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Styrkort 2018-2019
Målgrupp:
Social- och utbildningsnämnden
Strategiska Kommunövergripande
målområden
mål

En av landets bästa
skolkommuner

Rikssnitt Resultat Måltal

Styrtal

2017

En bra kommun att
växa upp i

2018

En tillväxtkommun

Livsmiljö

En bra kommun att
leva i

2019

Måltal

2019

2020

iu

90%

100%

93%

100%

100%

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

iu

80%

100%

95%

100%

100%

I våra förskolor stimulerar och stärker personalen
barnens intresse för att erövra nya kunskaper och
färdigheter.

iu

Andelen barn som upplever de har inflytande över sitt
lärande

15,8

iu

90%

100%

95%

100%

100%

16,8

16,8

15,7

15

15

95%

100%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

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.
iu

Arbete och
näringsliv

2018

Resultat

I våra förskolor använder personalen miljö och
material samt barnens lek i syfte att stimulera
utveckling och lärande.

Antal inskrivna barn per förskoleavdelning

Barn och
unga

2017

Resultat Måltal

100% iu

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom
förskolan

iu

95%

100%

Antal förskolor med Grön Flagg (26 förskolor)

iu

1

2

93%
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Rikssnitt Resultat Måltal

Interna
målområden

Styrtal

2017

Den samlade sjukfrånvaron inom området

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

Resultat Måltal

Måltal

2019

2020

2018

2018

6,00%

11,95%

5,00%

5,00%

37,00%

42,00%

24,00%

50,00%

75,00%

100%

100%

100%

100%

iu

2019

Resultat

iu
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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
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
förskoleområdet Fredriksberg och Grängesberg. 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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Förskoleområde Fredriksberg
Fredriksbergs skolområde består av en förskola:
Indianberget som har 2 avdelningar med 28 barn och fem pedagoger, varav 2 förskollärare, under
höstterminen. Under vårterminen utökades förskolan till att ha 32 barn och en förskollärare
ytterligare anställdes.
Förskolan är fristående med naturen nära, skolan ligger på gångavstånd. Förskolan arbetar delvis
utan staket där barnen får träna på att ta ansvar.
Förskolan har 50 % förskollärare, 3 stycken av sex personal.
Under hösten skolades ett flertal barn under tre år in på Björnen, avdelningen för de yngsta barnen.
Förskolan har enstaka barn med annat modersmål.

Specialpedagogen
Specialpedagogens huvudsakliga arbetsuppgift är att ha ett nära samarbete med arbetslagen,
handleda dem och att upprätta de handlingsplaner som det finns behov av.
Dessutom har specialpedagogen ett nära samarbete med förskolechef och biträdande förskolechef.
Förskolechef, biträdande förskolechef och områdets specialpedagog har haft regelbundna BHT med
arbetslagen på vardera förskola i området.
Specialpedagogen deltar även på vissa möten med personal såsom APT, BHT m.fl.

Möten på förskolan
APT – all personal deltar, så även förskolechef och ibland specialpedagog och biträdande
förskolechef. Mötet hålls utifrån en förutbestämd dagordning.
ALT – förskolornas och arbetslagens eget möte, där förskolechef, specialpedagog och biträdande
förskolechef deltar vid behov. Mötet hålls utifrån en förutbestämd dagordning.
Reflektionstid – avdelningarnas egen tid för att reflektera och analysera och utveckla avdelningens
arbete. Mötet hålls utifrån en förutbestämd dagordning som skickas till förskolechef och biträdande
förskolechef en gång/månad.
BHT (BarnHälsoTeam) – en gång per termin träffas avdelningens personal, förskolechef,
specialpedagog och diskuterar avdelningens nuläge och utvecklingsområden. Där tas även specifika
funderingar kring avdelningens barn upp. Mötet hålls utifrån en förutbestämd dagordning.
Lokal samverkan – fackens representanter och förskolechef träffas en gång per månad. På dessa
möten tas arbetsskador och tillbud personal respektive barn upp regelbundet. Mötet hålls utifrån en
förutbestämd dagordning.
Kompetensutvecklingsdagar – för all personal. Området styr över det egna innehållet på de flesta av
de fem dagarna och ett visst innehåll är kommungemensamt.

