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Vision:

Lustfyllt lärande genom lek och samspel

Målgrupp:

Verksamhetsområde Förskola

Strategiska
målområden

Barn och unga

Kommunövergripande
mål

En av landets bästa
skolkommuner

Rikssnitt Måltal
Styrtal

Nr

I våra förskolor använder personalen miljö och
material samt barnens lek i syfte att stimulera
utveckling och lärande. Självvärdering skala 1-4.

1

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

2

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

3

Personalsammansättning, antal inskrivna barn i
förskolan, åldersstruktur, barn med annat
modersmål, redovisas per enhet på avdelningsnivå.
Antal ggr per år.

4

Verksamhetschef deltar på ett Barnhälsoteamsmöte
per enhet under året för kartläggning av behov av
tidig insats. Andel av 25 enheter.

5

Samtliga enheter har likabehandlingsplan och plan
mot kränkande behandling. Andel av 25 enheter.

6

2015

2016

2017

Resultat

2017/
2018

2017/
2018

3

3,2

3

3

3

3,1

2

2

100%

100%

100%

100%

i.u

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.
100%
100%

100%

i.u.
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En bra kommun att
växa upp i

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

7

Antal inskrivna barn per avdelning.

8

i.u.

18,4
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.

En tillväxtkommun

En bra kommun att
leva i

Livsmiljö
En miljövänlig
kommun

15,3

9

17,5

16,8

9

Minst två förskolenheter jobbar med programmering. 10

Arbete och näringsliv

ej klart

9

Samtliga avdelningar med barn i åldern 4-5 år har
jobbat med minst en NTA-låda under året. Andel
avdelningar av totala antalet.

11

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom
barnomsorgen.
Samtliga förskoleenheter är utifrån frisknivå och
smittrisk ute med barnen minst 5 timmar per vecka.
Andel av 25 enheter.

12

Garantera barnomsorgsplats inom angivna lagkrav.
Andel av placerade barn våren 2018
Andelen förskolor med Grön Flagg ökar med 2
enheter. Antal enheter.

14

Regelbundna kontroller per enhet ska genomföras
under oktober till april av inomhustemperaturen, som
inte ska överstiga 22 grader celsius. Andel av 25
enheter.

16

Under 2017 ska samtliga vilmadrasser vara fria från
ftalater eller PVC. Andel av 25 enheter.

17

Samtliga inköp av lekmaterial har god kvalitet ur
miljösynpunkt och kemikalielagstiftning. Andel av 25
enheter.

18

1

i.u.

100%
Blev
85%

i.u.

2

23

100%

85%

96%

98%

100%

98%

100%

85%

7

7

100%

95%

100%

100%

100%

98%

i.u.

95%

96%

i.u.

13
i.u.

95%
15
5

5

i.u.
i.u.

i.u.

i.u.
i.u.
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Styrtal

Interna målområden

Medarbetare

Ekonomi

Nr

2015

Sjukskrivningstalet för förskoleverksamhetens personal stäms av fyra gånger per
år och ska minska.

19

Andel årsarbetare m. ped. högskoleexamen

20

51

Antal barn per personal

21

5,4

Verksamhet förskola arbete är en attraktiv arbetsplats (rekrytera - utveckla behålla personal)

22

Budget i balans för förskoleverksamheten. Avvikelse i % av budgetram.

23

Samtliga barn som får utökad tid enligt Skollagen 8 kap. 9§ har föregåtts av en
utredning av behovet och förskolechefen har gjort ett delegationsbeslut.

24

4,20%

2016

Rikssnitt
2017

Måltal Resultat
2017/ 2017/
2018
2018

6,90%

6%

8,27%

42

42%

52%

42%

5,4

5,1

5,2

5,2

2,9

2,7

3,4

i.u

2,80%

i.u.

0%

2,4%

i.u.

