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Systematiskt Kvalitetsarbete LPFÖ 98/10 

 

Förskolorna i VIM bedriver kvalitetsarbete utifrån styrdokument och 
montessoripedagogik.  Förskollärarna i varje arbetslag ansvarar för att målen erbjuds 
barnen, analyserar, följer upp och utvärderar arbetet för att utveckla verksamheten så 
att det gynnar hela gruppen och det enskilda barnet. Hela arbetslaget ansvarar för att 
verksamheten uppfyller alla de mål som sätts i den dagliga verksamheten. 

En pedagogisk utvecklingsgrupp har under året träffats kontinuerligt för att utbyta 
tankar och idéer kring hur systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och vad vi vill förbättra. 
Gruppen bestod under gångna året av Andrea von Sivers, Caroline Jonsson/Martina 
Holm, Malin Jonsson samt förskolechef. Gruppen reviderade Projektplaneringsunderlag 
så att föräldrars inflytande och delaktighet synliggörs. Gruppen har också ansvarat för 
att överskolningarna till mottagande förskoleklass fungerar och att föräldrarna 
involveras i denna process. 

Samtliga arbetslag inom VIM har fokuserat på Matematiklyftet via Skolverket och nu 
återstår den sista tredjedelen av dess innehåll inför läsåret 2015-16. Det gångna årets 
fokusområden har varit Estetiska lärprocesser som pedagogisk utvecklingsgrupp, 
bestående av Anna Å, Emmeli J och Elisabeth P som på ett inspirerande sätt lyfte under 
hösten. Vårens fokus har legat på Utemiljöns möjligheter. De som ingått i pedagogiska 
utvecklingsgruppen för detta har varit Stina T, Anki J och Stephanie C. Övergripande 
ansvar för att systematiskt kvalitetsarbete sker är förskolechef och genom en 
sammanfattning och utvärdering av årets arbete förankras kvalitetsarbetets resultat hos 
huvudman, vilket är VIM:s styrelse. De underlag som används av samtliga pedagoger för 
att arbeta systematisk bifogas som bilagor. 

 

 Hälsa och livsstil 

Betydelsen av att erbjuda en förskola som främjar en sund och hälsosam livsstil är 
centralt i VIM och är en av föreningens visionsmål. Mellanmål och luncher är medvetet 
valt för att undvika socker och tillsatser och festligheter firas oftast på andra sätt än 
genom glass och sötsaker. Denna attityd genomsyrar pedagogernas förhållningssätt 
eftersom barn ”gör som vi gör och inte som vi säger”. Daglig utevistelse, långa 
promenader, gymnastik och yoga ger barnen goda förutsättningar att grundlägga en 
livsstil som ger hög livskvalitet på lång sikt hos barnet. Det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet mot stress har gett ökad medvetenhet om stressens effekter hos 
barnen och detta arbete är ständigt pågående. 
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  Miljömål 

VIM har som ett visionsmål att sträva efter hållbar utveckling och detta område kan 
utvecklas vidare genom ökad medvetenhet hos pedagogerna och förutsättningar genom 
sopsortering i den dagliga verksamheten och i pedagogiskt syfte tillsammans med 
barnen. VIM har infört matsortering på samtliga förskolor. Miljömålen i LPFÖ 98/10 har 
aktivt presenterats, men ökad medvetenhet och ansvaret som förebild och ytterst 
ansvarig för den del av jorden vi tar hand om kan absolut bli ännu bättre. Det är 
huvudman och förskolechef som kommande år bör förbättra resultatet inom detta 
område.  
 

                  Genusperspektiv 

Likabehandlingsarbetet är en grundläggande del av förskolornas systematiska 
kvalitetsarbete. Den arbetsgrupp som ansvarar för detta arbete har under året varit 
Jessica N, Fredrik S och Jane S. Utevistelse och mellanmålssituationer har filmats och 
pedagogerna har diskuterat hur bemötande och förväntningar får oss att reagera och 
agera. Vi upplever att traditionella könsrollsmönster och roller finns men att vi har 
kommit mycket långt i pedagogernas attityd och kunskap i dessa frågor. Barnen är 
mycket öppna för allas lika värde och att det finns många olika sätt att leva och bilda 
familj. Arbetet pågår ständigt genom främjande arbete i Likabehandlingsplanerna på 
respektive förskola. Montessoripedagogikens Kosmiska plan har som syfte att lyfta fram 
allas lika värde och med den som värdegrund är det naturliga steget att utveckla 
förståelse för vår värld och för sig själv. 
 

