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SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Styrkort 2018
Målgrupp:
Strategiska
målområden

Social- och utbildningsnämnden
Kommunövergripande
mål

En av landets bästa
skolkommuner
Barn och unga

En bra kommun att
växa upp i

Livsmiljö

Interna
målområden
Medarbetare
Ekonomi

En bra kommun att
leva i

Rikssnitt Resultat Måltal
Styrtal

I våra förskolor använder personalen miljö och material
samt barnens lek i syfte att stimulera utveckling och
lärande.
I våra förskolor stimulerar och utmanar personalen
barnens språk-, kommunikations- och matematiska
utveckling samt barnens intresse för naturvetenskap och
teknik.
I våra förskolor stimulerar och stärker personalen barnens
intresse för att erövra nya kunskaper och färdigheter.
Antal inskrivna barn per förskoleavdelning
Andelen barn som upplever de har inflytande över sitt
lärande
Varje enhet går igenom checklistan " Bullrets när var hur"
och arbetar med pedagogiska åtgärder i förskolan utifrån
"Arbetsro i förskolan" (Ljudit), minst 1 ggr per år.
Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom
förskolan
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Styrtal
Den samlade sjukfrånvaron inom området
Andelen nöjda medarbetare i kommunens medarbetarenkät
Andelen lärare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen
Ekonomi i balans; avvikelse mot rambudget, Förskoleverksamheten

2017

Resultat Måltal

98%

2017
iu
iu

2017
6,57%

99%

2018

94,3%

2018

5,50%
4,5%
iu
100%
80%
42,00% 37,00% 42,00% 32%
iu
100%
100% 0,00

2019

2019

2020

5,00%

5,00%

43,00%
100%

44,00%
0,00%

0,00

4/16

Inledning och mål
Kommunfullmäktige beslutade om nya kommunövergripande mål för 2016, bestående av en vision, 3
målområden, 5 mål samt 18 resultatmått. Målen handlar om vad kommunen ska åstadkomma för
invånarna (resultat).
Kommunens vision är ”Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. De strategiska
målområdena är barn och unga, arbete och näringsliv samt livsmiljö. De kommunövergripande målen
är att Ludvika ska vara:
-

En av landets bästa skolkommuner.
En bra kommun att växa upp i.
En tillväxtkommun.
En bra kommun att leva i.
En miljövänlig kommun.

Totalt 18 resultatmått används för att indikera om de fem målen nås.

Kvalitetsarbete
Det har sedan 2013 pågått ett förankringsarbete med syfte att utveckla målstyrning som metod; att
på samtliga verksamhetsnivåer enas om inriktning för verksamheten samt att följa upp det arbete
som görs. För detta ändamål används målstyrningsverktyget balanserade styrkort (BSK) med de
politiska kommunövergripande målen som grund. I social- och utbildningsnämndens styrkort finns
även medarbetarperspektiv och ekonomi med som egna områden med styrtal. Styrkorten visar var vi
är, vart vi ska och hur vi ska ta oss mot målet. De kommunövergripande målen har barnet/brukaren i
centrum och handlar om utvecklingen framåt.
Styrkort finns i Social- och utbildningsnämndens verksamhet på politisk nivå vilken tillika är
förvaltningsledningsnivå med samma styrkort. Vidare har varje verksamhetschef ett styrkort för sin
verksamhet och sedan har respektive förskolechef sitt eget styrkort. Styrkort kan även finnas på
arbetsgrupps/arbetslagsnivå.
Denna kvalitetsrapport är en resultatsammanställning av den samlade verksamheten för förskole
området Nyhammar/Sunnansjö. Resultatredovisningen är en sammanställning med utgångspunkt
från politikernas tidigare framtagna styrkort och de verksamhetsmål som identifierats av de olika
chefsleden. Vissa ekonomiska delar finns angivna men det ekonomiska resultatet redovisas även i
samband med bokslut.
Underlag för denna resultatredovisning är hämtad från:










Procapita
Kvalitetsrapport 2016-2017
Nämndens årsrapport budget och kostnad
Personalsystemet Heroma
Skolinspektionens rapport
Förvaltningens enkäter till barn, vårdnadshavare och personal
Förvaltningens ekonomisystem
Skolverkets databas Siris
Hypergene – Ludvika kommun
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Social- och utbildningsförvaltningens organisation

