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Inledning  
 
Förskolan vänder sig till barn i åldern 1-5 år och verksamheten styrs av läroplan för förskolan 

(Lpfö18) samt skollagen (skollag 2010:800). Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda barnen en trygg omsorg.  

 

Beskrivning av enheter:  
Norrängens förskola är belägen inne i Vimmerby tätort. Förskolan består av sex avdelningar fördelade 

på två hus. Norrängen 1 har 3 avdelningar med åldersblandade barngrupper (1-5 år) och Norrängen 2 

har 3 avdelningar. 2 avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och en avdelning med barn i åldrarna 4-5 

år.  

Ledord: Lustfyllt lärande, Olika är bra, Trygghet 

På Norrängens förskola råder ett lustfyllt lärande i en utvecklande miljö. Lärandet utgår från 

barnens intressen, tankar och idéer. Barnen hittar lärande miljöer, där de ges möjlighet att 

upptäcka och prova genom leken. Pedagogerna är lyhörda, intresserade och tar tillvara på barnens 

initiativ. Att lära är roligt! 

På Norrängens förskola lyfter vi fram allas förmågor. Alla bidrar med sina kunskaper och 

erfarenheter och vi lär av varandra. Här får vi ta del av många olika kulturer och språk. 

Vi arbetar vi aktivt för att ha en välkomnande atmosfär, där vi värnar om goda relationer mellan 

barn, pedagoger och föräldrar. Vi bygger tillit genom att alla blir bekräftade för den man är och får 

sina behov tillgodosedda. På vår förskola vill vi ha en lugn atmosfär, där vi skyndar långsamt och 

låter lärandet få ta sin tid. 
 

 
Stenshults förskola är belägen inne i Vimmerby tätort. Förskola består av 3 avdelningar, en 

avdelning med 4-5 åringar och två avdelningar med 1-3 åringar 

Ledord: Inspirerande och utmanande miljöer, Lustfyllt lärande, Engagerade och närvarande 

pedagoger. 

Stenshults förskola strävar efter att allt lärande ska vara lustfyllt och ske genom lek. För att göra 

det möjligt lägger vi stor vikt vid att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över innehållet i 

förskolans verksamhet. Vi vill att barnens intressen och behov ska ligga till grund för hur vi 

arbetar på Stenshult. För att stimulera till lek och utveckling har vi föränderliga miljöer och 

inspirerande material som är lättillgängliga för barnen. 

För att på bästa möjliga sätt ta tillvara barnens tankar och idéer samt att finnas som ett stöd och en 

trygghet för varje barn finns vi som pedagoger nära barnen. Vårt förhållningssätt är lyhört, 

observant, medforskande och respektfullt.  

 

 

Förskolorna har en hög måluppfyllelse vad gäller barnens och föräldrarnas trygghet vilket styrks 

av resultaten i enkätundersökningen Ansvar, Mod och fantasi från vårdnadshavare. Enkäten visar 

också att barnen möts av positiv förväntan och får utveckla sin kreativitet.   
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I förskolans läroplan står att läsa:  

”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. 

Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sitt sätt att tänka och förstå 

sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och 

självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barns rätt till 

kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga 

omsorgen och i frågor om dokumentation.”/Lpfö-18 s.7  

”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. 

Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan 

ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse 

för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet”/ Lpfö18 

kap.2.2  
 

Förskolornas utvecklingsarbete:  

Flera utvecklingsarbeten är prioriterade. Varje förskolas kvalitetsarbete dokumenteras i en  

handlingsplan med prioriterade delmål och insatser framtagna av pedagogerna. 

Organisation för utvecklingsarbete på förskolorna: 

 Reflektion i arbetslaget en gång i veckan. 

 Resursteamet 3-4 gånger per termin. 

 Utvecklingsgrupp och tvärgrupper Varannan vecka deltar rektor 

 Likabehandlingsträffar- Stenshult och Norrängen 

 Avdelningsmöte kvällstid. 

 Kommunövergripande likabehandligsgrupp: Pedagoger från alla kommunens förskolor. 

 Kommunövergripande utvecklingsgrupp:  Förskollärare från alla kommunens kommunala 

förskolor. 
 

 

Förskolans utvecklingsområden: 
 

Lärmiljöer i syfte att erbjuder barnen rika möjligheter att utvecklas mot strävansmålen i läroplanen 

samt att skapa miljöer som är utmanande stimulerande och inbjudande för barnen. Framför allt 

finns ett behov att utveckla lärmiljöerna kring, naturkunskap, matematik, teknik, digitalkompetens 

och språk.  

Pedagogers undervisning utgör en viktig del av lärmiljön för att ge barnen stöd, stimulans och 

utmaningar genom ett utforskande arbetssätt där personalen förhåller sig öppna till barnens 

utforskande och är nyfikna på de olika fenomen som de undersöker och de frågor som väcks under 

arbetets gång.  

Pedagogisk dokumentation är en strategi, ett arbetsverktyg för att synliggöra hur förskolan bidrar 

till att utmana barnens lärprocesser. En förutsättning för att pedagogisk dokumentation är att 

pedagoger och barn reflekterar över innehållet i dokumentationen. Pedagogisk dokumentation är 

ett prioriterat kommunövergripande utvecklingsområde för 2020-2021. Ett antal pedagoger deltar i 

den kommunövergripande utvecklingsgruppen som genom en processutbildning  är kopplad till 

Regio Emilia institutet. 
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Interkulturellt förhållningsätt Förskolans verksamhet ska präglas av ett interkulturellt 

förhållningsätt där var och en ses som en individ och inte som en representant för en grupp eller 

kultur.  