Kompetenshöjande insatser 
 
VIM arbetar kontinuerligt för att utveckla varje individ och hela organisationen. 
Förskolan har rätt att stänga två heldagar per termin och i möjligaste mån följa Växjö 
kommuns stängningsdagar. Dessa tillfällen har gemensamma insatser gjorts för att 
stärka personalen i så skiftande områden som ”Ledarskap i ideell organisation”, en 
föreläsning med Lisa Moraeus och ”Sexuella övergrepp på barn och anmälningsplikt” med 
Cecilia Kjellgren som föreläsare. Vi har använt oss av kollegialt lärande genom att Jessica 
N föreläst om barnets språkutveckling kopplat till montessoripedagogiken och Anna och 
Stina förmedlade betydelsen av AKK. Vi har använt oss av workshops med aktiva 
gruppdiskussioner kring montessorimiljön. Dels genom Charlotts föreläsning om 
montessorimiljöns syften och utformning och dels utifrån specialpedagogiska behov 
med det webbaserade värderingsverktyget på SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten) 
All personal deltog på Konstlabb och alla nyanställda utan Brandskyddskompetens 
genomgick Brandskyddsutbildning. Många pedagoger har gått på kortare föreläsning om 
barns motorik och några har deltagit på kurser, anordnade av Linnéuniversitetet. 
Förskolechef Charlott har under året genomgått Skolverkets utbildning för 
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förskolechefer, deltagit på Lärarförbundets kurs för Framgångsrika skolledare och 
lyssnat på tre föredrag om den nya arbetsmiljölagen om social arbetsmiljö och 
kränkningsfri arbetsplats. Förskolechef deltog på Skolverkets årliga konferens angående 
”Kvalitet i förskolan” och deras utbildning i matriser för utvärdering av den egna 
verksamheten. Varje personalmöte innehåller någon form av lärande och pedagogisk 
reflektion. De fem montessoristuderande kollegorna har lyft aktuella områden från sin 
utbildning som vi alla fått diskutera för att friska upp allas kunskaper och ge feedback.  
Vi har upptäckt att vi kan bli bättre på att koppla vårt kvalitetsarbete till aktuell 
forskning och pedagogisk litteratur så detta är en punkt för kommande förbättring. 
Kommande år ska fortbildningsinsatserna fokusera på HLR, Värdegrundsarbete, 
Studieresa. Om vi kan ordna småbarnspedagogik, motorikutveckling, och 
kulturtematiskt arbete så är detta väldigt välkommet och önskat. Terminens första 
fortbildning som erbjuds, är en av Växjö kommun erbjuden föreläsning ”När det 
ofattbara händer” som ett antal pedagoger kommer att delta på. 
 
 

  Bokhultet 
 
Gläntan: Gläntan öppnade under januari och är inredd för att passa de allra yngsta 
barnen mellan 1-2 år. Två förskollärare, varav en med montessoriutbildning har sedan 
starten successivt utvecklat den pedagogiska verksamheten utifrån barnens behov och 
intressen. Terminen har präglats av inskolningar vilket är en prioriterad process i 
förskolans arbete. Det faktum att avdelningen är helt ny gör att organisation och rutiner 
har utformats parallellt med det pedagogiska arbetet vilket påverkar förutsättningarna 
för att fokusera på målstyrt arbete. Pedagogerna kände inte varandra så 
relationsbyggande har under våren pågått på alla nivåer på Gläntan. Detta avspeglas 
också i den måluppfyllelse som gjorts hittills. De strävansmål som ingår i Normer och 
värden har pedagogerna flera konkreta exempel och medvetenhet i hur verksamheten 
förverkligat dessa så oerhört viktiga och grundläggande mål. Insikt finns att 
pedagogerna är värdefulla förebilder, normgivare som bekräftar barnets sociala, 
emotionella och relationella utveckling är grunden för utveckling och lärande. 
Arbetslaget ser sin roll i att erbjuda en trygg och tillåtande miljö och genom 
reflekterande samtal och självreflektion kan samspelet utvecklas ytterligare. Arbetslaget 
har konstaterat att flera läroplansmål inte är berörda och förklaringen är dels barnens 
ålder samt det faktum att det är en period på fem månader som avdelningen varit aktiv. 
Vi är överens om att det varken är realistiskt eller möjligt att uppfylla målen på ett år 
men förskolan strävar mot detta. Pedagogerna och förskolechef kommer att följa upp 
måluppfyllelsen under några tillfällen kommande halvår för att fortsätta utveckla 
pedagogisk kvalitet i arbetet.  
 