LUDVIKA KOMMUN

8/19

SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Området har en sjukfrånvarostatistik på 5,96 % , vilket i sig är lite högt men det kan förklaras med
många nya barn med nya virus som personalen får till sig.

Arbetsskador, tillbud, kränkande behandling
Endast ett fåtal lindriga tillbud hos barn har tillkommit under året.

Förskoleområde Grängesberg
Grängesbergs skolområde består av tre förskolor:
Stallbackens förskola är en tvåvånings förskola med 3 avdelningar. Avdelningarna är uppdelade på
en 1 – 2 årsavdelning, en 3 – 4 årsavdelning och en 4 – 5 årsavdelning. Förskolan består av 56 barn
och 11 pedagoger, varav 2 förskollärare. 1 ytterligare förskollärare finns som är föräldraledig. Under
vårterminen kom den föräldralediga förskolläraren tillbaka från sin föräldraledighet och därmed fick
förskolan tre förskollärare i tjänst.
Förskolan har enstaka barn med annat modersmål.
Stallbacken har en korttids sjukfrånvarostatistik på ungefär 12 %. Det är en hög sjukfrånvaro som har
innehållit influensa, förkylningar, maginfluensa och en personal med svår migrän.
Långtidssjukfrånvaron motsvarar ca. 25 %, vilket kan förklaras med att tre anställda är sjukskrivna på
väldigt lång tid. En av dessa personer har inte varit i tjänst sedan i början av 2000-talet och en annan
har inte varit i tjänst sedan 2013. Den tredje långtidssjukskrivna har en svår sjukdom sedan hösten
2018, dessutom har en personal haft en ovanligt svår graviditet och varit långtidssjukskriven under
denna.
Förutom de vanliga sjukdomarna som huserar bland personalen på förskolan finns här en hög
arbetsbelastning med väldigt få högskoleutbildad personal. Att hela tiden lära upp ny personal, ofta
vikarier, skapar en arbetssituation som är pressande och kan yttra sig i sjukdomstillfällen.
Lilla Parks förskola är en enplans förskola med 2 avdelningar som har 40 barn och 8 pedagoger,
varav 1 är förskollärare. Förskolan arbetar halva dagen med åldersindelade grupper och andra delen
av dagen fördelar de sig efter barnens intressen och behov.
Förskolan har enstaka barn med annat modersmål.
Lilla Park har en sjukfrånvarostatistik på 10,37%, vilket är en hög siffra. Den kan förklaras med att en
personal har haft ett flertal långa sjukskrivningar pga. personliga skäl, resterande sjukskrivningar kan
förklaras med att flera i personalgruppen har haft influensa, förkylningar, maginfluensa och migrän.
Förutom de vanliga sjukdomarna som huserar bland personalen på förskolan finns här en hög
arbetsbelastning med väldigt få högskoleutbildad personal. Att hela tiden lära upp ny personal, ofta
vikarier, skapar en arbetssituation som är pressande och kan yttra sig i sjukdomstillfällen
Björkås förskola är en tvåvånings förskola med 7 avdelningar som har 115 barn och 24 personal,
varav 6 är förskollärare. Förskolans 7 avdelningar är åldersindelade med 5 avdelningar för barn
mellan 1 – 3 år och två avdelningar för barn mellan 4 – 6 år.
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Förskolan har enstaka barn med annat modersmål.
Björkås har en sjukfrånvarostatistik på 8,67 %, vilket är en relativt hög siffra. Förutom de vanliga
sjukdomarna som huserar bland personalen på förskolan finns här en hög arbetsbelastning med
väldigt få högskoleutbildad personal. Att hela tiden lära upp ny personal, ofta vikarier, skapar en
arbetssituation som är pressande och kan yttra sig i sjukdomstillfällen. Björkås förskola har
fortfarande problem med sitt gamla ventilationssystem, detta måste slås på manuellt flera gånger i
veckan. De gånger ventilationen står stilla, under den kalla årstiden, ger symptom hos personalen
som ibland kan resultera i sjukskrivningar.