100%

100%
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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
I det systematiska kvalitetsarbetet i kommunens och nämndens verksamheter används målstyrning
som metod, dvs. att på samtliga verksamhetsnivåer enas om målen för verksamheten samt att följa
upp det arbete som görs. För detta ändamål används målstyrningsverktyget balanserade styrkort
(BSK) med de politiska kommunövergripande målen och de statliga 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 FÖRSKOLAN
i Ludvika. 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
Förvaltningens enkäter till barn, vårdnadshavare och personal
Förvaltningens ekonomisystem
Skolverkets databas Siris
Hypergene – Ludvika kommun
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Social – och utbildningsförvaltningens organisation delar av året som gått

Verksamhet förskolas organisation
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Förutsättningarna för förskolan i Ludvika kommun

Förskolan i Ludvika kommun har under de senaste 8 åren byggts ut på grund av det ökade
platsbehovet. Under de senaste åren har födelsetalet per år varierat, men med en stadigt ökat
antal åren mellan 2009 -2017.
2009

275 barn

2010

287 barn

2015

348 barn

2016

348 barn

2017

345 barn

2018

285 barn

År 2018 minskar antalet födda barn, den stora minskningen är utanför centralorten Ludvika.
I slutet av år 2018 finns det 26 förskolor och en dagbarnvårdare med totalt 1473 barn placerade.
De minsta förskolorna har två avdelningar och de största har 7 avdelningar. (Siffrorna tagna ur
handlingarna till SUN 2018-12-12).
Efterfrågan på förskoleplatser är dock hög och det saknades vid denna rapportering vid
nämnden i december 92 platser för år 2018 och ytterligare 104 platser fram till sommaren
2019. De flesta platserna saknas i centralorten Ludvika med närliggande mindre orter.
Pågående utbyggnation med planerad start under hösten 2019 är:
Gonäs förskola ökar med 1 avdelning,
Bärets förskola (Fd Ludvika Gård) får 5 nya avdelningar varav 2 är avdelningar flyttas från
Lorensbergamodulen, det senare sker i början av 2019,
Skogsgläntans förskola ökar från 3 avdelningar till 5 avdelningar,
fd Seco-tools lokaler 6 avdelningar planeras att bli förskola men är överklagat.
Totalt ger detta 1 + 3 + 2 + 6 = 12 nya avdelningar med cirka 180 platser.

Personalsammansättning och organisation hösten 2018
Antal
barn
TOTAL
KOMMUN

1473

Grundbemanning
Tjänster

276

Varav
ped.
hög.

Varav
bemannad m ped
hög.