Dungen: Dungen är en av VIM:s nya småbarnsavdelningar som startade under augusti 
2015 och har under året bestått av högst nio barn mellan 1,5-3 år. Det är två 
förskollärare som arbetat på avdelningen. Ingen av dessa har utbildning inom 
montessoripedagogik men har fått goda råd, kompetenshöjande insatser och stöd från 
utbildade kollegor för att utforma Dungens miljö och arbetssätt utifrån 
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montessorimetod och filosofi. Några av LPFÖ:s strävansmål upplever pedagogerna att 
de inte berört under det dryga halvår som gått. Exempel på detta är ”utveckla förmågan 
att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i 
vardagen” och ”utveckla förmågan att använda matematik, reflektera, söka lösningar på 
problemställningar”. Vi kom fram till att verksamheten framförallt prioriterat mål som 
berör och utvecklar sociala och emotionella förmågor som vi uppfattar som helt 
grundläggande för en god grund för övrig utveckling. Verksamheten behöver mogna och 
utveckla sin organisation lite mer så att projektplaneringar kommer i centrum för 
planeringsarbetet. Några mål i kapitlet 2.3 Barns inflytande liksom i ”delaktighet i sin 
egen kultur och känsla och respekt för andra kulturer” kan också utvecklas mer framöver, 
upptäckte pedagogerna under samtalet. Sammanfattningsvis har Dungen uppnått god 
måluppfyllelse och ger många goda exempel på detta. Det är det varma och respektfulla 
bemötande som varje barn får, de rutiner som finns och fungerar samt olika teman som 
barnen visat intresse för som gör att Dungen på kort tid utvecklat ett arbetssätt som väl 
motsvarar de strävansmål som finns.  
 
Ängen: Arbetslaget som nu bemannar Ängen består av tre förskollärare, varav en är 
montessoripedagog och en är i slutfasen av montessoriutbildning. Den tredje har arbetat 
i VIM sedan februari. Under våren utökades tillfälligt arbetslaget med en 
montessoripedagog för att bemanning och barngrupp skulle vara i balans. Ängens 
pedagogiska miljö inreddes under slutet av oktober och barngruppen har successivt 
utökats med nya inskolningar. Gruppens antal var i augusti fem och från april har 
gruppen uppnått 20 barn. Året som gått har genomsyrats av inskolningar och ett 
medvetet arbete för att främja trygghet och social kompetens har varit helt 
grundläggande för att få en välfungerande och väl sammansvetsad grupp. Arbetslaget 
har också engagerat sig i att lära känna varandra och utveckla samspelet. 
Sammanställningen visar att Ängen uppnått de allra flesta av strävansmålen. Arbetet har 
skett genom att ständigt involvera barnen i beslutsfattande om hur rutiner och 
gemensamma regler ska utformas o vilka material som ska finnas tillgängliga. Det 
tematiska arbetssättet är pågående och har kretsat kring ”Naturen på våren” samt 
”Insekter och djur”. Barnen har varit i centrum för hur varje mål ska förverkligas och 
stort intresse och arbetsglädje har uppnåtts. 
De områden som Ängen upplever att de kan utveckla, är ”Förståelse för att alla 
människor har lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion, 
sexuell tillhörighet osv” och ”Barn med annat modersmål än svenska utvecklar sin 
kulturella identitet och förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål”.  
Arbetslaget ser också att målet ”Förmåga att upptäcka, reflektera och ta ställning i olika 
etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” inte alls aktiverats under perioden på ett 
medvetet sätt. Tankar och idéer lyftes spontant kring förbättringar som kan göras och 
reflektionen att målen hänger samman gör att vi känner oss säkra på att dessa mål 
kommer att bli en del av det systematiska utvecklingsarbetet på Ängen under 
kommande läsår. 
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 Kronan 