Verksamhet förskolas organisation
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Förskoleområde Nyhammar/Sunnansjö
Nyhammars förskola består av sex avdelningar fördelade på fyra hus. Sammanlagt har det varit 93
barn inskrivna. Personalen i Nyhammar har under senare delen av året bestått av 6 förskollärare, 8
barnskötare samt 5 outbildade pedagoger där några haft deltidstjänster. Avdelningarna är
åldersindelade. Fyra är 1-3 årsavdelningar en 4-årsavdelning och en 5-årsavdelning.
Under året har personalläget förändrats en del från den ursprungliga bemanningen i augusti. En
förskollärare gick i pension i november och för denne lyckades vi inte rekrytera någon behörig på
tjänsten. En ny barnskötare har däremot anställts under året. Vi har haft flertalet vikarier inne i
verksamheten, några på längre vikariat, under hela året, men också några som kommit in under året
på grund av olika omständigheter.
I Nyhammar har vi under året haft ca 10 barn med annat modersmål

Sunnansjö förskola består av tre avdelningar fördelade på två hus. Här finns en 1-2 årsavdelning, en
3-4 årsavdelning och ett stenkast från detta hus finns en avdelning som är förlagd i bottenvåningen
av ett ålderdomshem och består av en avdelning med 4-5 åringar. Personalen i Sunnansjö består av 5
förskollärare (varav en inte varit tillsvidareanställd enligt eget önskemål), 4 barnskötare samt 2
outbildade pedagoger. Några av pedagogerna har deltidstjänster. Sammanlagt har det varit 50 barn
inskrivna.
Även i Sunnansjö har personalläget varit föränderligt under året. En barnskötare gick i pension under
hösten och ersattes av en vikarie, vi har under våren haft en utbildad förskollärare på ett vikariat,
efter dennes önskemål och vi fick i januari en nyanställd förskollärare på den äldsta avdelningen.
Denne drabbades av en lång tids frånvaro och ersattes av en outbildad vikarie. På den äldsta
avdelningen har det under året varit flertalet byten av personal av olika anledningar vilket påverkat
barngruppen och verksamheten på så sätt att det blir svårt att skapa en lugn, trygg och utvecklande
miljö. I denna grupp fick man därför en förstärkning i form av 0.5 årsarbetare under delar av hösten
och våren.
I Sunnansjö har vi under året haft ca 5 barn med annat modersmål.
Förskolechefens analys: Jag kom in som förskolechef den 1 april 2019, vilket inneburit att det varit
en omställning för personalen pga. av chefsbytet.
Att inte kunna forma arbetslag som är bestående är en stor svårighetsfaktor i förskolan idag.
Arbetslagen hinner inte arbeta någon längre stund tillsammans, vilket påverkar tryggheten och
samhörigheten negativt. Att inte heller ha utbildad personal på alla tjänster som bland annat
innehåller utbildningsinsatser inom Läroplansuppdraget som blivit förstärkt utifrån den nya
Läroplanen för förskolan som trädde i kraft den 1 juli 2019, har också varit en utmaning. Även om de
personer vi har haft på våra förskolor gjort ett fantastiskt jobb.
Till hösten ska det tas fram en introduktionsplan för nyanställda, så att det är enklare att komma in i
arbetet.
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Specialpedagog
Vi har en specialpedagog knuten till enheterna. Hon arbetar del av sin tjänst hos oss och har också
flera andra förskole områden som hon arbetar mot. Hon har ett nära samarbete med pedagoger och
förskolechef. Hon är även med i ledningsgruppen som består av förskolechef, specialpedagog, en
pedagog från Sunnansjö och två från Nyhammar. Vi träffas varannan vecka samt vid behov. Hon
deltar även vid APT/personalmöten vid olika tillfällen och ansvarar för delar av
kompetensutvecklingsinsatserna som genomförs.
Specialpedagogen befinner sig ofta ute i verksamheten för att göra observationer som hon sedan
återkopplar till pedagogerna tillsammans med förskolechefen, om det anses finnas behov av dennes
deltagande. Hon bistår också pedagogerna i frågor som främst är kopplade till pedagogernas
förhållningssätt kring barn i behov av särskilt stöd. Vid behov stöttar hon också pedagogerna i
upprättandet av handlingsplaner som de sedan utvärderar tillsammans.
På varje enhet genomförs också BHT(Barn Hälso Team). Där deltar förskolechef, specialpedagog och
pedagoger från respektive avdelning. Detta genomförs två gånger/termin. På dessa möten har
pedagogerna möjlighet att reflektera kring eventuella utvecklingsområden samt på olika sätt få stöd i
sitt arbete.
Analys: Specialpedagogens roll är av stor vikt för att pedagogerna och därmed barnen får det stöd de
har rätt till. Att ha en specialpedagog knuten till sitt område ser jag som en viktig kugge i arbetet att
forma en bra fungerande förskola.