170

117

Andel m Barn/vuxen

modersmål

ped.hög.
42%

Annat

5,34

452

Skollagen säger i §§ 13 och 15 att endast den som har legitimation som förskollärare får
bedriva undervisning och ansvaret för undervisningen ligger då på den personen. Det betyder
att mycket ansvar ligger på förskollärarna.
Under 2018 hade vi i Ludvika kommun 42 % förskollärare av grundbemanningen, målet är
minst 66%. Snittet i Sverige var 42 %, per oktober 2017. Som jämförelse kan nämnas att vid
mätning i oktober 2010 hade kommunen 62 % förskollärare. Att siffran sjunkit trots utökat
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uppdrag och ansvar för förskollärarna sedan dess, beror på den stora utbyggnad av förskolan
som sedan dess skett i Ludvika och hela Sverige,en ökning från ca 1000 barn till 1500
inskrivna och ytterligare behov av 200 platser för att täcka kön.
Bristen på förskollärare är stor. I kommunen ser vi även skillnad mellan de olika förskolorna
och under 2018 gjordes att arbete med att genom högre lön locka till att arbeta på förskolor
med lägre andel förskollärare. Det är viktigt för att kunna erbjuda likvärdig utbildning för
förskolebarnen.
Förvaltningen har de senaste två åren erbjudit personal som är tillsvidareanställda som
barnskötare att studera 15 högskolepoäng inom det ordinarie förskollärarprogrammet vid
Dalarna Högskola, på betald arbetstid. Sammanlagt har 35 personer genomgått utbildningen.
Planering för fortsättning pågår.
Förvaltningens verksamheter ansöker varje år att få ta emot förskollärarstuderande från olika
lärosäten, en viktig del i att senare kunna erbjuda personerna anställning.
Personal och ledare från förvaltningen deltar på olika mässor på lärosäten runt om i Sverige
för att marknadsföra kommunen. Deltar även via Samarkand på mässa i Nederländerna och
ska delta i Spanien i april.
Satsningar som görs gentemot personalen inom förskolan är arbetskläder till personalen,
pedagogiska måltider och pedagogisk utvecklingstid.
Statistiken visar att barn per årsarbetare ligger vi ungefär på rikssnittet. Vi har 5,2 barn per
årsarbetare medan snittet är 5,1 barn.
Antal barn per avdelning har Ludvika 16,8 medan rikssnittet är 15,3. ”Skolverkets riktmärke
för barngruppers storlek är 6–12 för barn i åldern 1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern
4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till och inte något statiskt. Det kan
alltså vara både färre eller fler barn i en barngrupp än vad riktmärket anger, beroende på
hur väl de tidigare nämnda faktorerna fungerar tillsammans.
Vidare kan man avläsa i SCB-statistik att kommunen har lägre avgiftsfinansiering än
rikssnittet. Ludvika har 6 % medan snittet är 7 %.
Kostnaden per inskrivet barn är i Ludvika, 144 900 kronor, rikssnittet är 149 000 kronor.

Förskolecheferna som pedagogiska ledare

I Ludvika var det 10 förskolechefer under 2018. Förskolecheferna har 1 - 4 förskolor att leda
beroende av tjänstgöringsgrad. Den som har det största området har en biträdande
förskolechef som stöd. Samtliga har även lite administrativt stöd.
Förskolecheferna i kommunen genomgår den statliga rektorsutbildningen i början av sin
anställning. Den innehåller pedagogisk ledarskapsutbildning men även grundläggande juridisk
kompetens med arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.
Förskolecheferna leder och ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på sina områden. De
förutom det statliga ansvaret som pedagogiska ledare även arbetsmiljöansvar, fastighetsansvar
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och ansvaret för områdets ekonomi. Framförallt fastighetsansvaret tar mycket tid från
huvuduppdraget.
Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en
god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i förskolan och för att förbättra
resultatet så att varje barn når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.
Det betyder att förskolechefen måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget,
omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos
medarbetarna för samband mellan insats och resultat. (från Skolinspektionsrapport).
Forskare vid Umeå universitet påvisar i sin forskning att nära till chefen är viktigt för god
arbetsmiljö (2018). Ytterligare rapport från den forskningen kommer under 2019. Målet med
rapporten är att visa vad som krävs för att förskolepersonalen ska kunna göra ett bra
pedagogiskt arbete – och samtidigt må bra. Det handlar om ledarskap, bemanning, utbildning
och kompetensutveckling.

Tidig insats via specialpedagogiskt stöd till förskolechef och pedagogerna
inom förskolan