Specialpedagogen
Specialpedagogens huvudsakliga arbetsuppgift är att ha ett nära samarbete med arbetslagen,
handleda dem och att upprätta de handlingsplaner som det finns behov av.
Dessutom har specialpedagogen ett nära samarbete med förskolechef och biträdande förskolechef.
Förskolechef, biträdande förskolechef och specialpedagog har haft regelbundna BHT med
arbetslagen på vardera förskola i området.
Specialpedagogen deltar även på vissa möten med personal såsom APT, BHT m.fl.

Arbetsskador, tillbud, kränkande behandling
Två fall av kränkande behandling har anmälts och utretts i området.
Ett antal tillbud hos barn har redovisats.
Enstaka fall av arbetsskador har anmälts, de som anmäldes gällde dålig sandning på förskolans
områden där personal ramlat och gjort en skadeanmälan.

Möten på förskolorna
APT – all personal deltar, så även förskolechef och biträdande förskolechef och ibland
specialpedagog.
ALT – förskolornas och arbetslagens eget möte. Förskolechef, biträdande förskolechef och
specialpedagog deltar vid behov.
Ledningsgrupp – förskolechef, biträdande förskolechef och en representant från vardera förskola
träffas en gång per vecka och diskuterar och informerar kring aktuella frågor och den
kompetensutveckling som behövs för tillfället. Specialpedagog deltar ibland.
Reflektionstid – avdelningarnas egen tid för att reflektera och analysera och utveckla avdelningens
arbete.
BHT (BarnHälsoTeam) – en gång per termin träffas avdelningens personal, förskolechef, biträdande
förskolechef och specialpedagog och diskuterar avdelningens nuläge och utvecklingsområden. Där
tas även speciella funderingar kring avdelningens barn upp.
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Lokal samverkan – fackens representanter och förskolechef träffas en gång per månad.
Kompetensutvecklingsdagar – för all personal. Området styr över det egna innehållet på de flesta av
de fem dagarna och ett visst innehåll är kommungemensamt.
Förskollärarträffar – för att stödja och utveckla arbetet för förskollärarna i området. Förskolechef
och biträdande förskolechef lägger upp innehållet i dessa träffar.
Målbildsgrupp – en grupp för Grängesbergs förskolor där förskolechef, biträdande förskolechef, en
ledande representant från vardera förskola och ibland områdets specialpedagog, träffas en gång per
månad för att diskutera och komma överens om de utmaningar området/förskolorna står inför och
vilka insatser vi måste sätta in för att uppnå förskolans mål. Under 2018 – 2019 har Målbildsgruppens
fokus legat på den nya Läroplanen Lpfö18 som tas i bruk 2019-07-01.

Viktiga händelser 2018-19 i Fredriksberg och Grängesberg
Höstterminen 2018 gjordes arbetslagsledartjänsten om till en biträdande förskollärartjänst.
Höstterminen 2018 började en ny specialpedagog.
I juni 2018 fick Indianbergets förskola tillfället att få bli Månadens förskola på Förskoleforum,
Sveriges förskolors kompetens- och utvecklingsforum för all personal inom förskolan, där
tyngdpunkten ligger på den egna yrkes och kompetensutvecklingen. All förskolepersonal i Ludvika
kommun har en egen inloggning dit. Det var ett stort tillfälle för förskolan i Fredriksberg att få visa
upp och beskriva sin verksamhet och sitt arbete.

Genomförd kompetensutveckling inom förskoleområdet









Läslyftet – fortsättning på modulen Läsa och berätta.
15 hp för en personal i Grängesberg.
Målbildsgrupp:
Implementering av Lpfö 18.
Förskollärarträffar för att stödja och utveckla arbetet hos områdets förskollärare.
TAKK
SETT mässan i Kista med personal från vardera förskola med IT intresse.
GDPR – introduktion till den nya lagen för samtlig personal på APT möten.
Kompetensutvecklingsdagar, fem stycken under året för samtlig personal, områdets egna
och gemensamma för all personal i kommunen – den 15/2 startades arbetet med
implementeringen av den nya läroplanen med en kommungemensam föreläsning av Ingrid
Pramling Samuelsson, en av medförfattarna till att den nya läroplanen kom till.
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Samverkan
Inom förvaltningen