Möten
Avdelningsplanering- varje vecka, på dagtid, har pedagogerna reflektionsmöten i sina respektive
arbetslag. Här har man tid för att reflektera och analysera och utveckla den egna avdelningens
arbete. Detta sker på dagtid 1.5 timme/avdelning. Vissa arbetslag har valt att ha 3 timmar varannan
vecka.
Arbetsplatsträffar-APT, där all personal deltar genomförs en gång i månaden på kvällstid. Då är båda
enheterna tillsammans. På dessa har vi under året arbetat med Pedagogisk dokumentation som
tema. Inför APT har alla läst delar ur en bok som vi sedan diskuterat i mindre grupper med
samtalsledare.
Morgonmöte: I Nyhammar har pedagogerna även ett morgonmöte en gång/vecka. Då är en pedagog
per avdelning med för att samplanera och utvärdera det som är på gång och det som har hänt.
Ledningsgrupp: här deltar förskolechef, och tre pedagoger. Vid vissa tillfällen även specialpedagogen.
Facklig lokal samverkan: har vi gemensamt för båda enheterna 1 gång/månad. Deltar gör de fackliga
ombuden och förskolechef.
BHT: två gånger/termin träffas avdelningens personal tillsammans med förskolechef och
specialpedagog för att diskutera hur arbetet fortskrider på avdelning och hur arbetet ska fortlöpa.
Här tas också funderingar kring särskilda behov hos enskilda barn upp.
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Kompetensutvecklingsdagar: 5 dagar under verksamhetsåret, där förskolan håller stängt för att all
personal ska kunna delta. . En del av dagarna styr varje enhet över och en del är
kommungemensamma med aktuellt innehåll.
Analys: Dagordning till reflektionstiden ska införas till hösten 2019. Detta för att underlätta för
pedagogerna så att deras avdelningsplaneringar kan bli mer effektiva och framåtsyftande.

Sjukfrånvarostatistik
Sjukfrånvaron har varit varierande, mycket 1-2 veckors frånvaro med influensa, som tog om på
många av pedagogerna.
• Sammantaget på området har vi haft någon långtidsfrånvaro och någon med upprepad
korttidsfrånvaro där jag som chef följt kommunens riktlinjer för rehabilitering.
• Ett par tillbud bland pedagoger har inträffat så både tillbuds och olycksfalls rapporter har skrivits.
• Vad gäller barnens tillbud så har inget av vikt inträffat.
Analys: det är svårt att förhindra smittspridning på förskolan, men vi för en dialog med
vårdnadshavare om när och om barnen bör vara på förskolan. All personal och alla vårdnadshavare
är insatta i vilken policy som gäller kring sjukdom och smittspridning.
Vad gäller de långtidssjukskrivningar som pågått så har de inte varit arbetsrelaterade utan är av
annan orsak. Vid upprepad korttidsfrånvaro har getts stöd från vår Företagshälsovård.

Viktiga händelser 2018-2019
En viktig händelse på området har varit byte av förskolechef. Under februari gick vår Specialpedagog
in som Tf förskolechef för att sedan på heltid få den tjänsten från 1 april. Detta innebar en
omställning på flera sätt. Både med tanke på att vi då ”tappade” specialpedagogen och att det blev
en stor förändring i och med chefsbytet. Detta har fungerat tämligen bra ändå och från hösten 2019
ska vi kunna arbeta på i en lugnare organisation. Verksamheten har nu en annan specialpedagog som
knutits till oss.
Andel förskollärare är relativt bra, med en förskollärare/avdelning. Det förstärkta
förskolläraruppdraget i Läroplanen medför att rekrytering av fler är viktig.
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Genomförd kompetensutveckling inom förskoleområdet


På områdets kvällsmöten genomfördes en lokal fortbildning som handlade om
Pedagogisk dokumentation. Pedagogerna delades in i tre samtalsgrupper ledda av två
förskollärare och områdets specialpedagog. Diskussioner fördes utifrån en gemensamt
läst bok. Mellan träffarna ficka deltagarna uppgifter att utföra i sina respektive arbetslag.
Här deltog alla anställda.



