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Styrkort 2018-2019
2018-05-30

Styrkort 2018
Målgrupp:
Lorensberga
förskoleområde
Strategiska
Kommunövergripande
målområden
mål

Rikssnitt Resultat Måltal
Styrtal

2017

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

En av landets bästa
skolkommuner

Barn och unga

iu
I våra förskolor stimulerar och utmanar personalen
barnens språk-, kommunikations- och matematiska
utveckling samt barnens intresse för naturvetenskap och
teknik.
iu
I våra förskolor stimulerar och stärker personalen
barnens intresse för att erövra nya kunskaper och
färdigheter.
iu
Antal inskrivna barn per förskoleavdelning

En bra kommun att
växa upp i

Andelen barn som upplever de har inflytande över sitt
lärande
Uppföljning och analys av antal inskrivna barn i
förskolan, åldersstruktur, närvarotid enligt schema och
kösituationen redovisas på enhetsnivå. Antal ggr per år.

2017

Måltal

2018

2019

2018

Resultat Måltal
2019

2020

iu

75%

88%

90%

100%

iu

75%

78%

90%

100%

iu

75%

88%

90%

100%

18,3

16,8

18,7

16,5

15

95,40%

97%

76%

98%

99%

15,3
iu

iu

Resultat

2

2

2

2

2

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

100%

100%

100%

100%

LUDVIKA KOMMUN
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Livsmiljö

En bra kommun att
leva i

Samtliga 4-5 åringar har jobbat med NTA

100%

Samtliga 5-åringar har jobbat med programmering

100%

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom
förskolan

iu

98%

99%

Rikssnitt Resultat Måltal
Interna
målområden

Medarbetare

Styrtal

2017

Den samlade sjukfrånvaron inom förvaltningen

iu

Andelen nöjda medarbetare i kommunens medarbetarenkät

iu

Andelen lärare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen

Ekonomi

Ekonomi i balans; avvikelse mot rambudget, Förskoleverksamheten

6,57%

2018
5,50%

iu
42,00%

iu

2017

98%

99%

Resultat

Måltal

2018

2019

7,6%

99%

Resultat Måltal
2019

2020

5,00%

5,00%

43,00%

44,00%

0,00%

0,00%

87%

58,25%

42,00%

1,00%

0,00%

54,5%

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 Lorensberga
förskoleområde. 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 2017-2018
Nämndens årsrapport budget och kostnad
Personalsystemet Heroma
Förvaltningens enkäter till barn, vårdnadshavare och personal
Förvaltningens ekonomisystem
Skolverkets databas Siris
Hypergene – Ludvika kommun

Social – och utbildningsförvaltningens organisation

Verksamhet förskolas organisation

Lorensberga förskoleområde
Lorensberga förskoleområde består av förskolorna L:a Gård, Lyckan, Lärkan och Östansbo. Nedan
följer en sammanställning av antal barn, personalsammansättning med mera hur det sett ut under
verksamhetsåret med vissa variationer.
Ludvika Gård