gemensamma chefsträffar två gånger per termin, där träffas chefer inom förskola, skola och
social välfärd.
Förskolechefer och rektorer träffas gemensamt en gång per månad.
IFO skolas arbetsgrupp träffas en gång per månad. I dessa möten träffas representanter från
förskola, skola och socialtjänst för att arbeta förebyggande för kommunens barn och
ungdomar.
Efter den kommungemensamma planen för övergångar överlämnas informationen om de
blivande förskoleklassbarnen över vid några möten med skola – förskola. Deltar gör personal
från både skola och förskola, specialpedagog, skolans rektor och förskolans förskolechef.
Dessutom gör förskolan ett flertal besök med förskolebarnen i skolans förskoleklass. Enskilda
överlämningsmöten har skett under vårterminen inför starten i förskoleklass för de barn där
handlingsplan för pedagoger finns upprättat.

IFO - skola
Förskolans personal är skyldiga att göra en anmälan om de känner oro för ett barn, detta sker utifrån
det gemensamma anmälningsförfarandet i Ludvikas kommun.
Personalen kontaktar sin förskolechef som i sin tur ringer Social välfärd, ”orostelefonen” och gör en
”konsultation” i det ärende förskolan har en oro om. Då tas ett beslut om en eventuell anmälan.
Därefter bokas ett möte där representanter från Social välfärd, vårdnadshavare, personal och
förskolechef deltar för att delge sin oro. Socialsekreterarna beslutar därefter om oron behöver
utredas.
I mitt område har ett flertal anmälningar gjorts varav ett fåtal har lett till ytterligare utredningar.

Extern samverkan
Områdets samverkan:
En gång per månad har områdenas fackliga representanter samverkansmöte tillsammans med
förskolechef, där utgår vi från en på förhand given dagordning, och delger tillbud, arbetsmiljö,
utbildningar mm.
Förskolorna och förskolans specialpedagog samarbetar med barnavårdscentralerna, socialtjänsten,
habiliteringen och barn och ungdomspsykiatrin.
I kommunen anordnas övergripande BHT en gång per månad. Där ges möjligheten att få lyfta
ärenden till en bred kompetens, såsom BVC med läkare, sjuksköterskor, psykolog och logoped.
Representant från BUP. Förskolan deltar med verksamhetschef, förskolechef och specialpedagog. För
att få ta ett ärende till övergripande BHT krävs vårdnadshavares samtycke.
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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.