 
Nyckeln: Barngruppen består av 8-9 av de yngsta mellan 1-2,5 år och på Nyckeln 
arbetar två pedagoger varav en är förskollärare med montessoriutbildning och en är 
barnskötare.  Nyckelns arbetssätt präglas av att möta det lilla barnets behov av trygghet, 
välkända rutiner och vara lyhörd för barnets intresse i varje ögonblick. Under året har 
språkutvecklingen och samspelet mellan barn och miljö särskilt varit i fokus. Tid och 
möjlighet att vara delaktig i varje moment och situation har utvecklat barnens olika 
förmågor och stärkt varje individ och gruppens harmoniska klimat. Den sociala 
utvecklingen stimuleras ständigt genom konflikter, lek och situationer då hjälpsamhet 
och respekt för andra är viktigt att tolka och bemöta. Pedagogerna för aktivt 
resonemang kring varje mål och hur strävan att uppfylla det konkret med barnen 
genomförs. Man har upptäckt möjligheterna i utemiljön och prövar skapande aktiviteter 
ute för att även detta mål ska erbjudas. Pedagogerna bygger relationer med varje 
förälder så att förståelse kring barnens modersmål och kultur ökar 
Varje mål i LPFÖ 98/10 har uppnåtts utifrån barnens mognad och ålder samt 
pedagogernas medvetenhet som förebilder. Årets resultat konstaterar vi som mycket 
gott och av hög kvalitet. Pedagogerna identifierar delmålet ”utveckla känsla och respekt 
för andra kulturer” som möjligt att utveckla vidare för större måluppfyllelse kommande 
år. 
Spiran: Barngruppen består av 13 barn med tre pedagoger, varav en är förskollärare, en 
är barnskötare med montessoriassistentutbildning och ytterligare en studerar till 
förskollärare på distans. Under året har arbetet att möta barnens sociala utveckling varit 
centralt. Barnen har tydligt visat att de har ett stort behov av att bygga relationer och få 
tid för lärande lek. Gruppkänslan är stark och gemenskapen i gruppen är god. 
Pedagogerna har kunnat se hur hjälpsamhet och respekt ökat hos alla liksom förmågan 
att ta ansvar för olika situationer utvecklats mycket under året. Barnen är självständiga 
och trygga och vägleder varandra. Pedagogerna är så stolta över gruppen och de starka 
barn de lämnar vidare till Äpplet. Miljön har successivt anpassats för att möta barnens 
intresseperioder och i synnerhet Skaparhörnan har varit uppskattad och fungerat 
mycket bra. Under året har tema Språket varit omtyckt och bidragit till god 
måluppfyllelse. Genom att barnen fått ta med sin favoritbok varsin vecka har samverkan 
med hemmet stärkts och lyft temat även hemma. Respekten för varje barns behov och 
inflytande är återkommande under samtalet och arbetslaget har utvecklat fungerande 
samspel. Vid analys av målkollens resultat kan strävansmålet ”Känna delaktighet i sin 
egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer” liksom ”Barn med annat 
modersmål får utveckla sin identitet och kommunicera på svenska och sitt modersmål” 
utvecklas vidare. Arbetslaget har tankar och idéer för att ytterligare göra insatser så att 
målen blir ännu mer synliga i kommande pedagogiska planeringar. 

Äpplet: Barngruppen består av 25 barn mellan 3-6 år med fem pedagoger, varav fyra är 
förskollärare med montessoriutbildning. Arbetslagets arbetssätt har genomsyrats av 
strävansmålen i normer och värden eftersom gruppklimatet såväl bland de vuxna som 
bland barnen, behövde stärkas och utvecklas. Målen har dels aktiverats under tematiska 
projekt men också genom förhållningssätt och bemötande. Konflikter har följts upp, 
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blivit sakligt och väl utredda och alla har fått komma till tals. Vänskapstema, 
Likabehandlingstema och Alfonstema är olika namn på liknande syfte – att stärka varje 
barns identitet och förstå allas lika värde. Pedagogerna upplever det särskilt positivt att 
årets teman flutit utan pressande tidsramar. Barnen har visat när de varit motiverade 
och intresserade så samspelet mellan pedagoger och barngrupp tycks ha utvecklats. Den 
ömsesidiga lyhördheten märks i konkreta exempel då barnen kunnat välja självständigt 
eller lämna förslag som pedagogerna tar till sig. Barnen har uttryckt glädje över att 
vuxna lyssnar och visar förståelse. Ett tema under våren har varit ”Afrika” och 
tillsammans har gruppen forskat för att finna svar på sina undringar. Pedagogerna på 
Äpplet är mycket nöjda över årets goda måluppfyllelse och menar att processen aldrig 
tar slut och att de ser hur grundläggande arbetet med målen i normer och värden är för 
att erbjuda ett tryggt klimat med förutsättningar för utveckling och lärande. Vid denna 
uppföljning sammanfattas måluppfyllelsen som mycket god och att arbetslaget har fått 
syn på att arbetet med att förverkliga målet ”Barn med annat modersmål än svenska 
utvecklar sin kulturella identitet och förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt 
modersmål” kan utvecklas ytterligare.  Spontana tankar kom att lyfta fram barnens olika 
kulturers traditioner, musik, liv och miljö där barnens rötter finns. 