Antal barn

Tjänster

Varav
förskollärare

Varav

Varav
legitimation

Andel
förskollärare

Barn/vuxen

bemannad m
förskollärare

Annat
modersmål

Tussilago

17

3,5

3

1,75

1

50%

4,85

17

Vitsippan

17

3,5

3

2

2

57%

4,85

17

Blåsippan

20

3,5

3

1

1

29%

5,71

20

Totalt

54

10,5

9

4,75

5

45%

5,13

54

Antal barn

Tjänster

Varav Fsk

Varav
bemannad m
fsk

Varav fsk

andel
fsk

Barn/vuxen

Annat

Lyckan

leg

modersmål

Avd 1

17

3,5

2

1

1

28%

4,8

6

Avd 2

21

3,75

2

1,75

2

47%

5,6

1

Totalt

38

7,25

3

2,75

3

38%

5,2

7

Antal barn

Tjänster

Varav Fsk

Varav
bemannad m
fsk

Varav fsk

andel
fsk

Barn/vuxen

Annat

Östansbo

leg

modersmål

Nyckelpigan

17

3,25

3

2,5

3

77%

5,2

4

Trollsländan

23

4,25

4

3,75

4

88%

5,4

6

Myran

18

3

3

2

2

66%

6

1

Totalt

58

10,5

10

8,25

9

77%

5,5

11

Lärkan

Antal barn

Tjänster

Varav Fsk

Varav
bemannad m
fsk

Varav fsk

andel
fsk

Barn/vuxen

Annat

leg

modersmål

Kotten

15

3,0

2,0

2

2

66%

5,0

13

Barret

22

4,0

3,0

2,0

1

50%

5,5

17

Totalt

37

7

5

3

3

58%

5,25

30

Antal barn

Tjänster

Varav Fsk

Varav
bemannad m
fsk

Varav fsk

andel
fsk

Barn/vuxen

Annat

18,75

20

Lorensberga
FSKO

187

35,25

27

leg

modersmål
54,5

5,27

Förskolan L:a Gård
Förskolan består av tre avdelningar. Alla barn har annat modersmål, de flesta Somaliska.
Förskolan Lyckan
Förskolan består av två avdelningar. 7/38 barn har annat modersmål.
Förskolan Lärkan
Förskolan består av två avdelningar. 30/37 barn har annat modersmål, de flesta Somaliska.
Förskolan Östansbo
Förskolan består av tre avdelningar. 11/58 barn har annat modersmål.

102

Personaltäthet
Lorensberga förskoleområde Området
Andelen
personal
med
54,5%
pedagogisk högskoleexamen
Barngrupp, antal barn per
18,7
avdelning
Personaltäthet, antal barn
5,27
per årsarbetare

Kommunen
37%

Riket
42%

15,9

15,4

5,0

5,1

Till området har tre specialpedagoger varit knutna till de olika förskolorna. De har deltagit på
verksamhetsbesök med återkoppling till arbetslagen tillsammans med förskolechef under läsåret. De
har turats om med att ha deltagit i områdets ledningsgrupp där förskolechef och en arbetslagsledare
från respektive förskola träffats en gång per vecka. Specialpedagogerna har handlett pedagogerna
vid behov och varit behjälpliga vid upprättande av handlingsplaner med mera samt deltagande vid
barnhälsoteamet

Möten
Ledningsgrupp 1,5h per vecka
Arbetsplatsträff (APT) 2,5h / månad, gemensamt för alla pedagoger tillsammans med förskolechef ,
specialpedagog deltar vid behov.
Arbetslagsträff (ALT) 2,5h per månad, varje förskola för sig, förskolechef och specialpedagog deltar
vid behov.
Samverkansgrupp 1h per månad, fackliga representanter och förskolechef
Gruppträffar med anledning av upprättande av olika planer ex Likabehandlingsplan, Krisplan med
mera vid behov. En pedagog per förskola och förskolechef deltar.
Barnhälsoteam (BHT) Ett möte per termin och avdelning, pedagoger, förskolechef och
specialpedagog deltar.
Gemensamma kompetensutvecklingsdagar fem per läsår där alla pedagoger och förskolechef deltar
och specialpedagog vid behov.

Frånvarostatistik
Sjukfrånvaro
Under året har nio personer haft korttidsfrånvaro sex eller fler tillfällen under året. Två personer har
haft frånvaro på deltid mer än 28 dagar och fyra på heltid.

Arbetsskador och tillbud personal respektive barn
Personal
Ett fåtal arbetsskador har inrapporterats under läsåret. Några tillbudsrapporter har också inkommit.
Barn
Olycksfallsrapporter av olika slag har inkommit så som fall-och klämskador, bett och slag. Ett antal
tillbudsrapporter har också inkommit.

Viktiga händelser 2018-19










Genomförande av Läslyftet.
Vårt arbete med bland annat In-print bilder uppmärksammades. Pedagoger från Ludvika
kommun genomförde föreläsningar i Västerås och Sunne, som SPSM anordnade.
Fortsatt upprustning av förskolan L:a Gård som för övrigt firar 50 års jubileum 2019.
Fortsatt mottagande av förskolestuderande på verksamhetsförlagd utbildning på förskolorna
Lyckan och Östansbo.
Fortsatt utvecklingsarbete i vårt dokumentationsverktyg Unikum.
Genomförande av introduktionsåret för en nyutbildad och anställd förskollärare.
Försämrad ekonomi.
Kort inskolningsperiod där många nya barn togs emot.
Införande av GDPR.