Styrtal
1. I våra förskolor använder personalen miljö och material samt barnens lek i syfte att stimulera
utveckling och lärande
I områdets förskolor har personalen på ett aktivt sätt, observerat olika leksituationer under dagen på
förskolan. Personalen fördelar barnen utifrån intresse och behov.
Utifrån observationer, planeringar, analysering och reflektion har utvecklande och anpassade
lärmiljöer skapats.
I Unikum finns planeringar för Lärande hela dagen och lärloggar för att följa barnens utveckling och
lärande.
Arbetet behöver utvecklas mer och samtlig personal behöver bli medvetna om och delaktiga i detta.
Vi kommer att fortsätta att arbeta med detta under året då det är ett av våra utvecklingsområden
2019 – 2020.
2. I våra förskolor stimulerar och utmanar personalen barnens språk-, kommunikations- och
matematiska utveckling, samt barnens intresse för naturvetenskap och teknik
Efter Läslyftet har förskolornas personal blivit mer medvetna i sitt arbetssätt genom att utmana och
utveckla barnen i sitt språk, där barnen fått sätta ord på sina tankar och upplevelser. Detta sker bl.a.
genom samtal, sagoläsning och återberättande.
I arbetet med en kommunikativ utveckling erbjuder de flesta avdelningar bilder och tecken som stöd.
Ett flertal pedagoger har en NTA utbildning, men långt ifrån alla, eftersom NTA utbildningarna
ställdes in regionalt under vårterminen. Flera avdelningar har arbetat med de olika delarna i NTA
lådorna men arbetet behöver utvecklas för att bli en större del i förskolornas planerade undervisning.
Personalen behöver involvera matematik och matematiska begrepp utifrån en planering i de flesta
situationer i vardagen på förskolan. Detta för att få ett mer medvetet arbetssätt hos personal och
barnen får därmed utmanas i sin tematiska undervisning inom området.
Medvetenheten om att stimulera barnens språk- och kommunikativa utveckling har växt genom
Läslyftet för samtlig personal och en fortsättning på detta under vt 2019.
Matematiken och de matematiska begreppen behöver utgå från ett mer medvetet arbetssätt hos
personalen – i och med implementeringen kommer samtliga delar av nya Läroplanen att belysas.
NTA arbetet behöver aktualiseras i kommunen eftersom det hos en del personal inte finns någon
utbildning.
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3. I våra förskolor stimulerar och stärker personalen barnens intresse för att erövra nya kunskaper
och färdigheter.
Rutinsituationer är en viktig del i den vardagliga undervisningen för att skapa trygghet hos barnen
och i gruppen.
Barnen utmanas i mindre grupper för att se och stärka det enskilda barnet och ges möjligheter att
genom samtal få chans att uttrycka sig och reflektera över sina upplevelser.
Vi använder oss av bilder som stöd för att barnen uppmuntras till att sätta ord på det de lär sig, att
återberätta där deras eget språk inte räcker till.
Utifrån att den pedagogiska dokumentationen ständigt är ett utvecklingsområde hos oss kommer
barnens intresse för att erövra nya kunskaper gynnas utifrån personalens medvetenhet.
4. Samtliga enheter har en Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Vi har en Plan mot diskriminering och kränkande behandling och arbetar värdegrundsmedvetet i
arbetet med barnen. Arbetet med Planen syftar till att upplysa personal, vårdnadshavare och barn
och måste göras mer levande i utbildningen.
5. Varje enhet går igenom checklistan ”Bullrets när, var och hur” och arbetar med pedagogiska
åtgärder i förskolan utifrån ”Arbetsro i förskolan” (Ljudit) minst en gång per år
En stor del av personalen har för liten kännedom om arbetsmaterialet ”Ljudit” och checklistan men
arbetar ändå aktivt för en lägre ljudnivå i förskolan.
Personalenkäten vt 2019 visade tydligt att ett flertal personal önskar en mer regelbunden
genomgång av Plan mot diskriminering och kränkande behandling. De vill att den ska tydliggöras.
Detta har lett till att den nu är ett av våra utvecklingsområden 2019 – 2020.
Eftersom checklistan ”Bullrets när var och hur” fallit i glömska/inte är aktuell har vi inte utgått från
den. Däremot arbetas det medvetet med ljud både i det dagliga arbetet och genom NTA lådor.
6. Minska antalet barn per förskoleavdelning.
Vi har ett relativt lågt barnantal per barngrupp i områdena, trots detta går det alltid att göra bättre. I
dagsläget arbetar all personal kontinuerligt med att dela in barnen i mindre grupper.
7. Andelen barn som upplever de har inflytande över sitt lärande
Barnen har utmanats i att göras medvetna om sitt inflytande i det vardagliga utvecklingsarbetet
genom att personalen observerar barnen, ger dem exempel på vad som är ett eget inflytande och för
samtal om deras eget inflytande tillsammans med barnen.
Ett av de svåraste områden att mäta är om barnen upplever att de har inflytande över sitt eget
lärande. Det vi kan göra och gör, är att utmana, ge exempel på och samtala med barnen om deras
inflytande.
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8. Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom förskolan
Det dagliga mötet med information om hur dagen varit är viktigt hos all personal.
Informationen om barnens utveckling och lärande, som sker både i samtal och på Unikum, måste
utvecklas till att ske med regelbundenhet.
Vi har ett högt resultat på nöjdhet hos vårdnadshavarna (97 %). Trots det fortsätter vi vårt arbete och
förbättrar oss på vårt bemötande till våra 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 .
I områdenas demokrati- och värdegrundsarbete med barnen, där hänsyn, ansvarstagande och
respekt för varandras olikheter och situation spelar stor roll, arbetar vi dagligen förebyggande,
åtgärdande och främjande mot kränkning och diskriminering med att visa hur man är en bra kompis.
Vi använder oss bl.a. av värdegrundsmaterialet Start och StegVis. Vi samtalar regelbundet om hur vi
är mot varandra, vårt förhållningssätt, både för barn och personal. Vi delar aktivt upp barnen i
mindre grupper för att säkerställa att inget barn är ensamt och känner sig utanför och för att
säkerställa ett de får sina behov tillgodosedda.
I vår enkät från vårterminen 2019 där förskolebarnen som är över tre år får svara på frågor och
svarsalternativen är glada och ledsna munnar, svarar ett genomsnitt på 98,3 % av barnen ja på om de
har någon att leka med. En del av barnen har även lämnat kommentarer på att de har kompisar och
även gett exempel på vad de leker med.
Målet är att alla förskolor ska ha upprättade planer mot diskriminering och kränkande behandling
och att de hålls levande i verksamheten.