Social- och utbildningsnämnden har i många år haft ett mål för tidig upptäckt och tidiga
insatser genom att bland satsa på att ge tillgång till specialpedagogisk kompetens i förskolan.
En långsiktig personalförsörjningsplan initierades för cirka 10 år sedan för att utbilda och
rekrytera specialpedagoger.
Specialpedagogernas uppdrag är att genom handledning och konsultativa samtal ge stöd till
verksamhetens pedagoger och har även till uppgift att, tillsammans med berörd förskolechef
som har yttersta ansvar i sådana frågor, se till att olika pedagogiska verksamheter verkligen är
till för alla barn. Specialpedagogerna är även utbildade att vara med i skolutveckling och
organisatoriska samtal för att skapa de bästa lärmiljöerna för förskolebarnens lärande och
utveckling. Specialpedagogen är med i verksamheterna och gör observationer med påföljande
handledning och ibland även direkt arbete med barnen. De deltar på förskoleområdets möten
och planeringar. De leder även viss kompetensutveckling.
Inom förskolans verksamheter i kommunen fanns det fem utbildade specialpedagoger under
2018. Dessa fem arbetar mot 2-3 förskolechefer. Målet är maximalt två chefer. Två personer
är under utbildning och en person avslutar sin tjänst under 2019.
Förskolan har många barn i verksamheterna som har en autismdiagnos. Forskning från blad
annat Karolinska institutet visar att tidig insats är avhörande för små barn med autism. Våra
specialpedagoger jobbar tillsammans med Habiliteringen och handleder avdelningspersonalen
vid en speciell intensivträning med barnen.
Barnhälsoteam (BHT)
Cirka två gånger per termin kallar förskolechefen sin avdelningspersonal och
specialpedagogen till BHT på respektive förskoleavdelning. Innan dess har förskolechefen
och specialpedagogen gjort observationer utifrån utvecklingsfrågor i kommunen, på området,
runt en barngrupp eller ett speciellt barn.
På barnhälsoteamet följer man upp sina observationer via diskussioner och samtal och ger
eventuellt uppdrag till verksamheten. Uppdragen nedtecknas i en ”Handlingsplan för
pedagoger” som sedan följs upp.
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Sjukfrånvaro

Kommunen och även social- och utbildningsnämnden har satt som mål att sjukfrånvaron ska
vara högst 5 %. För förskolans del har styrkortets mål satts till 6 %. Under 2017 sjönk
frånvaro men under 2018 steg den igen och slutade på 887 % för förskolan. Analys visar att
det är mest korttidsfrånvaron som stigit.
Förvaltningen har under de två senaste åren erbjudit samtlig tillsvidareanställd personal och
personal med minst 6 månaders anställning att genomgå en Hälso- och arbetsmiljöprofil
(HAMP) via företagshälsovården. Många har sedan erbjudits att delta i gruppverksamhet med
livsstil eller stresshantering som tema. Allt detta har varit väldigt uppskattat. Inför 2019
planerades en fortsättning men budgetläget verkar styra att detta måste skjutas fram i tid.
Förvaltningen tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen utredde möjligheten att
erbjuda influensavaccination till kommunens medarbetare. Tyvärr fanns det inte vaccin att
tillgå så vi fortsätter att planera för detta inför kommande höst/vinter.

Barn med annat modersmål

Andelen barn med annat modersmål har ökat mycket i verksamheterna de senaste åren. Dock
är det inte lika stor andel på barn med annat modersmål på samtliga förskolor. Vi har
förskolor med nästan inga barn med andra modersmål och förskolor med 95 % andel barn
med annat modersmål. Orsaken är segregerade bostadsområden och blir därmed svårt för
förvaltningen att påverka. Information och kunskapsspridning om svenska språkets betydelse
till vårdnadshavarna är viktig i detta och det sker på föräldramöten och vid
utvecklingssamtalen. Våra specialpedagoger har riktade kurser i ”Småbarnsliv” (lika som
COPE - men för yngre barns föräldrar) till förskolor med hög andel barn med annat
modersmål.
Skollagen tydliggör det uppdrag som vilar på verksamheten för att erbjuda modersmålsstöd i
förskolan. ”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål". Många av våra förskolor
har ordinarie personal med olika modersmål, framförallt i de större språkgrupperna. Dessutom
har flera förskolor, personal med olika anställningsstöd, t ex språkpraktikanter som har andra
modersmål.
Man arbetar språkstimulerande både kring svenska språket och med barnens modersmål som
får positiv uppmärksamhet på olika sätt, t ex att alla barn får lära sig barnvisor på olika språk,
att man har barnböcker som är tvåspråkiga, att barnen frågar efter vad olika saker heter på
barnens modersmål med mera. Förskolans personal behöver utveckla sin kunskap och
kompetens för att förskolan ska ta tillvara den kulturella och sociala mötesplats den är, så att
alla barn får möjlighet att bli bekräftade.