Det interkulturella arbetssättet innebär att förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som 

viktiga. Det är genom kulturmöten och erfarenheter av andra kulturer som man kan öka sin egen 

interkulturella kompetens.  

 

Likabehandlingsarbetet syftar till att utveckla, gemenskap, delaktighet och respekt för varje 

individ. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som främjar barnens förståelse för värdet 

av mångfald. Vi tar ett gemensamt ansvar för varandra.  

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier regleras i:  

Skollagen 6 kap (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2016:828 och 2017:282), 

Förordning (2006:1 083 ändrad 2011:681) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer 

mot diskriminering och kränkande behandling, Läroplan för förskolan (Lpfö:18),  

Barnkonventionen  

Som redskap för att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter arbetar vi bl.a genom   

materialen Förskole brevet (Rädda barnen), ”Liten och trygg”( Tre ska bli Noll) samt 

”Kompisböckerna” (Linda Palm) 

 
 

 

 

Verksamhetens utvecklingsbehov i förhållande till 
nationella mål och forskningsresultat 
  
Verksamhetens prioriterade utvecklingsområden 

Utveckla förskolans lärmiljöer.  

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många 

valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av 

aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett 

könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina 

möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och 

intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. (Lpfö18 )  

Mål: Miljön på förskolorna utgör en viktig del i barns förutsättningar för lärande. Miljöerna ska 

vara utmanande och stimulerande och utgå från barnens intressen och behov och inte begränsas av 

könsstereotypa uppfattningar. Miljön ska utformas så att den ger barnen goda förutsättningar att 

utvecklas mot strävansmålen i läroplanen. Den ska och bidra till barnens utforskande och 

undersökande. Särskilt fokus ligger på områdena: naturkunskap, matematik, teknik, 

digitalkompetens och språk.  
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Utgångspunkten är att varje barns utveckling och lärande ses som interaktivt och relationellt, det 

vill säga att det sker i samspel med omgivningen d.v.s. pedagoger, barngrupp samt den miljö och 

det material som vi erbjuder. 

 

 

Undervisningens utformning i förskolan  

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att utmana och stimulera barnen med 

läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. 

Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns 

utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i 

undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. 

Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. 

I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex barnskötare, till att främja barns 

utveckling och lärande. ( Lpfö-18)  

Mål: 

I förskolan sker undervisning, det vill säga barnet intresserar sig för något och stimuleras och 

utmanas genom lek, miljö och material samt andra barn. Förskollärare och barnskötare undervisar, 

det vill säga, stimulerar och utmanar utifrån barnets intresse men med utgångspunkt i- och i 

riktning mot de mål som förskolan ska sträva efter. Barnet ges möjlighet att utvecklas i riktning 

mot målen i Lpfö-18.  

Vi reflektera ständigt över vad undervisning i förskolan är och kan innebära. Förskollärares roll 

och arbetslagets roll när det gäller undervisning. 

 

Pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg  

För att stödja och uppmuntra 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 tillvara i 

verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, 

rolig och meningsfull. (Lpfö-18) 

Mål: 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som vi använder i det dagliga arbetet för att få syn 

på barnens intresse, deras lärprocesser och lär-strategier. Det är också ett verktyg för att utveckla 

förskolans lärmiljöer, få syn på hur man kan utveckla en aktivitet eller en miljö för att ta barnens 

lärande ett steg vidare. Pedagoger och barn reflekterar tillsammans över innehållet i gjorda 

dokumentationer för att veta hur en aktivitet ska utvecklas vidare med utgångspunkt i barnens 

intressen, behov, tankar och idéer.  

Vid reflektioner i arbetslaget används de mallar som tagits fram i utvecklingsgruppen som ett stöd 

för att få kvalité i reflektionen. 

 

Interkulturellt förhållningsätt  

Det svenska samhällets ökade internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 

leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 

kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om 
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olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva 

sig in i andras människors villkor och värderingar. (Lpfö-18) 

Mål:  

Samhället idag ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som 

ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som främjar barnens 

förståelse för värdet av mångfald. Förskolan skapar många olika tillfällen där det finns möjlighet 

att mötas, där skapas möjlighet att få kännedom om olika levnadsvillkor och kulturer. Dessa 

möten genomsyras av nyfikenhet, öppenhet och respekt för olikheter. 

 

 

 

 

Värdegrund och Likabehandlingsarbetet: 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra 

genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 

Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar 

om livsfrågor. (Lpfö-18) 

Mål: 

Arbetet genomsyrar innehållet i verksamheten. Värdegrunden omsätts och praktiseras i alla 

pågående lärprocesser och aktiviteter i vardagen. Förskolan bedriver ett förebyggande arbete i 

syfte att förebygga och förhindra att kränkningar, diskriminering eller trakasserier sker.  

2-3 ggr/termin träffas likabehandlingsteamen från Norrängen och Stenshult och 1-2 ggr/termin 

anordnas kommunövergripande träffar då representanter från de olika likabehandlingsteamen 

träffas i syfta att utveckla arbetet kring värdegrund och likabehandling.   
I våra egna träffar i likabehandligsteamet kommer fokus under 2020-21vara på att utveckla 

verksamheten mot Förskole brevet samt implementering av materialet Liten och trygg. 
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