Läslyftet genomfördes ht-17 till vt-18 och handlade om att Läsa och berätta.



2 pedagoger har läst 15 hp via Högskolan Dalarna. Denna kurs ingår som en del i
ordinarie förskollärarutbildning.



Kommun gemensamma kompetensutvecklingsdagar: 5 dagar/läsår för planering,
utvärdering och kompetensutveckling. Där har förskolechef, samtlig personal och
specialpedagog deltagit. Vid utvecklingsdagen 15 februari startades arbetet med den nya
läroplanen genom föreläsning av Ingrid Pramling (professor i pedagogik) och reflektion
kring genus- och jämställdhet med Mia Heikkilä (forskare och lektor i pedagogik)



Reflekterande team – för viss personal. Ett samarbete med specialpedagog där
förskollärare fick möjlighet att öva sig i samtalsformen reflekterande team.



Inprint 3 – för viss personal. Ett dataprogram där man kan skapa bilder som stöd för
barnens språkutveckling.



Sagpopedagogik – viss personal. En fortbildningskväll i hur man kan använda sig av sagor
i förskolan.



SETT-mässan- för viss personal. En mässa med inriktning på digitalisering i förskolan för
de som är dataansvariga.

Samverkan
Mellan förvaltningar
Avdelning Forskarna i Nyhammar fick under våren delta i ett projekt i samarbete med kommunens
Samhällsbyggnadsförvaltning. Projektet handlade om kor. Kommunen bedrev i en liten skala kouppfödning och dessa kor gick på bete i närheten av förskolan. Barnen fick hälsa på korna och lära sig
mer om dessa och de fick även namnge en av de kalvar som föddes under våren.

Förskola - skola
Förskolorna lämnar över barn från förskola till förskoleklass på respektive rektorsområden.
Nyhammars förskola lämnade över barn till Nyhammars skola och Sunnansjö till Sunnansjö skola. Vid
behov sker överlämning även till andra skolor i kommunen. Övergången har skett enligt nyligen
reviderad övergångsplan, enligt vilken övergången sker dels generellt på gruppnivå och dels
individuellt. De individuella överlämningarna sker för de barn som har behov av särskilt stöd.
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Rektorer och förskolechefer har träffats tillsammans med pedagoger från respektive förskola och
skola. Vid de särskilda överlämningsmötena deltar även specialpedagogen.

Socialtjänsten - förskola
All personal verksam inom förskolan har anmälningsplikt. Om personal känner oro för ett barns hälsa
och utveckling, kontaktas förskolechef som i sin tur rådgör med socialtjänsten. Vid behov görs en
anmälan. Samverkan med socialtjänsten har skett, dels genom anmälan från förskolechef, dels genom
referens- och vägledningssamtal.
Det finns en aktiv IFO-skola grupp som träffas regelbundet, där chefer från Social välfärd,
förskolechefer och rektorer från skolan deltar.

Extern samverkan
Alla förskolor har ett nära samarbete med Barnhälsovården och barnhabilitering. Det kan handla om
samverkan med BVC sköterskor, logopeder, psykologer m.m.
Var sjätte vecka genomförs något som kallas Övergripande BHT (barn hälsoteam). Där finns möjlighet
att med vårdnadshavarnas samtycke lyfta ärenden där behov av bred och djupare kompetens finns. I
dessa BHT deltar BVC med läkare, psykolog, sjuksköterska och logoped, förskolan med
verksamhetschef, förskolechef och specialpedagog. Dessutom deltar BUP med en representant.
I arbetet bidrar aktörerna med sina olika kompetenser och man samverkar och kommer vidare i
ärendet och det går snabbare och effektivare att gå vidare med det stöd som behövs till barn, familj
och verksamheterna.
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Resultatredovisning 2018-2019, måluppfyllelse, analys och åtgärder
Social- och utbildningsnämnden använder målstyrning med stöd av balanserade styrkort utifrån de
kommunövergripande målen och två egna mål.
Verksamheten inom förskolan följer i sitt systematiska kvalitetsarbete även upp det statliga
uppdraget genom läroplansmålen.