Finskt förvaltningsområde

Lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken innebär att det finns ett
grundskydd för fem nationella minoriteter: judar, samer, romer, tornedalingar och
sverigefinnar. Kommunen har utifrån lagen ett ansvar att stärka och skydda de nationella
minoriteterna. Ludvika kommun är sedan 2015 finskt förvaltningsområde och det innebär att
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kommunen åtagit sig ett utökat ansvar för förstärkt skydd för det finska språket. Det innebär
att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska om så begärs av en
enskild individ som tillhör sverigefinska gruppen. Kommunen erbjuder detta på förskolan
Freden mitt i centrum. Det finns även finsktalande personal på några fler förskolor.

Viktiga händelser 2018

Under 2018 planerades för en stor utbyggnad av förskoleplatser utifrån efterfrågat behov.
Tyvärr blev det fördröjningar av olika slag som gjorde att planen inte hölls. Björkås öppnade
en sjunde avdelning och Skogsgläntan öppnade två avdelningar under 2018. Detta medförde
att förvaltningen inte kunde erbjuda platser inom lagkravet på maximalt fyra månaders
väntetid.

Genomförd central kompetensutveckling inom förskoleområdet 20172018
Centrala satsningar som genomförts är:
* sedan år 2016 har det varit en satsning med olika utbildningar inom språkutvecklande
arbetssätt över hela kommunen
*34 tillsvidareanställda barnskötare har på delvis betald arbetstid fått studera 15
högskolepoäng inom ordinarie förskollärarprogrammet,
*ekonomiskt stöd till 2 personer för att studera till specialpedagog,
*ett antal personer har läst 7,5 högskolepoäng för att bli handledare till studenter från
Högskolan,
*samtlig personal vid drygt hälften av våra förskolor har studerat Skolverkets kurs ”Läslyftet
för förskolan” (övriga studerade år 2017),
*återkommande utbildningar inom Unikum vårt digitala dokumentationssystem,
*utbildningar i analog – och digitala programmering,
*utbildningar i användandet av NTA-lådor i undervisningen (NTA=natur och teknik för alla)
Förskolorna har dessutom egna medel att genomföra kompetensutveckling för.

Samverkan
Med Social välfärd (Individ- och familjeomsorgen)

Verksamheterna beskriver ett gott samarbete med Social Välfärd i ärenden då man behöver
anmäla oro för ett barn enligt Socialtjänstlagen. Kontinuerliga utbildningsinsatser behövs.

Extern samverkan
Övergripande barnhälsoteam

Förskolan samarbetar med barnavårdscentralerna, socialtjänsten, habiliteringen och barn- och
ungdomspsykiatrin. Ludvika kommun utsågs som pilotkommun i Dalarna för att ta fram en
modell där ovanstående instanser samverkar med barnet och familjen i centrum för att snabba
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på processer och för att underlätta för familjer. Vårdnadshavarna måste ge sitt samtycke till
samverkan annars gäller sekretess mellan oss. Under 2018 permanentades arbetssättet på
grund av de utvärderingar som gjorts och som visar ett effektivare samarbete utan
merkostnader.

Resultatredovisning 2018, måluppfyllelse, analys och åtgärder
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. (utdrag
ur Läroplan för förskolan, Lpfö).
Samtliga förskolor har likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.
Under året har förskolecheferna anmält till nämnden att de startat tre utredningar om
kränkning.
Varje år genomförs enkäter med barnen i åldern 3-6 år i verksamheterna. En av frågorna som
de svarar på är nedanstående. Barnen svarar med att peka på ett ansikte med en mun som är
glad, ledsen eller ”neutral”. De gör detta med en personal de är trygg med som också kan
förklara frågan. Svaren är i hög grad väldigt positiva. De barn som svarar, ibland eller nej,
följs upp i samtal och i utvecklingssamtal med vårdnadshavarna, så att det blir bättre.

