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Styrkort 2018
Målgrupp:
Strategiska
målområden

Social- och utbildningsnämnden
Kommunövergripande
mål

En av landets bästa
skolkommuner

Rikssnitt Resultat Måltal

Styrtal

2017

På vår förskola använder personalen miljö och material
samt barnens lek i syfte att stimulera utveckling och
lärande.

iu

På vår förskola stimulerar och utmanar personalen
barnens språk-, kommunikations- och matematiska
utveckling samt barnens intresse för naturvetenskap och
teknik.

iu

2017

Resultat Måltal

2018

75%

2018

2019

Resultat

Måltal

2019

2020

75%

78%

90%

100%

75%

83%

90%

100%

75%

83%

90%

100%

17

16,8

17

16,5

15

iu

2

2

2

2

iu

95,40%

97%

84,30%

98%

99%

100%

88%

100%

100%

75%
83%

100%
100%

99%

88%

99%

99%

75%

På vår förskola stimulerar och stärker personalen barnens
intresse för att erövra nya kunskaper och färdigheter.
iu

Barn och unga

Antal inskrivna barn per förskoleavdelning
Uppföljning och analys av antal inskrivna barn i förskolan,
åldersstruktur, närvarotid enligt schema och kösituationen
på enhetsnivå. Antal ggr per år.

En bra kommun att
växa upp i

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.

75%
15,8

iu

Livsmiljö

En bra kommun att
leva i

Samtliga 4-5 åringar har jobbat med NTA
Samtliga 5-åringar har jobbat med programmering
Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom
förskolan

iu

98%

LUDVIKA KOMMUN
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Rikssnitt Resultat Måltal

Interna
målområden

Styrtal

2017

Den samlade sjukfrånvaron inom förskolan

iu

Medarbetare Andelen nöjda medarbetare i kommunens medarbetarenkät

iu

Andelen lärare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen

Ekonomi

Ekonomi i balans; avvikelse mot rambudget, Förskoleverksamheten

42,00%
iu

2017
4,36%

2018
4,00%

iu

Resultat Måltal

2018
4,99%

2019

Resultat

Måltal

2019

2020

4,00%

82,20%

37,00%

75,00%

1,00%

0,00%

50,00%

75,00%
0,00%

0,00%

5

LUDVIKA KOMMUN
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

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 Solsidans
förskola. 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:










Pro Capita
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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Förskolan Solsidan
Solsidans förskola består av sju avdelningar, och då är OB omsorgen förlagd där och räknas som en
egen avdelning.
Det är 19 pedagoger som arbetar där varav åtta stycken är förskollärare, och sju barnskötare, en
med annan pedagogisk utbildning och tre stycken utan utbildning. På OB arbetar en förskollärare och
en outbildad, samt några timvikarier. På Solsidan går 102 barn i åldrarna 1-5år.På OB omsorgen är
det 20 barn inskrivna just nu. Det har varit tre barnskötare som har gått15 hp, vi har även haft en
specialpedagog som har varit stationerad hos oss.
Specialpedagogen har varit ett stöd till arbetslagen genom handledning, barnhälsoteammöten och
verksamhetsbesök.
Vi är även en partnerförskola tillsammans med de övriga i Lorensberga förskoleområde. Det är tre
förskollärare som har varit VFU handledare på Solsidan. Vi har för närvarande 5
Förskollärarstudenter hos oss.
På måndagar har vi något som vi kallar för Ledningsgrupp, där en förskollärare från varje avdelning
deltar. Där tar vi upp organisation och pedagogiska frågor. Tillsammans försöker vi vidare utveckla
förskolan, som vi sen förankrar i resp. arbetslag. Vi förbereder även planering för olika traditioner,
som tex: Påsk, Skräpplockardag, Förskolans dag, Midsommarfirande, Lucia osv.
APT har vi tillsammans hela arbetslaget, vi har under vårterminen börjat med 30 minuters
information för att sen dela in oss i två grupper, den ena gruppen har haft Läslyftet och den andra
Nedstressad förskola och sen har vi bytt efter en timme.
ALT avdelningsvis, jag som förskolechef har varit med i de arbetslag som har behövt det.
Det har funnits tid för reflektion två timmar varannan vecka per avdelning.
Pedagogerna har använt sin individuella planeringstid till Unikum, planering av verksamheten, läsa
litteratur, förberedelser för olika aktiviteter.
Sjukfrånvarostatistik: Det har i början under året varit en ganska hög frånvaro bland personalen. Det
har mest rört sig om korttidsfrånvaro, några längre sjukskrivningar, har kontinuerligt fört samtal med
dessa om hur deras rehabilitering fungerar och fortgår.
Personaltäthet
Förskolan Solsidans
Skogsgläntans förskola
Andelen personal med
pedagogisk högskoleexamen
Barngrupp, antal barn /avdelning
Personaltäthet, antal barn/årsarbetare

Solsidan

Kommunen

Riket

50%

37%

42%

17,0

15,9

15,4

5,6

5,0

5,1
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Viktiga händelser 2018-19
Under vårterminen 2019 så har vi gjort ett chefsbyte, och jag Barbara tillträdde i Januari.
Jag har under den här terminen fortsatt vårt påbörjade arbete som vi hade innan, jag har själv
arbetat som pedagog på Solsidan innan jag blev chef och har haft vetskap om vad vi har behövt
arbeta med, det har varit ganska mycket organisatoriska frågor.