 

  Wälludden 
 
Gemaket: Gemaket består av Wälluddens yngsta barn mellan 1-2,5 år. Det är åtta barn 
och under våren har det varit sju inskrivna. Gruppen har hög personaltäthet med två 
förskollärare, varav en är montessoriutbildad. Arbetslaget upplever att arbetet 
resulterat i hög måluppfyllelse utifrån barngruppens mottaglighet och att arbetet med 
målen i normer och värden skapat en harmonisk och hänsynsfull atmosfär där barnen är 
mycket hjälpsamma mot varandra. Pedagogerna har använt sig själva som pedagogisk 
verktyg genom att vara goda förebilder, ge barnen uppmärksamhet och tid att klara av 
aktiviteter. Pedagogerna har varit mycket lyhörda och försökt att förstå barnets 
kommunikation och tolka samspelet mellan barnen. De försöker säga ”ja”, snarare än 
”nej” för att stärka barnets identitet och självkänsla. I den lärande leken sker många 
utvecklande situationer som särskilt stimulerar och utmanar barnens förmågor. De 
dagliga rutinerna ger barnen förståelse och ramar som utvecklar tryggheten. Det syns 
tydligt att barnen är nyfikna och redo för kommande inskolning på Salen. Denna 
uppföljnings resultat påvisar att några mål inte varit i fokus lika mycket som övriga 
strävansmål och de är ”Utveckla förmågan att urskilja teknik i vardagen och utforska hur 
enkel teknik fungerar” samt ”Barn med annat modersmål än svenska utvecklar sin 
kulturella identitet och förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål”. 
Flera goda idéer lyftes under samtalets gång, såsom att lyssna på musik från barnens 
länder, ordna litteratur och film med språket som tals och framförallt visa på betydelsen 
att tala modersmål i hemmiljön. Pedagogerna kunde nästan känna en aha-upplevlese 
när de allra flesta fält kunde grönfärgas – barnen har trots allt ”bara” gått ett år i 
förskolan – men det är halva deras liv! 

 



8 
 

Salen: Barngruppen på Salen har under året bestått av 13 barn mellan 2-4 år och tre 
pedagoger, varav två förskollärare som haft ansvaret. Stort fokus har legat på trygghet 
och uppmuntran till ökad självständighet för en god självkänsla och tillit till sin egen 
förmåga. Arbetslaget upplever god måluppfyllelse och är nöjda med sin insats. Barnens 
gruppkänsla och empatiska förmåga har ytterligare stärkts och barnen visar stor 
förståelse för olika behov och förutsättningar. Arbetslaget konstaterar att gruppen är 
oerhört välfungerande och att de har jobbat på rätt sätt – annars hade inte resultatet 
upplevts så positivt. Barnen har olika kulturell bakgrund och det har varit en tillgång 
som berikat och barnen har spontant reflekterat över olikheter och likheter. Salen 
arbetade under hösten med färg&geometritema och därefter tog det fortfarande 
pågående temat ”Världsdelarna” vid. Detta omfattande tema har berört många olika 
strävansmål och pedagogerna har särskilt fått syn på att barnen visat stor empatisk 
förmåga att fundera över barns olika livsvillkor i världen. Arbetslaget känner nu att 
temat varit mycket positivt och att det fångat alla barn. Trots att omfattande frånvaro 
bland personalen påverkat så har det kanske gjort att barnen fått tid och möjlighet att 
bearbeta ännu bättre? Arbetslaget beskriver hur de aktivt uppmärksammat och 
förbättrat rutiner och goda lärmiljöer. Barnen har fått inflytande och varit delaktiga i 
processerna vilket stärkt förståelsen för regler och allas ansvar för omgivningen. Några 
strävansmål anser arbetslaget att de inte fullt ut aktiverat under detta år. Det är två av 
matematikmålen samt målformuleringen att utveckla förmåga att kommunicera på 
barnets eget modersmål. Material finns i miljön men det har kommit lite i skymundan då 
barnen visat mer intresse för bokstäver och läsning. Barnen har däremot dagligen visat 
intresse för almanackan som barnen ansvarar för att uppdatera inför varje samling. Det 
är såväl ordning som siffror som ingår i ett konkret sammanhang och vi kan ser att de 
tagit till sig och upplevt momentet som så roligt att de spontant leker det tillsammans. 