Genomförd kompetensutveckling inom förskoleområdet

















Läslyftet med inriktning naturvetenskap, teknik och språkutveckling i förskolan
Programmering både analog och digital
In-print utbildning
Samtalsmattan
Föreläsning om kulturanpassat föräldrastöd
Pedagogiska konsekvenser av språkstörning
Föreläsning om TRAS = Tidig registrering av språket samt selektiv mutism
IBT-utbildning via Hab för några pedagoger
Kurs för outbildade vid fem tillfällen
Utbildning för att ta emot barn med diabetes i förskolan för några pedagoger
Föreläsning av våra specialpedagoger och några pedagoger från vår verksamhet gällande:
o
Autism och autismliknande tillstånd
o
Bildkommunikation
Implementering av den reviderade Läroplanen av Ingrid Pramling Samuelsson
Föreläsning om utbildningssamordnare genus- och jämställdhets utmaning
Föreläsning om lärande, undervisning hela dagen
Föreläsning om barn i behov av särskilt stöd

Samverkan
Inom förvaltningen
Samverkan har skett bland annat med gemensamma chefsträffar för chefer inom förskola, skola och
Social välfärd, cirka två gånger per termin. Gemensamma träffar för förskolechefer och rektorer cirka
en gång per månad. Arbetsgrupp IFO/skola där representanter från förskola, skola och socialtjänsten
finns representerade. Syftet för dessa möten är att arbeta förebyggande för våra barn och ungdomar
med träffar cirka en gång i månaden.

Social välfärd - skola
Om någon som arbetar inom förskolan känner oro för ett barn är vi skyldiga att göra en orosanmälan.
Om oron ej består av misstanke om våld eller sexuella övergrepp går det till på följande vis.
Förskolechef kontaktar Social Välfärd och bokar ett möte där representant från förskola och
förskolechef samt vårdnadshavare deltar. Förskolepersonalen får berätta vad oron består av och
vårdnadshavarna får också berätta hur de uppfattar situationen. Socialsekreterarna bestämmer i
sittande möte om oron behöver utredas eller inte.
I vårt område har samverkan skett i ett fåtal fall.
Gäller oron misstanke om våld eller sexuella övergrepp får barnet åka till Barnahus i Borlänge,
tillsammans med en känd förskolepedagog som stöd, för att utreda oron vidare.

Extern samverkan
Samverkan med BVC och HAB har genomförts. Kontakt med BVC-sköterskor, logoped och psykolog
har skett gällande specifika barn där också barnens vårdnadshavare varit med. Detta gäller även
samverkan med HAB. Psykolog på HAB har även handlett pedagoger gällande IBT-metoden. Under
läsåret har Övergripande barnhälsoteam startat där en bred yrkeskompetens deltar i syfte att hjälpa
barnens utveckling på bästa sätt. Där har vi presenterat några barn från vårt förskoleområde med
vårdnadshavarnas tillstånd.

Resultatredovisning 2018, 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.
Vid utvärdering av förskoleområdets styrkort framkommer att vi till stor del uppnått våra mål, jag ger
exempel nedan i löpande text under Läroplansmålen. En annan del i utvärderingen är svaren på de
enkäter som vi ställt till barn födda 2013-2015 i vår verksamhet, svarsfrekvensen ligger på 94%.
Enkäter ställda till vårdnadshavare, om man räknar ett svar per barn ligger svarsfrekvensen på 82%.
Svarsfrekvensen på enkäter som ställts till den pedagogiska personalen ligger på 80%

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.

Exempel på värdegrundsarbete från en av förskolorna
Värdegrundsarbete
Metod








Ett medvetet dagligt arbete med värdegrunden är nödvändigt för att systematiskt kunna stödja barnens
utveckling i förskolan. Grunden för alla barns utveckling är att de känner trygghet - med sig själva, sin
miljö, sina kompisar och oss pedagoger.
I vårt värdegrundsarbete utgår vi från ett arbetssätt som innebär att stärka båda barnen i en konflikt och
se även konflikter mellan barn som kontaktförsök.

Vi uppmuntrar barnen att säga ”Nej” och att respektera kompisarnas ”Nej” genom att
bemöta barnen positivt: ”Vad bra att du sa nej!” och ”Vad bra att du lyssnade!”
Det positiva bemötandet när barnen lyssnar på kompisen är oerhört viktigt. Det måste finnas
en tydlig "vinst" med att lämna tillbaka saken man tagit eller trösta en kompis man råkat säga
något dumt till eller gjort ledsen på något annat sätt. Det måste kännas bra att göra saker
bra igen om något blivit fel!
Det positiva bemötandet är också viktigt för att stödja barnens självkänsla och deras känsla
av att "jag kan göra fel men jag är aldrig fel".
Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och stöttar dem i deras kontakt med varandra,
hjälper dem att lösa konflikter samt lockar dem till samtal med oss och varandra.

