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Inledning 
 

Förskolans organisation och förutsättningar  
Viktigt på förskolan Boken är att lärandet sker i ett meningsfullt sammanhang där de 
olika uppdrag som förskolan har är sammanflätade. Utifrån våra prioriterade mål 
använder vi oss av ett arbetssätt och förhållningsätt som innebär att vi utgår från det 
som sker bland barnen, det barnen är intresserade av och det barnen är upptagna 
med att undersöka och förstå.  
 
Att arbeta på detta sätt gör att barnens delaktighet och inflytande alltid är i fokus.  
Förskolan Boken består av tre avdelningar, Skatten, Diamanten och Pärlan. 1-2 
åringar har sin verksamhet på Skatten, 2-4 åringarna på Diamanten samt 3-6 
åringarna på Pärlan. Avdelningarna har ett nära och positivt samarbete. Förskolan 
har goda lokaltillgångar och gård som i sin kombination ger möjlighet till lek och 
lustfyllt lärande. Förskolan använder också närmiljön för sin verksamhet.  
 
På förskolan Boken arbetar i nuläget fyra förskollärare, tre barnskötare, samt ett 
ekonomibiträde som sköter städ och mathantering, men hon går även in och stöttar 
vid utgång på Skatten. Tack vare att vi sökt bidrag för minskade barngrupper har vi 
en extra barnskötare. Förskolan har 40 barn inskrivna.  
 

Förskolans åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning  
En utvecklingsmöjlighet som vi kunde se vid föregående års kvalitetsredovisning var 
att se över hur vi kunde skapa mindre grupper för att öka kvaliteten. Vilket blivit 
möjligt genom statsbidraget. En åtgärd under året har varit att öppna en ny 
avdelning, Diamanten. Vi har sett ett sort behov att ha en ”mellanavdelning”. 

  



Förskolans underlag och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se bilaga 1  årshjul 

  



 

Förskolans prioriterade utvecklingsområden 2017–2019 
 

IKT och pedagogisk dokumentation  
Förskolan kommer att jobba aktivt med olika IKT-redskap och fortsätta utveckla detta 

till förskolans pedagogiska dokumentation med hjälp av en handlingsplan.  IKT 

kommer att finnas med som en röd tråd i arbetet med utvecklingssamtal, 

språkarbetet, barns inflytande samt samverkan med vårdnadshavarna.  

Främjandet av vår lärmiljö ute och inne 
Alla barn skall möta en utvecklande lärmiljö på förskolan Boken. Barnen på Boken 

ska tycka det är spännande och utmanade att komma till oss. Vi har öppnat en ny 

avdelning, både barn och föräldrar är väldigt nöjda med detta. Detta är en process 

som ständigt pågår. Vi har dock inte lyckats med vår utemiljö, se bilaga ”Förskolans 

huvudprocess”.  All personal på Boken var på ”Trollet-dagarna” i Kalmar i november 

2017, där vi fick mycket inspiration, detta ska vi ta med oss i vårt framtida arbete. Vi 

kommer arbeta vidare med detta inför nästa läsår. 

Värdegrundsarbete  
Värdegrundsarbetet tillsammans med barnen i förskolan är ett konstant pågående 
arbete. På förskolan Boken är trygghetsarbetet väldigt viktigt, därför startar vi alltid en 
ny termin med grundverksamhet, där vi lägger fokus på att få barn och 
vårdnadshavare trygga i vår verksamhet. Under kommande år ligger fokus på att 
förankra planen mot diskriminering och kränkande behandling bland barnen, 
personalen samt vårdnadshavarna. Personalen kommer under det kommande året 
att arbeta aktivt med litteratur med fokus på den professionella barnsynen och 
bemötandet, där vi analyserar och reflekterar samt får ta del av föreläsningar kring 
den litteratur vi utgår ifrån. 
 

Resultat och analys av prioriterade utvecklingsområden  
Arbetet med IKT har också fortlöpt under året. Framförallt har läsplattorna används 
inom olika områden. Två av förskolans pedagoger besökte också digitalisering i 
förskolan i Malmö för att inhämta ny kunskap och inspireras för det fortsatta arbetet 
med IKT. Under kommande höst kommer stor vikt att läggas vid den kommande 
reviderade Läroplanen för förskolan där digitaliserings begrepp införs.  
Värdegrundsarbetet är ett ständigt pågående arbete på Boken, där planen mot 
diskriminering och kränkande behandling är en viktig del. Vårt fokus har legat på vårt 
förhållningssätt och våra osynliga normer, vi kommer fortsätta med detta arbete att 
se varje barn och dess möjligheter. 
 

För ytterligare resultat se bilaga 2 på vår enkät ”Förskolans huvudprocess” 

  



Förskolechefens sammanfattande analys av kvalitetsredovisningen  
Förskolan Boken arbetar aktivt med åtgärder för kvalitetsredovisning. Det 
systematiska kvalitetsarbetet kan vi följa i årets utvecklingsplan. Utvecklingsplanen är 
ett levande dokument med systematisk uppföljning under det gångna året. I 
utvecklingsplanen återfinns tre fokusområden: Lärmiljö ute och inne, IKT och 
pedagogisk dokumentation samt värdegrundsarbete.  
Förskolan Boken har ökat kvaliteten i våra lärmiljöer inne, då vi har skapat en ny 
avdelning, möblerat om, köpt in möbler samt aktivt anpassat lekmateriel efter barnen. 
Allt för att anpassa oss till barnen och deras behov. 
Den pedagogiska dokumentationen och utvecklingssamtalsmallen har tagits emot av 
vårdnadshavare på ett mycket positivt sätt och fler vårdnadshavare besöker Pluttra 
kontinuerligt. Det framkom på utvecklingssamtalen. 
På förskolan Boken har en plan mot diskriminering och kränkande behandling 
upprättats under året och det är ett pågående arbete som alla pedagoger arbetar 
med. Arbetslagen har arbetat vidare med litteratur och haft styrda diskussioner kring 
hur vår professionella barnsyn ska genomsyra arbetet. Ett flertal i personalen har 
även deltagit i en föreläsning om lågaffektivt bemötande för att kunna möta 
utmaningar i förskolan bättre. Detta kommer även fortsätta under nästa år. 
Under hösten ordnas det en fixardag då föräldrarna deltar i att ordna med praktiska 
saker i förskolans lärmiljö, både ute och inne.  
Under kommande år ligger fokus på att förankra planen mot diskriminering och 
kränkande behandling bland barnen, personalen samt vårdnadshavarna. Personalen 
kommer under det kommande året att arbeta aktivt med litteratur med fokus på den 
professionella barnsynen och bemötandet. De kommer också behöva söka mer aktivt 
efter fortbildning som gagnar verksamhetens mål.  
Vi kommer också att behöva arbeta vidare med IKT och digitaliseringsbegreppet som 
införs i den reviderade läroplanen för förskolan.  
Det systematiska kvalitetsarbetet kommer under det kommande året att fortgå med 
fokus på samma utvecklingsområden sen tidigare. Viss korrigering sker utifrån de 
analyser som har genomförts under året i utvecklingsplanen.  
 
Falköping 2018-07-13 

Josephine Modig, TF Förskolechef på förskolan Boken 
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