Salongen: Salongen består av ca 25 barn och fem pedagoger, varav tre förskollärare. En 
förskollärare är montessoriutbildad och två under montessoriutbildning i arbetslaget. 
Under våren har två förskollärare varit sjukskrivna/föräldralediga och arbetslaget har 
istället haft två långtidsvikarier. Projektplaneringarna har fortsatt med särskild 
inriktning mot utomhuspedagogik som kopplats ihop med montessorimaterialen inne 
på Salongen. Det pedagogiska köket renoverades under julen och har bidragit till många 
trevliga stunder och god måluppfyllelse. När arbetslaget reflekterade tillsammans med 
förskolechef hade de goda och konkreta exempel på hur varje läroplansmål kunnat 
erbjudas varje barn under året och de upplevde tillsammans stolthet över sitt arbete och 
hur positiv utvecklingen varit. De socialt inriktade målen har varit i centrum och detta 
arbete fortsätter då det präglat gruppen till en harmonisk och trygg atmosfär Under 
våren har barnen utvecklat god förmåga att ta ansvar för miljön och för varandra. Detta 
grundläggande arbete vill pedagogerna ska fortsätta att utvecklas så även kommande 
projekt kommer att formuleras utifrån detta perspektiv. Årets teman har byggt på vad 
barnen önskar forska om och rymden och solsystemet liksom naturens olika kretslopp 
har varit väldigt intresseväckande och spännande för alla barn på Salongen. 
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          Likabehandlingsarbete 

Det systematiska likabehandlingsarbetet pågår ständigt och involveras ofta i det 
pedagogiska arbetet framförallt när det gäller främjande och förebyggande arbete.  Det 
finns beskrivet i VIM:s Likabehandlingsplan som årligen (januari) uppdateras utifrån 
aktuellt nuläge. 
 

Barn i behov av särskilt stöd 

Förskolechef har som särskilt ansvar att verksamheten utformas så att barn får det 
särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver. Under året har extra 
resursbidrag sökts, handlingsplaner upprättats och observationer genomförts för att 
insatser ska kunna göras och följas upp i samråd med föräldrar. Föräldrars möjlighet att 
följa sitt barns utveckling och få inflytande över verksamheten sker dels genom daglig 
direkt kontakt, underlag för utvecklingssamtal, blogg och hembrev från förskolan samt 
förskolechef. Skolråden är ett forum att lyfta synpunkter och konstruktivt föra 
pedagogiska diskussioner. VIM ger årligen möjlighet för föräldrar att anonymt besvara 
en så kallad Trivselenkät som är ett viktigt verktyg i utvecklingsarbetet. Samtliga 
pedagoger har återkommande reflekterat över villkor för olika funktionsnedsättningar i 
den dagliga miljön och 13 april kartlades varje avdelnings fysiska miljö med hjälp av det 
webbaserade värderingsverktyget som SPSM utformat. Det är en likvärdighetsfråga att 
ha en god förberedelse för att klara av att möta funktionsnedsättningar. 
 

Synpunkter och Klagomålshantering 
Rutiner finns för klagomålshantering och dokumentation görs och åtgärdas 
kontinuerligt. Under året som gått har det varit oerhört få allvarliga klagomål. Den enkät 
som föräldrarna besvarade via Växjö kommun, bifogas då den belyser nöjdhet hos våra 
familjer inom VIM generellt. 
 