Frågor som barnen svarat på i enkäten är:
- Tycker du om att vara på förskolan?
- Har du någon att leka med?
- Blir de vuxna glada när du kommer till förskolan?
Barnen svarar ja till 98%
Frågor till vårdnadshavare:
- Jag upplever att förskolepersonalen arbetar för att barnen ska utveckla respekt för varandra. 95%
av vårdnadshavarna svarar att det stämmer helt och hållet.
- Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan. 99% av vårdnadshavarna svarar att det stämmer helt
och hållet.
Frågor till den pedagogiska personalen:
- Hur väl lyckas förskolan skapa en positiv stämning för barnen?
- Hur väl lyckas förskolan se till att alla barnen trivs i verksamheten?
- Hur är förskolans arbete med att förmedla människors lika värde?
- Hur är förskolans arbete med att förmedla ett respektfullt sätt mot varandra?
Personalen svarar till 100% ganska eller mycket bra.
På frågeställningarna:
- I vilken utsträckning förs diskussioner bland personalen om vad som är kränkande behandling i
förskolan?
-I vilken utsträckning har all personal på förskolan samma uppfattning om vad som menas med
kränkande behandling?
- I vilken utsträckning känner du att du kan säga till kollegor om du uppfattar att de behandlar ett
barn på ett kränkande sätt?
Personalen svarar till 67% i ganska hög eller mycket hög utsträckning.

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.

Exempel på utveckling och lärande från en av förskolorna
Experiment med vatten
Vi har i Ekorre-gruppen gjort ett experiment med potatis, vatten och salt. Barnen tyckte det var jätte
spännande.
Först hällde vi vanligt kranvatten i en mugg och barnen fick gissa vad som hände om vi släppte ner en
potatis i vattnet. Några trodde att potatisen skulle sjunka (eller drunkna som barnen sa) och några
trodde att den skulle flyta.
Sedan hällde vi i kranvatten i en annan mugg och sedan blandade vi i salt. Samma här, barnen fick
gissa vad som skulle hände med potatisen.

Programmering
Programmering i förskolan





Enkel programmering, roligt och lärorikt!
Vi har ett uppdrag att stimulera och utmana barns intresse för teknik.
Programmering är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det
kommer vara en förutsättning för många framtida yrken.
Programmering handlar om att instruera en maskin eller dator att utföra ett visst arbete

I den pedagogiska personalens självvärdering av styrtalen”Personalen använder miljö och material
samt barnens lek i syfte att stimulera utveckling och lärande. Personalen stimulerar och utmanar
barnens språk-, kommunikations- och matematiska utveckling samt barns intresse för
naturvetenskap och teknik. Personalen stimulerar och stärker barnens intresse för att erövra nya
kunskaper och färdigheter”, skattar pedagogerna att de till stor del uppnått målen i styrtalen.
Frågor som barnen svarat på i enkäten är:
- Lär du dig nya saker på förskolan?
- Berättar de vuxna vad du är bra på?
- Får du visa vad du lärt dig?
Barnen svarar ja till 73%.
Frågor till vårdnadshavare:
- Jag upplever att verksamheten på förskolan väcker mitt barns nyfikenhet.
- Jag upplever att förskolan erbjuder en stimulerande miljö.
- Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på förskolan.
- Jag upplever att mitt barn får ett tillräckligt stöd på förskolan.
Vårdnadshavarna svarar till 92% ja på frågorna.
Frågor till den pedagogiska personalen:
- Hur väl lyckas förskolan erbjuda barnen en stimulerande miljö?
- Hur väl lyckas förskolan väcka barnens nyfikenhet?
- Hur väl lyckas förskolan få med lärande i de vardagliga aktivisterna?
- Hur bedömer du förskolans pedagogiska arbete med det svenska språket?
Personalen svarar till 95% ganska bra eller mycket bra.

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.

Exempel på barns inflytande

Aktivitetsväggen
För att stärka gruppkänsla och låta barnen leka med nya kamrater och saker har vi ni introducerat vår
aktivitetsvägg. Pedagog väljer ut aktiviteter som passar och antal barn som kan välja en aktivitet. Idag
kunde barnen välja duplo, spela spel, rita eller att bygga med ++. Vid varje lek/aktivitet finns en
pedagog med. Vi tror att när vi använder aktivitetsväggen stimulerar vi barnen att hjälpa varandra
och samarbetet utökas. Barnen får också träna sig i att en längre tid leka med en och samma sak i en
lugnare miljö och att förstå att ibland kan jag få det jag önskar men ibland inte.