Genomförd kompetensutveckling inom förskoleområdet
Vi har haft läslyftet, där jag har varit handledare och den utbildningen har varit på Högskolan Dalarna
och fortlöpt med Läslyftet.
Det har varit ett positivt bemötande från pedagogerna, och alla på hela förskolan var delaktiga i detta
projekt. Upplägget för Läslyftet har varit bra, och alla har fullföljt sina uppgifter. Man har följt en
kompetensutvecklingsmodell och varvat både teori och praktik.
Några pedagoger som är VFU handledare har fått gått på olika seminarier genom Högskolan Dalarna.
Det har varit SETT mässa som två pedagoger närvarade vid.
NTA utbildningar.
SIS projekt kompetensutveckling för outbildade.
Olika föreläsare på verksamhetsutvecklingsdagarna som tex Ingrid Pramling.
Unikum grupp som jobbat med att vidareutveckla detta redskap.
Programmering i förskolan
Inprint.

Samverkan
Inom förvaltningen
Vi har varit sammanslagna tillsammans med andra förskolor vid tex : verksamhetsutvecklingsdagar.
Vi är även sammanslagna tillsammans med Lorensbergas rektorsområde under semestern v28-31.
Nytt för i år är att även Högberget, Junibacken och Knutsbo är med på sammanslagningen.
Överinskolningssamtal till förskoleklass.
IFO - skola
All personal inom förskolan har anmälningsplikt, om personal känner oro för ett barn kontaktas
förskolechefen som i sin tur kontaktar IFO för rådgivning och eventuellt en anmälan. Den här
terminen har inget sådant behövts göra.
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Extern samverkan
HAB, logoped och dietist.

Resultatredovisning 2018-19, 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.
Den kommungemensamma enkäten för barn, vårdnadshavare och personal genomfördes i april
2019. Svarsfrekvensen på Solsidans förskola var låg 40/102 vårdnadshavare.

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.
Vårdnadshavare anser att det viktigaste är deras barn trygghet. De tycker också att lek och bus hör
till det dagliga och att det känns som att barnen får utrymme till detta. Att kränkande behandling är
oacceptabelt och att flickor och pojkar verkar ges samma förutsättningar. De tycker att utemiljön har
förbättrats med hjälp av vårdnadshavare och personal efter en gemensam utedag med att göra
iordning gården. Vissa vårdnadshavare har uttryckt att bemötandet från personal inte alltid har varit
bra. Men i det stora hela så upplevs Solsidan som positiv.
Även pedagogerna tycker att de behöver arbeta mer med bemötande mot barn, vårdnadshavare och
personal.
Vi har gemensamt diskuterat bemötande och hur viktigt det är, jag har då som chef tagit hjälp av
specialpedagogen, som tillsammans med mig utgick från föräldrars svar. Detta är något som jag vill
ska fortsätta i höst. Vi har även i samband med detta uppdaterat trivselfrågorna som vi har
gemensamt kommit fram till att de ska hållas levande.

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.
Hälften av vårdnadshavarna på Solsidan vill gärna ha mer fortlöpande information om sitt barn, de
upplever att de får bra information på utvecklings samtalen, att de får ett bra stöd och att det är
stimulerande miljö och att pedagogerna lyssnar på den information som vårdnadshavare förmedlar.
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Pedagogerna erbjuder en stimulerande och lärorik miljö som ständigt är i förändring utifrån barnens
behov. De som arbetar med äldre barn har den här terminen arbetat med bland annat
programmering, NTA har inte varit något som alla har använt sig av. Läslyftet har varit väldigt
uppskattat och haft en röd tråd i hela förskolan. Vi har haft Teknik och naturvetenskap i litteraturen.
Det har handlat både om rymden, ljud, olika begrepp som rulla, fastna osv. Sagor både i bokform,
som teater och skapande.
Fortsatt arbete med programmering, NTA och även det viktiga arbetet med bemötandet.

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.
På Solsidan tycker de flesta vårdnadshavare att pedagogerna väcker barnens nyfikenhet, att de blir
sedda och hörda och att de ser deras intressen. En stor del tycker även att de får tillräckligt med stöd
och att de får förmedla sina egna åsikter och tankar.
Pedagogerna tycker att de har skapat en bra och stimulerande miljö för barnen, och att de väcker
barnens intressen och att de anpassar verksamheten utifrån barnens behov men att det är ständigt
ett arbeta som behöver hållas levande och alltid kan förbättras.

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.
De flesta vårdnadshavare är nöjda men kan tänka sig att få mer information om vad som händer
under dagarna. De tycker att personalen oftast tar tillvara på vad de har att förmedla om barnen.
Pedagogerna fortsätter att få fler vårdnadshavare delaktiga i Unikum och även här tänka på
bemötandet.

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.
Överlämning till förskoleklass enligt befintlig plan har skett till de skolområden som det berör.
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Överlämning har skett av pedagog och förskolechef till rektor och pedagoger på skolan.
De blivande förskoleklassbarnen har vid flertal tillfällen hälsat på i förskoleklassen och träffat både
nya barn och den personal som kommer att arbeta där.

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
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.

Utvecklingsområden inför 2019-2020
Nedstressad förskola, detta är något som pedagogerna vill fortsätta att arbeta med, och i det arbetet
ingår även Ljudit som man inte har haft fokus på.
Arbete med förhållningsätt och bemötande i rutinsituationer och i förskolans verksamhet. Extra
viktigt med bemötandet då det kommer nya barn till hösten och det är både de och
vårdnadshavarnas första möte i förskolans värld.
Fortsätta arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Nytt styrkort 2019-2020
Styrkortet kommer att läggas in senare då det är en ny rektor som kommer att tillträda här i höst.