Förskolechefens slutord 
Årets systematiska kvalitetsarbete har nu genomförts. Genom att sitta tillsammans med 
varje arbetslag och resonera HUR varje mål i Läroplanen uppnåtts och HUR resultatet 
blivit ger redovisningen en övergripande bild av VIM:s verksamhet och kvalitet för 
läsåret 2015-2016. Med all min insyn i det dagliga arbetet och det jag följt och tagit 
intryck av genom samtal, blogg och observationer är det med stor glädje och stolthet jag 
överlämnar rapporten. VIM:s förskolor genomsyras av hög kvalitet generellt och har 
dessutom god förmåga att identifiera förbättringsområden. Pedagogerna har god 
kunskap om förskolans uppdrag och mål och hög ambition att utforma verksamheten så 
att den genomsyras av montessorifilosofi och metod som känns 2016. Vårens tillsyn på 
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Kronan och Bokhultet var helt utan anmärkning och bekräftade att det arbete vi 
utvecklat är väl förenligt med styrdokument och Skollag samt Växjö kommun. 
Arbetslagsledarna Vesna B, Jessica N och Malin J analyserade förskolechefens insatser i 
enlighet med LPFÖ 98/10 den 1 juni och kom fram till att ansvaret är synligt och till 
stora delar är tillräckligt. Vi kunde se några förbättringsområden att utveckla. 
Årsplanerna ska bli ännu tydligare och levande dokument i verksamheten. Vid uppstart 
av pedagogiska utvecklingsgrupper ska förskolechef närvara för att bistå i att sätta upp 
riktlinjer och mål med projektet. Alla arbetslag ska öka fokus på LPFÖ 98/10 
formuleringar angående ”Arbetslaget ska…”. Detta för att lyfta allas engagemang och 
delaktighet.  
Vid årskiftet 2015/16 inköptes nya material och inredning för en stor summa och detta 
bidrog till arbetsglädjen ökade påtagligt både bland barnen och pedagogerna. Det blev 
stor skillnad på miljöerna som blev mer attraktiva, lättstädade och trivsamma. 
Föräldrasamarbetet kan utvecklas genom att förnya rutin och syfte med ”Sitta på 
stolen”. Vi ser att föräldrar inte tar chansen att besöka sitt barn förrän förskoleperioden 
snart är slut och vi skulle gärna öka föräldrarnas närvaro i den pedagogiska vardagen. 
Överskolningsansvaret har förskolans pedagoger tagit mycket väl hand om. Några 
mottagande grundskolor är inte aktivt intresserade av överlämning så förskolechef 
kommer att kartlägga hur årets överskolning fungerat och därefter göra en skrivelse för 
att medvetandegöra förvaltningen om problematiken då detta är ett nationellt 
fokusområde bör det uppmärksammas. Det underlag som används för uppföljning av 
förskolechefens förutsättningar att ta ansvar enligt Skollagen finns som bilaga 3 i 
redovisningen. Kommande års redovisningsunderlag blir Skolverkets matris för 
bedömning av kvalitet i den egna förskolan som nu finns tillgänglig på Skolverkets 
hemsida. 

 

Slutligen är det dags att sätta punkt för årets systematiska kvalitetsarbete och 

se fram emot att planera och organisera SKA 2016-2017 

 

 
Charlott Lundgren-Andersson 
Förskolechef VIM 
20160608
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Måluppfyllelse Avdelning:……………………………………… 

Period/datum……………………………………………………………………………. 

 
2.1 Normer och 
värden 

Öppenhet, 
respekt, 
solidaritet 
och ansvar 

Förmåga att 
ta hänsyn till 
och leva sig in 
i andra 
människors 
situation samt 
vilja att hjälpa 
andra 

Sin förmåga att 
upptäcka, 
reflektera över och 
ta ställning till olika 
etiska dilemman 
och livsfrågor i 
vardagen 

Förståelse för 
att alla 
människor har 
lika värde 
oberoende av 
social 
bakgrund, kön, 
etnisk tillh, 
religion, sexuell 
läggning osv 

Respekt för allt 
levande och 
omsorg om sin 
närmiljö 

2.2 Utveckling och 
lärande 

Utv sin 
identitet 
och känner 
trygghet i 
den 

Utv  sin 
nyfikenhet 
och sin lust 
samt förmåga 
att leka och 
lära 

Utv tillit till sin 
egen förmåga 

Känner 
deltaktighet i 
sin egen kultur 
och utvecklar 
känsla och 
respekt för 
andra kulturer 

Utv sin förmåga 
att fungera 
enskilt och i 
grupp, att 
hantera 
konflikter och 
förstå 
rättigheter och 
skyldigheter 
samt ta ansvar 
för 
gemensamma 
regler 

Utv motorik, 
koordinationsf., 
kroppsuppfattning, 
förståelse för 
vikten att värna om 
sin hälsa och 
välbefinnande 

Tillägnar sig 
och 
nyanserar 
innebörden 
i begrepp, 
ser 
samband 
och 
upptäcker 
nya sätt att 
förstå sin 
omvärld 

Utv förmåga 
att lyssna, 
reflektera och 
ge uttryck för 
egna 
uppfattningar 
och försöker 
förstå andras 
perspektiv 

Utv nyanserat 
talspråk, ordförråd 
och begrepp samt 
sin förmåga att 
leka med ord, 
berätta, uttrycka 
tankar, 
argumentera, 
kommunicera 

Utv  intresse för 
skriftspråk samt 
förståelse för 
symboler och 
dess 
kommunikativa 
funktioner 

 

Utv  intresse 
för bilder, 
texter och olika 
medier samt 
att använda sig 
av, tolka och 
samtal om 
dessa 

Utv skapande 
förmåga att 
förmedla 
upplevelser, 
tankar, 
erfarenheter i 
många 
uttrycksformer 
som bild, 
lek,rörelse,sång  
och drama 