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.
I barnenkäten 2019 ställdes frågorna:
1. Lär du dig nya saker på förskolan?
2. Berättar de vuxna på förskolan vad du är bra på?
På fråga 1 svarade 92 % av barnen att de lär sig nya saker på förskolan, de ger också exempel på vad
de lär sig i kommentarsfältet.
På fråga 2 svarade 83,4 % av barnen att de vuxna på förskolan berättar vad de är bra på.
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I vardagsrutinerna, i stor och liten grupp, tränar barnen sin förmåga att fungera enskilt och i grupp
genom att personalen bekräftar varje barn. De uppmuntras och utmanas i att samarbeta och få en
tilltro till sin egen förmåga och känna nyfikenhet inför de nya utmaningar de ställs inför under dagen
på förskolan.
De pedagogiska lärmiljöerna på förskolan är ständigt under utveckling, både inomhus och utomhus.
Miljöerna förändras utifrån de intressen och behov barnen har för tillfället
Utifrån stykortets styrtal om att personalen stimulerar och utmanar barnens språk-,
kommunikations- och matematiska utveckling samt barnens intresse för naturvetenskap och teknik,
har vi bl.a. fortsatt att sätta fokus på de kunskaper och insikter vi fick till oss från den tidigare
satsningen på Läslyftet. Läsmiljöerna på förskolorna förbättras ständigt, högläsning och boksamtal
förekommer relativt frekvent.
Vad gäller barnens matematiska utveckling är det ett utvecklingsområde för oss. Personalen är
medvetna om ämnet men behöver utveckla det vidare.
Barnens intresse för naturvetenskap och teknik har väckts under året eftersom vi har gjort en stor
satsning på att införskaffa digitala verktyg till varje avdelning, en Digitaliseringsplan har också
arbetats fram av områdets digitaliseringsgrupp. Detta arbete måste utvecklas till att bli en naturlig
del i avdelningarnas vardagliga arbete.

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 barnenkäten 2019 ställdes frågorna:
1. Får du välja vad ni ska göra på förskolan?
2. Lyssnar de vuxna i förskolan på dig?
På fråga 1 svarade 86,4 % av barnen att de fick välja vad de ska göra på förskolan.
På fråga 2 svarade 81,2 % av barnen att de vuxna i förskolan lyssnade på dem.

Våra åtgärder utifrån svarsresultaten:
Planeringen av utbildningen i förskolan och utformningen av förskolornas miljö ska utgå från och
bygga på barnens behov och intressen, eftersom alla barn har rätt till delaktighet och inflytande. Den
ska också ligga till grund för en förståelse av vad demokrati är utifrån samtal med barnen och genom
att bekräfta barnens handlingar. Dessutom ska de demokratiska beslut som tas tillsammans med
barnen genomföras och följs upp.

Kommenterad [AH1]:
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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.
Utifrån enkäten till vårdnadshavarna i april 2019, och frågeställningarna:
1.
2.

”Min upplevelse om fortlöpande information om barnens tillvaro på förskolan”
”Tydlig information om hur det går för mitt barn på förskolan under utvecklingssamtalet”

Har området ett svarsnitt på.
1.
2.

94,5 %
89 %

Våra åtgärder utifrån svarsresultaten:







Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning för att få både barnen och vårdnadshavarna att känna sig
trygga med verksamheten på förskolan.
Vårdnadshavarna erbjuds två utvecklingssamtal per år, ett på hösten och ett på våren.
Vårdnadshavarna bjuds in till föräldramöte en gång per år, på höstterminen.
Barnens utveckling och lärande dokumenteras i Unikum där vårdnadshavarna kan följa delar av sitt
barns vardag.
I Unikum läggs all information som rör förskolan, ut.
Lämning och hämtning är ett tillfälle där information gällande barnen utbyts.