Bilden nedan visar hur vårdnadshavarna upplever att verksamheten lyckats med att barnen ska
utveckla respekt för varandra.

LUDVIKA KOMMUN

14

SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

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 (utdrag ur Lpfö).

Barnens egna svar på frågan om de lär sig något har hög måluppfyllelse. Vad de lärt sig följs
upp i samtalet med den personal som sitter med barnet och följs upp på utvecklingssamtalet.
Några av barnens kommentarer:
Jag lär mig namnsdagar.
Jag lär mig lite att skriva och matte.
Jag lär mig att skriva bokstäver.
Att man inte ska slåss.

LUDVIKA KOMMUN
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I styrkortet finns det tre kunskapsmål med tagna ut Läroplan för förskola. Arbetet följs upp
med framtagna kriterier i ett systematiskt självvärderingsarbete i personalgrupperna. Måltalen
för år 2018 är 3, för samtliga dessa mål på en skala av 1-4, där 4 är högst. Det sammantagna
resultatet för 2018 hamnade på 3,2; 3 respektive 3,1. Analys av barnens lärande och hur
verksamheten utvecklas så att rätt insatser sker, redovisas i den enskilde förskolechefens
kvalitetsrapport. På aggregerad kommunnivå sker också analys och planering av åtgärder för
högre måluppfyllelse.

Vårdnadshavarnas uppfattning att deras barn lär sig på förskolan. Det som redovisa är på
kommunnivå men varje förskolenhet har sina egen svar och kan analysera och diskutera med
både vuxna och barn.

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. (utdrag ur
Lpfö).
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Även dessa svar är väldigt positiva men det är viktigt att samtala om svaren.

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. (utdrag ur Lpfö).

LUDVIKA KOMMUN
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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 (utdrag ur Lpfö).
Förvaltningens utbildningsdel har en gemensam plan för överlämnande av information runt
barn när barn byter förskola eller ska börja förskoleklass och eventuellt fritidshem. Planen är
anpassad till Skolverkets riktlinjer och följs upp varje och utvärderas varje år.

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. (utdrag ur Lpfö). Social- och utbildningsnämnden använder
målstyrning med stöd av balanserade styrkort utifrån de kommunövergripande målen och
egna kommunala mål. Verksamheten inom förskolan följer i sitt systematiska kvalitetsarbete
med stöd av ett årshjul och följer då upp både det kommunala uppdraget och även det statliga
uppdraget i skollag och läroplansmålen. I styrkorten för förskolan tydliggör vårdnadshavarnas
och personalens synpunkter. Enkätfrågorna är de som Skolinspektionen använder i tillsyn.
Barnens enkät är förvaltningens egna men liknar Skolinspektionens.

LUDVIKA KOMMUN
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Utvecklingsområden 2019
Implementering av Ny Läroplan för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019.
Begreppen utbildning och undervisning har förts in i läroplanen. Genom att föra in
begreppen i läroplanen betonas att förskolan är en del av skolväsendet
Titeln förskolechef ersätts med rektor från och med 1 juli 2019
Omsorg ingår i allt som sker på förskolan
•

Begreppet omsorg har förts in på flera ställen i läroplanen för att förtydliga att omsorg,
utveckling och lärande utgör en helhet i förskolan.

Barnkonventionen
•

Grundläggande värden att förskolan ska spegla de värden som uttrycks i
Barnkonventionen

Förskollärares ansvar i undervisningen
”Förskollärare ansvarar för att de målstyrda processerna, som syftar till utveckling och
lärande, bedrivs i enlighet med läroplanens mål och intentioner.” Skrivningarna förutsätter att
det finns förskollärare som har det pedagogiska ansvaret på förskolan. Det är huvudmannen
som har ansvar för att se till att det finns förskollärare som ansvarar för undervisningen i
sådan omfattning att de nationella målen (Lpfö 18 och skollagens olika kapitel som gäller
förskolan) kan uppfyllas. Förutom förskollärare kan också annan personal arbeta i förskolan,
”I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns
utveckling och lärande”.
Digital kompetens
•

