
en gång/mån

Förskollärarna
på varje
avdelning

Lärväggen hålls levande
genom att den
uppdateras varje månad
med
bilder/kommentarer

Varje bild/kommentar
markeras med datum

På reflektionstid -
en gång/mån

Förskollärarna
på varje
avdelning

Titta på förskollärares
dokumentation av
undervisning för
kollegialt lärande på
arbetsplatsträffar
/personalkonferenser

Utvärdering genom
frågorna: Vad har du
lärt dig? Hur tänker
du använda din
lärdom?

December Arbetslagsledare

Enhetens konkreta mål för att uppnå ovanstående
Synligt lärande:

● All personal ställer utmanande frågor (ur Synligt lärande - Didaktisk plan för kommunal
förskola, grundskola, fritidshem, fritidsklubb och gymnasium i Flens kommun)

Nuläge: För förskollärare och erfarna barnskötare är utmanande frågor en naturlig del av
innehållet under en dag. Film och samtal fördjupar det egna  synliga lärandet hos
pedagogerna själva. Pedagogerna kan vara än mer medforskande utomhus för att kunna
ställa utmanande frågor i utomhusmiljön.
Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Pedagoger filmar
varandra vid tex
måltidssituation,
samling - ställs
utmanande frågor,
frågor som för

Samtal och reflektion
i ett kollegialt lärande
utifrån det filmade

På reflektionstid
efter varje
filmtillfälle

Förskollärarna
på varje
avdelning
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barnens tankar
vidare/djupare?
Filmen ses tillsammans
avdelningsvis eller på
arbetsplatsträff/persona
lkonferens.
Reflektion/analys  i
grupp. Positiv lärande
feedback ges.Kollegialt
lärande.

Utvärdering genom
frågorna: Vad har du
lärt dig? Hur tänker
du använda din
lärdom?

juni och december Rektor,arbetslag
sledare och
förskollärare

Bilder som stöd för
samtal med  barnen och
stöd för  utmanande
frågor  vid matbord.

Kontroll av att
bilder/text finns
tillgängligt vid
matbord

juni Förskollärarna
på varje
avdelning

Uppföljning:

Synligt lärande

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2

3

4

5

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.

Enhetens konkreta (gärna SMART) mål för att uppnå ovanstående
Trygghet: På arbetsplatsträffar  under år 2022 finns en stående punkt som heter
Värdegrund/Kommunikation, för att säkerställa en trygg och glädjefylld miljö  för både
barn och vuxna i förskolan.
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Nuläge: Vi arbetar ständigt med värdegrundsarbete och kommunikation. Under 2021
infördes Kommunikation som en stående punkt på dagordningen på arbetsplatsträffar.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
“Styrketräning”,
tex ge varandra
positiv konkret
feedback

Utvärderingssamtal
med
minnesanteckningar

juni och december Rektor

Etiska dilemman - samtal Utvärderingssamtal
med
minnesanteckningar

juni och december Rektor

Tillsammans är vi Flens
kommun - arbete utifrån
häftet

Utvärderingssamtal
med
minnesanteckningar

juni och december Rektor

Samtal/övningar som
behandlar
förhållningssätt och
bemötande

Utvärderingssamtal
med
minnesanteckningar

juni och december Rektor

Uppföljning:

Trygghet

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1

2

3

4

5

Samverkan för bästa skola

Uppföljning sker på Skolverkets mall. Huvudmannen sammanställer och skickar till Skolverket
senast 15 april 2021 och 15 oktober 2021.
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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.

Enhetens konkreta (gärna SMART) mål för att uppnå ovanstående
Fler barn till verksamheten

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Uppdatera
förskolornas
hemsidor och göra
dem mer
attraktiva

Uppdaterad hemsida Senast juni Rektor och
webbansvarig

Synas mer i medier, tex
fler inslag om
förskolorna i Glimten
( Under ht 2021 var vi
med i Eskilstuna-kuriren,
Katrineholmskuriren och
Glimten angående att
Björkliden firade
10-årsjubileum i Grön
flagg. I december 2021
kontaktade rektor
Glimten för att
tillsammans med
pedagoger berätta om
utomhusundervisningen
på Tomtebo och
Björkliden. Artikel bör
komma med i första
Glimten 2022.)

Antalet publicerade
inslag

December Rektor

Alla anställda i
Förskoleområde C är
ambassadörer för
förskolan

Samtliga
anställda

Uppföljning:

Fler barn till verksamheten

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

1
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2

3

4

5
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Enhetens ytterligare mål för verksamheten
Mål för året
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 Uppföljni
ngsperiod

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-a
pril

Biträdande
rektor

Rektorer i förskolan ska
godkänna förslag från
ovannämnda
uppföljningsmötet

Fattat beslut på gemensam träff för
rektorer i förskolan

februari-a
pril

Rektor

Yrkesträffar med mer
info och workshops
ihop med
Barnhälsoteamet och
ikt-ansvarig
( information- och
kommunikationsteknik)

Utvärdering Efter
respektive
yrkesträff

Rektor och
Barnhälsoteam

Uppföljning:

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef
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Mål för året
Vi stärker barnens språkutveckling genom planerad undervisning och tema med bokprat
som  utgångspunkt.
Nuläge: Bokläsning sker kontinuerligt, bokpratet är inte alltid planerat.

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig
Planerad undervisning
med bokläsning och
bokprat

Dokumentationsmall Reflektionstid -en
gång månaden

Förskollärare på
respektive
avdelning

Tillgång till Polyglutt
för vårdnadshavare för
att kunna läsa/lyssna
med sina barn hemma

Samtal med
vårdnadshavare om
de använder
Polyglutt

Utvecklingssamtal Förskollärare på
respektive
avdelning

Tidsbestämt tema med
en bok /saga som
utgångspunkt
Alla läroplansmål ska
ingå i temat enligt
Lotusmallen
I temat ingår estetiska
inslag, matematik,
språkutveckling
(utökat ordförråd och
begreppsförståelse)
och naturvetenskap

Dokumentation på
lärväggen

Reflektionstid -en
gång månaden

Förskollärare på
respektive
avdelning

Bokläsning av
“ Språkleka i förskolan”

Stående punkt på
personalkonferensen
under planerad
tidsperiod för
bokläsningen.
Samtal  om läst
avsnitt på
personalkonferens

December Arbetslagsledare

Uppföljning:

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef
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Uppföljning:

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

Mål för året

Nuläge:

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig

Uppföljning:

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef
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Mål för året

Nuläge:

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig

Uppföljning:

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef

Mål för året

Nuläge:

Aktivitet Uppföljningsmetod Uppföljningsperiod Ansvarig

Uppföljning:

Tillfälle Analys Slutsatser Åtgärder beslutade
av chef
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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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