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 Ludvika kommuns gemensamma plan för övergångar mellan de olika
skolformerna. Vi samarbetar med förskoleklass, skola och fritidshem för att överlämningen mellan
förskola – skola ska gå så smidigt som möjligt för barnen. Rektorer för förskola och skola sätter upp
datum för träffar då lärare, specialpedagoger och rektorer träffas. Därefter bokas olika besök av
förskolan till skolan in. Vårdnadshavarna bjuds också in till överlämningssamtal.
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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.
Det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna består av planeringar, uppföljningar, utvärderingar,
reflektioner och analyser av det pedagogiska arbetet för att säkerställa, synliggöra och utveckla
verksamheten (utbildningen) vidare. Detta för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt
och systematiskt ska dokumenteras, följas upp och analyseras i Unikum. För att kunna ta tillvara på
barnens olika lärprocesser, tankar, intressen och delaktighet använder sig personalen av
observationer, gemensam reflektionstid och diverse tekniska hjälpmedel.

Utvecklingsområden inför 2019-2020








Implementeringsarbete med nya Lpfö 18
Fortsätta arbetet med att utveckla våra pedagogiska lärmiljöer
Digitaliseringsarbetet på samtliga förskolor fortsätter utifrån områdets egen
Digitaliseringsplan
Området fortsätter arbetet med pedagogisk dokumentation hos samtlig personal på Unikum
Det gemensamt framtagna och reviderade Policydokumentet hålls levande
Planen mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom regelbundet för att hålla
den levande hos all personal.
Utveckla personalens Utforskande arbetssätt – öppna frågor, skapa situationer där alla
barnens sinnen är aktiva och därmed underlätta barnens kunskapsutveckling, kunskaper som
skapas i sammanhang och dialog.
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Nytt styrkort 2019-2020
Vision: Lustfyllt lärande genom lek och samspel

Styrkort 2019-2020
Målgrupp:
Grängesbergs och Fredriksbergs förskolor
Strategiska Kommunövergripand
Styrtal
målområden
e mål

Rikssnitt Resultat Måltal

2017

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

Antal inskrivna barn per förskoleavdelning
Verksamhetschef deltar på ett Barnhälsoteamsmöte
per enhet under året för kartläggning av behov av
tidig insats.
iu

En bra kommun att
växa upp i

Livsmiljö

iu
I våra förskolor stimulerar och utmanar personalen
barnens språk-, kommunikations- och matematiska
utveckling samt barnens intresse för naturvetenskap
och teknik. Skala 1-4
iu
I våra förskolor stimulerar och stärker personalen
barnens intresse för att erövra nya kunskaper och
färdigheter. Skala 1-4
iu

En bra kommun att
leva i

Andelen barn som upplever de har inflytande över
sitt lärande
iu
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.
iu
Samtliga 4-5 åringar har jobbat med NTA

iu

Samtliga 5-åringar har jobbat med programmering

iu

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom
förskolan

iu

15,8

2017

2018

Resultat Måltal

2018

2019

Resultat

Måltal

2019

2020

93%

100%

100%

4,0

4,0

4,0

95 %

100%

0,8

4,0

3,5

4,0

95 %

100%

100%

4,0

3,8

4,0

16,8

16,8

16,8

16,5

17,5

15

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94%

100%

77,0%

100%

83%

100%

100% i.u
100%

93%

100%

100%

i.u

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

97%

100%
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Rikssnitt Resultat Måltal

Interna
målområden

Styrtal

Den samlade sjukfrånvaron inom förskoleverksamheten
Andelen nöjda medarbetare i kommunens medarbetarenkät Medarbetare
förskoleverksamheten

2017
iu

Ekonomi i balans; avvikelse mot rambudget, Förskoleverksamheten

6,57%

iu

Andelen lärare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen

Ekonomi

2017

2018

5,50%

iu
42%

iu

2018

Resultat Måltal

2019

Resultat

Måltal

2019

2020

8,87%

5,00%

15,50%

10,00%

iu
37%

42%

37%

43%

28,00%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