Frågor som barnen svarat på i enkäten är:
- Får du välja vad du ska göra på förskolan?
- Får du välja vad ni ska göra på förskolan?
- Lyssnar de vuxna på förskolan på dig?
Barnen svarar ja till 76%.
Frågor som vårdnadshavare svarat på:
- Jag upplever att barnen får vara med och påverka om hur det ska vara på förskolan.
- Jag upplever att barnen blir sedda och hörda av förskolepersonalen.

- Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på förskolan t ex förmedla åsikter, tankar och
intressen.
Vårdnadshavarna svarar till 88% att det stämmer helt och hållet.
Frågor till den pedagogiska personalen:
- I vilken utsträckning kan den vardagliga verksamheten anpassas efter barnens behov?
- I vilken utsträckning får barnen individuell uppmärksamhet på förskolan?
Pedagogerna svarar till 91% i ganska hög eller i mycket hög utsträckning.

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.

Exempel på samverkan förskola och hem

Frågeställningarna i enkäten till vårdnadshavarna:
- Jag upplever att jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan.
- Jag upplever att förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn.
- Jag upplever att jag fick tydlig information om hur det går för mitt barn på förskolan under
utvecklingssamtalet.
Vårdnadshavarna svarar till 98% att det stämmer ganska bra eller helt och hållet.

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/ fritidshem enligt befintlig plan har skett till de tre skolområden som vi
lämnar barn till. Vi har också specifikt lämnat över några barn till två av skolområdena. I de specifika
överlämningarna har pedagog, specialpedagog, förskolechef, rektor och ibland vårdnadshavare
deltagit.

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
Implementering av den reviderade Läroplanen, Språkplanen och Nedstressad förskola
Barnkonventionen som blir lag 2020-01-01, Hur gör vi barnens röster hörda? Barns inflytande.
Värdegrundsarbete utifrån gemensam syn på kränkande behandling
Arbetet runt barn med annat modersmål
Fortsatt arbete runt Pedagogiskt planerade primärfunktioner samt struktur och systematik. Dela
barngruppen i mindre grupperingar. Arbete med bildstöd.
Fortsatt arbete med TRAS och språkkartläggningar
Unikum utifrån utvärdering, reflektion och analys
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Rikssnitt Resultat Måltal
Styrtal
I våra förskolor använder personalen miljö och material
samt barnens lek i syfte att stimulera utveckling och
lärande.

En av landets bästa
skolkommuner

Barn och unga

2017

2018

2018

2019

Resultat Måltal
2019

2020

iu

iu

75%

88%

90%

100%

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

iu

75%

78%

90%

100%

iu

75%

88%

90%

100%

18,3

16,8

18,7

16,5

15

95,40%

97%

98%

99%

Antal inskrivna barn per förskoleavdelning

En bra kommun att
växa upp i

2017

Resultat Måltal

Andelen barn som upplever de har inflytande över sitt
lärande
Uppföljning och analys av antal inskrivna barn i
förskolan, åldersstruktur, närvarotid enligt schema och
kösituationen redovisas på enhetsnivå. Antal ggr per år.

15,8
iu

iu

iu

100%

76%

100%

100%

100%

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

Livsmiljö

En bra kommun att
leva i

Samtliga 4-5 åringar har jobbat med NTA

100%
100%

100%
100%

Samtliga 5-åringar har jobbat med programmering

100%

100%

99%

99%

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet inom
förskolan

100%

iu

98%

99%

Rikssnitt Resultat Måltal
Interna
målområden

Medarbetare

Styrtal

2017

Den samlade sjukfrånvaron inom förvaltningen

iu

Andelen nöjda medarbetare i kommunens medarbetarenkät

iu

Andelen lärare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen

Ekonomi

Ekonomi i balans; avvikelse mot rambudget, Förskoleverksamheten

6,57%

2018

2018

5,50%

iu
42,00%

iu

2017

Resultat Måltal
2019

100%
100%
100%
99%

Resultat Måltal
2019

2020

5,00%

5,00%

43,00%

44,00%

0,00%

0,00%

87%

37,00%

42,00%

1,00%

0,00%

54%