Normer och värden
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
Barnenkäten, som besvarats av alla barn som är 3 år och äldre visar följande resultat beräknat i
procent:

Normer och värden (procent) Barn
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
Tycker du om att vara på Har du någon att leka med Blir de vuxna glada när du
förskolan?
på förskolan?
kommer till förskolan?
Nyhammar

Sunnansjö

Kolumn1

I vårdnadshavarnas enkätsvar framgår att våra vårdnadshavare är nöjda med bemötandet på
förskolan och upplever att deras barn trivs på förskolan.
På förskolan arbetar vi med normer och värden genom att:






Dagliga samtal om hur vi alla är mot varandra
Vi lär barnen att respektera varandras olikheter och ta tillvara på deras olika kompetenser.
Vi delar barnen i mindre grupper för att ges större möjligheter till lärande.
Pedagogerna är bra föredömen. Vi diskuterar förhållningssätt på våra Arbetslagsträffar
Vi använder materialen Start och Stegvis som är ett värdegrundsmaterial och där vi arbetar med hur
man är en bra kompis
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Utveckling och lärande
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande
bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling
och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken,
kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och
erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå
ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas
till vara för att skapa mångfald i lärandet.
Vårdnadshavarnas enkätsvar visade följande resultat kring hur de uppfattar barnens utveckling och
lärande: 94% av vårdnadshavarna upplever att deras barn lär sig mycket på förskolan
För att nå detta mål har vi under året gjort så här:








Vi arbetar tematiskt utifrån barnens intressen och behov.
I förskolan är leken central och vi menar att genom lek får barnen chans att utvecklas efter sin egen
förmåga. I leken tränas alla sinnen.
Barnen uppmuntras och utmanas till att prova nya saker varje dag.
Vi arbetar med Natur och Teknik, bl.a. genom NTA-materialet.
Alla 5-åringar arbetar med programmering.
Daglig utevistelse skapar tillfällen till att öva sin motorik och sitt sociala samspel med andra barn.
I den dagliga verksamheten sker ett ständigt lärande genom våra rutinsituationer, påklädning, mat,
lek, läsning m.m.

Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för
utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.
I den kommunövergripande enkäten ställs två frågor till barnen som handlar om hur de upplever sitt
inflytande.
Får du välja vad du ska göra på förskolan?
Här har 92,25% av områdets barn svarat Ja.

Lyssnar de vuxna på förskolan på dig?
Här har 91,75 % av områdets barn svarat Ja.

För att ge barnen inflytande arbetar vi så här:




Vi tror på barnens förmågor och lyssnar in deras intressen och behov.
Vi har ibland valstund där barnen själva väljer aktivitet.
Vi medvetandegör barnens möjlighet till inflytande genom att bekräfta deras önskemål och sin
möjlighet till att påverka sin situation.
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Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt
och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt
samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara
med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är
därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.
Introduktionen
Den första och viktigaste kontakten med förskolan sker genom introduktionen. En primär stund där
vi lägger grunden för barnens trygghet och till vårdnadshavarnas tillit till de pedagoger som de ska
lämna sina barn hos. Vi använder oss av en föräldraaktiv inskolning där både barn och vuxna ges
chans att lära känna vår verksamhet.
Föräldrasamtal/utvecklingssamtal
Vårdnadshavarna erbjuds två samtal per år. Ett på hösten och ett på våren. Däremellan är den
dagliga kontakten viktig för en bra och öppen dialog med varandra.
Dokumentation
Vi använder ett digitalt verktyg som kallas Unikum där barnens lärande och utveckling
dokumenteras. Där får man också ta del av viktig information från förskolan.
Föräldramöten/samverkan
Varje höst och vår inbjuds alla vårdnadshavare till föräldramöte.
Som tradition brukar Nyhammars förskola genomföra ”Julkul” där barn och vårdnadshavare inbjuds
till en gemensam kväll i julens tecken.
Genom enkätsvaren kan vi se att 92,5% av våra vårdnadshavare är nöjda med den information de får
kring sitt barns utveckling och lärande.

Övergång och samverkan
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.


Vi använder oss av den kommungemensamma planen för övergångar mellan verksamheter.

Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och
utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns
utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras
lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över
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och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor,
erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när
de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.