Utv  
förståelse 
för rum, 
form, läge 
riktning. 
Mängder, 
antal, 
ordning, 
talbegrepp, 
mätning, tid 
o förändring 

Utv förmåga 
att uttrycka, 
undersöka, 
använda 
matematiska 
begrepp, 
samband 
mellan 
begrepp 

Utv förmåga att 
anv matematik, 
reflektera, söka 
olika lösningar på 
problemställningar 

Utv förmåga att 
föra o följa 
resonemang 

Utv intresse för 
o förståelse för 
naturens olika 
kretslopp, 
människor, 
natur o 
samhälle 
påverkar 
varandra 

Utv förståelse för 
naturvetenskap, 

Utv förmåga 
att urskilja 

Utv förmåga 
att bygga, 

Barn med annat 
modersmål än 
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samband i naturen, 
kunnande om 
växter, djur, 
kemiska processer 
o fysikaliska 
fenomen 

teknik i 
vardagen o 
utforska hur 
enkel teknik 
fungerar 

skapa o 
konstruera 
med hjälp av 
olika tekniker, 
material o 
redskap 

svenska utv sin 
kulturella identitet 
o förmåga att 
kommunicera såväl 
på svenska som sitt 
modersmål 

2.3 Barns 
inflytande 

Utv förmåga 
att uttrycka 
tankar och 
åsikter o 
därmed få 
möjlighet 
att påverka 
sin situation 

Utv förmåga 
att ta ansvar 
för sina 
handlingar 
och för 
förskolans 
miljö 

Utv sin förmåga att 
förstå och handla 
efter demokratiska 
principer delta i 
olika former av 
samarbete och 
beslutsfattande 
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                 Projektplan för VIM´s förskolor                                                                        20150225 

 
Projekt/tema-planering 

 

Projekt/tema:___________________________________               

Ansvarig:______________________________________ 

Nuläge 

(varför?) 

 

 

 

Projektets mål 

 
 

Mål som 

berörs från 

LPFÖ 

 

Koppling till 

montessorimat. 

El. filosofi 

 

 

Vad och Hur 

gör vi? 

 

 

  
Tidsplan 

 
 

Uppföljning 

(var är vi?) 
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Resultatet 

 
 

 
Synpunkter 

Och 

utvärdering  

från föräldrar 

 

 

Utvärdering 

(identifiera 

utvecklings- 

områden för 

 nynuläge) 

 

 
Varje fas föregås av analys 
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Bilaga 3 

2.7 Förskolechefens ansvar  

 
Datum för uppföljning Ht: Vt:  

 

 

 

 

Systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp, utvärdera 
och utveckla verksamheten 
 
 
 
Resultat: 
 
Förbättringsområde: 

SKA  genomförs under 
medverkan av förskollärare, 
barnskötare o annan personal 
samt erbjuda vårdnadshavare 
möjlighet till deltagande i SKA 
 
Resultat: 
 
Förbättringsområde: 

Förskolans arbetsformer 
utvecklas så att barnens aktiva 
inflytande gynnas 
 
 
 
Resultat 
 
Förbättringsområde: 

Förskolans lärandemiljö 
utformas så att barnen får 
tillgång till en bra miljö och 
material för utveckling och 
lärande 
 
 
 
 
Resultat: 
 
 
Förbättringsområde: 

Verksamheten utformas så att 
barn får det särskilda stöd och 
den hjälp och de utmaningar de 
behöver 
 
 
 
 
 
Resultat: 
 
 
Förbättringsområde: 

Upprätta, genomföra, följa upp 
och utvärdera förskolans 
handlingsprogram för att 
(främja) förebygga och 
motverka alla former av 
diskriminering och kränkande 
behandling, såsom mobbning 
och rasistiska beteenden bland 
barn och anställda 
 
Resultat: 
 
Förbättringsområde: 

Formerna för samarbete 
mellan förskolan och hemmen 
utvecklas och att föräldrarna 
får information om förskolans 
sätt att arbeta 
 
Resultat: 
 
 
Förbättringsområde: 

Formerna för samarbete med 
förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet och att 
samverkan kommer till stånd 
för att skapa förutsättningar för 
en samsyn och ett 
förtroendefullt samarbete 
Resultat: 
 
Förbättringsområde: 

Personalen kontinuerligt får den 
kompetensutveckling som krävs 
för att de professionellt ska 
kunna utföra sina uppgifter 
 
Resultat: 
 
 
 
Förbättringsområde: 
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