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering
de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

Hållbar utveckling
”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande
intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling –
såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt
framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen”.
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De nationella minoriteternas språk och kulturer
”Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samerna ingår, ska även stödjas i
sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en
kulturell identitet. Förskolans ska därigenom bidra till att skydda och främja de nationella
minoriteternas språk och kulturer”. Det finns också ett mål i del 2 under rubriken Omsorg,
utveckling och lärande: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det
svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell
minoritet.”
Rätt till teckenspråk
•

Barn om har behov av svenskt teckenspråk har rätt till det i förskolan.

Kroppslig och personlig integritet
•

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna
trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga
integritet.”

Jämställdhet
”Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val
och lärande.”
Stöd och stimulans utifrån barnets behov och förutsättningar
”Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning
och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad
så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd
och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.”
Fortsatt utbyggnad av förskoleplatser så att ingen behöver vänta på plats.
Öppnande av Marnäs förskola avdelningar 1-4, Gonäs avdelning 4, Bäret avdelningarna 3-5,
Skogsgläntan avdelningarna 4-5 och en femte förskola inrymmande Marnäs fsk och
ytterligare 2 avdelningar
Fortsatt arbete med språkutvecklande arbetssätt, fastställande av ”Språkplan för
förskola”. Föreläsare och kollegialt lärande. Tydlighet i hur man påvisar barnens lärande.
Fortsatt utvecklingsarbete med pedagogisk dokumentation via Unikum
Digitalt lärande
Digitalisering – satsning på ökning av adekvat teknik
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Lärmiljöerna utvecklas
Med stöd av våra specialpedagoger, kollegialt lärande och kompetensutveckling fortsätter vi
utveckla bättre lärmiljöer.
Arbetsro i förskolan (Ljudit)
Varje förskoleenhet går igenom checklistan " Bullrets när var hur" och arbetar med
pedagogiska åtgärder i lärmiljöerna förskolan utifrån "Arbetsro i förskolan" (Ljudit).
NTA (Natur och teknik för alla)
Fortsatt satsning enligt vår NTA-plan
Säkerhetsarbete
Revidera vår plan mot hot och våld
Föranka systemet med att ”blåsa in barnen på förskolan”
Rekrytera och behålla personal
Fortsätta satsningen på arbetskläder.
Fortsätta med pedagogiska måltider och pedagogisk utvecklingstid.
Satsning på högre löner för legitimerade förskollärare.
Delta i olika mässor för att rekrytera dels på gymnasiet men även på högskolor
Mentorskap till nyexaminerade förskollärare
Arbete med tema ”Nedstressad förskola” i hela förskoleverksamheten.
Erbjuda feriearbete period 1 till elever från åk 8 till gymnasiet åk 2.
Fortsätta samarbeta med VBU inom dem ett-åriga barnskötarutbildningen.
Beroende av budget 2019 fortsatt satsning på att tillsvidareanställda får studera inom
förskollärarprogrammet på arbetstid.
Söka till Dalarnas högskola om att vara partnerförskolor och ta emot studenter.
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Bilaga 1