Genom våra avdelningsplaneringar ser vi till att varje barns utveckling och lärande dokumenteras,
följs upp och analyseras i Unikum.
Vid behov använder vi vår specialpedagog för att förbättra och utveckla vårt arbete.

Verksamhetsplan - Utvecklingsområden inför 2019-2020


Unikum
Genom en likvärdig fortbildning ska alla pedagoger få en anpassad utbildning/fortbildning i
verktyget Unikum. Detta sker med hjälp av områdets specialpedagog.



Implementering av läroplanen
I juli 2019 fick förskolan en ny Läroplan. Den ska implementeras ordentligt under höstens APT. En
grupp förskollärare ansvarar för att tillsammans med förskolechefen planera inför detta.



Nedstressad förskola
Ett material som vi ska arbeta med i studiecirkelform efter årsskiftet och handlar om hur
pedagogers förhållningssätt kan sänka stressnivån i förskolan.



Pedagogiska årshjulet
Ett pedagogiskt årshjul ska finnas som stöd för pedagogerna i arbetet. Årshjulet beskriver vad vi
ska dokumentera under olika tidsperioder på året. Under de första månaderna arbetar vi med att
introducera barnen och då är det trygghet, samspel, gruppen, social utveckling som arbetas med.



Intro nya medarbetare
En introduktionsplan ska skapas för våra nya medarbetare så att de på ett enklare sätt kan komma in
i vår verksamhet.



Aktualisera arbetet med Ljudit på våra avdelningsplaneringar



Pedagogiskt planerade handlingsplaner för rutinsituationer ska skapas



Alla 5-åringar ska arbeta med programmering.
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Nytt styrkort 2019-2020

Vision: Lustfyllt lärande genom lek och samspel

Styrkort 2019-2020
Målgrupp:
Strategiska
målområden

Förskolan
Kommunövergripande
mål

Rikssnitt Resultat Måltal
Styrtal
I våra förskolor använder personalen miljö och material
samt barnens lek i syfte att stimulera utveckling och
lärande. Skala 1-4

En av landets bästa
skolkommuner

Barn och unga

En bra kommun att
växa upp i

2017

2017

2018

Resultat Måltal
2018

2019

Resultat Måltal
2019

2020

iu

iu

75%

3,2

3,6

3,8

iu
I våra förskolor stimulerar och stärker personalen barnens
intresse för att erövra nya kunskaper och färdigheter.
Skala 1-4
iu

iu

75%

3,0

3,6

3,8

iu

75%

3,1

3,6

3,8

16,8

16,8

16,8

16,5

15

iu

100%

100%

100%

100%

100%

iu

95,40%

97%

96,1%

98%

99%

I våra förskolor stimulerar och utmanar personalen
barnens språk-, kommunikations- och matematiska
utveckling samt barnens intresse för naturvetenskap och
teknik. Skala 1-4

Antal inskrivna barn per förskoleavdelning
Verksamhetschef deltar på ett Barnhälsoteamsmöte per
enhet under året för kartläggning av behov av tidig insats.
Andelen barn som upplever de har inflytande över sitt
lärande

15,8
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Varje enhet går igenom checklistan " Bullrets när var hur"
och arbetar med pedagogiska åtgärder i förskolan utifrån
"Arbetsro i förskolan" (Ljudit), minst 1 ggr per år.

Livsmiljö

En bra kommun att
leva i

iu

100%

85%

100%

Samtliga 4-5 åringar har jobbat med NTA

iu

100%

85%

100%

Samtliga 5-åringar har jobbat med programmering

iu

90%

100%

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom
förskolan

iu

99%

100%

98%

99%

Rikssnitt Resultat Måltal
Interna
målområden

Medarbetare

Styrtal

2017

Sjukfrånvaron inom förskoleverksamheten

iu

Andelen nöjda medarbetare i kommunens medarbetarenkät - förskoleverksamheten

iu

Andelen lärare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen

Ekonomi

Ekonomi i balans; avvikelse mot rambudget, Förskoleverksamheten

6,57%

2018

2018

5,50%

iu
42%

iu

2017

Resultat Måltal
2019

100%

100%

Resultat Måltal
2019

2020

8,87%

5,00%

5,00%

iu
37%

42%

37%

43%

44%

1,00%

0,00%

2,40%

0,00%

0,00%