Den statliga styrningen av förskolan

Förskolan i Sverige styrs av Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan Lpfö 98,
reviderad 2016 och de av Skolverkets allmänna råd som riktas till förskolan.
Skollagen är gemensam för samtliga skolformer i kap. 1, 2, 3, 4 och 6. Sedan har de olika
skolformerna specificerade kapitel som styr och 8 kap. Förskolan, är inriktad enbart till
förskolan.
Skollagen, 1 kap. Inledande bestämmelser, benämner syftet med utbildning, utformningen av
utbildningen, allas lika tillgång till utbildning, rätten till likvärdig utbildning och att särskild hänsyn
ska tas till barnets rätt. Sedan beskriver den att varje skolform och fritidshemmet ska ha en egen
läroplan som utgår från bestämmelserna i skollagen.
I SL 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning, beskrivs bland annat att fördelningen av
resurser ska ske utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Vidare att det pedagogiska
arbetet på en förskolenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Förskolechefen har
beslutsrätt om sin enhets inre organisation och ansvar för fördelningen av resurser inom enheten.
Som förskolechef får endast den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk
insikt (enligt Skolinspektionens PM 2014-04-02 ,”Pedagogisk insikt genom utbildning och
erfarenhet – behörighetskrav för rektorer och förskolechefer” är kraven stränga).
13 och 15 §§ fastställer att endast den som har legitimation som förskollärare får bedriva
undervisning och ansvaret för undervisningen ligger då på den personen. 14 § anger att det
utöver legitimerade förskollärare får det i undervisningen finnas annan personal med sådan
utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. Personal som är obehöriga
får anställas högt ett år i sänder på en förskollärartjänst.
I 22 och 22 a § beskrivs att huvudmannen har anställt en legitimerad förskollärare ska se till att i
omedelbar anslutning till att anställningen genomförs får förskolläraren en introduktionsperiod
inom undervisning.
31 § beskriver skyldigheten att lämna in utdrag ur belastningsregistret för en person som erbjuds
anställning inom förskolan eller gör sin praktik eller ingår i arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
I SL kap 3. Barns och elevers utveckling mot målen, beskrivs i 3 § om att alla barn ska ges
den ledning och stimulans som de behöver i förhållande till sitt lärande och sin personliga
utveckling.
I Allmänna råden ”Måluppfyllelse i förskolan” uttrycks ”Barns behov av särskilt stöd i sin
utveckling kan inte förstås som en egen egenskap hos barnet utan är alltid situationsbunden”
SL 4 kap. Kvalitet och inflytande, kapitlet beskriver de olika nivåerna och för ansvaret för det
systematiska kvalitetsarbetet.
6 § beskriver kravet på dokumentationen av kvaliteten.
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9-14 §§ ger direktiv om barnens och vårdnadshavarnas inflytande. Vårdnadshavarna ska ges
möjlighet till inflytande över utbildningen.
SL 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling. Kapitlet har till ändamål att motverka
kränkande behandling och diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna. Enheterna ska
varje år upprätta en plan mot kränkande behandling och diskriminering.
10 § beskriver skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
Anmälan ska ske till närmaste chef som i sin tur rapporterar till huvudmannen.
SL 8 kap. Förskolan
2 § Utbildningens syfte är att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda
barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja
allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och
att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
9 § Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling av olika skäl ska ges det stöd som deras
speciella behov kräver. I Allmänna råden ”Måluppfyllelse i förskolan” uttrycks ”Barns behov av
särskilt stöd i sin utveckling kan inte förstås som en egen egenskap hos barnet utan är alltid
situationsbunden”
10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla både det svenska och språket och sitt modersmål.
14 § Erbjudande om plats inom fyra månader från det vårdnadshavaren ansökt om plats. Barn
som behöver särskilt stöd i sin utveckling ska skyndsamt erbjudas förskola.
15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskolenhet så nära barnets hem som möjligt. Skälig
hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål.
Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016.
Lpfö är uppbyggd med ett inledande kapitel om Förskolans värdegrund och uppdrag.
Kap 2 handlar om Mål och riktlinjer för: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns
inflytande, Förskola och hem, Övergång och samverkan, Uppföljning, utvärdering och utveckling
och Förskolechefens ansvar.
Varje avsnitt är uppdelat i:
•

Mål hur förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar….. (Målen är i punktform
och konkreta som sedan förskolan ska tolka.)

•

Riktlinjer för vad förskollärare ansvarar för….
punktform)

•

Arbetslaget ska…

(Även där i
(I punktform)

Det sista avsnittet i Lpfö tydliggör förskolechefens ansvar som pedagogisk ledare på avdelningen
och ansvaret som följer med det.
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