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1. NORMER OCH VÄRDEN 

Förskolans mål 

Vi strävar efter: 

• Att alla barn lär sig lyssna på varandra, vilket medför att de får en förståelse att alla är 

olika och att våra olikheter gör oss starkare tillsammans som grupp. 

Insatser för att nå målet 

• Vi pratar om och synliggör om barns olika livssituationer. 

• Vi jobbar med att barnen ska välja utifrån sitt eget intresse och vad de själva vill göra. 

• Vi delar upp barnen i olika grupper så att de får möta olika viljor, åsikter och lekstilar. 

Utvärdering (När och hur?) 

På en utvecklingsdag. 

 

2. OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 
 

Förskolans mål 

Vi strävar efter att varje barn: 

• Lär sig lyssna på varandras åsikter och tankar, samt se saker ur olika perspektiv. 

 

Insatser för att nå målet 

• Vi jobbar med Kompisboken ”Lyssna och komma överens.” 

• Vi använder oss av en kompisknapp på samlingarna. Den som håller i knappen får 

prata och de andra ska lyssna på den som pratar. Den som håller i knappen ska säga 

något bra om kompisen bredvid, eller säga till exempel favoritdjur, favoritfärg och så 

vidare. 
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• Barnen får uttrycka sig inför hela barngruppen i olika situationer, t.ex. vid 

matsituationer, samlingar etcetera. 

• Vi gör övningar med lyssna som tema, till exempel ska man lyssna efter vad som 

faller till golvet, lyssna varifrån ljud kommer och så vidare. 

• Vi gör experiment med tema ljud. 

• Vi tar en promenad och går till där barnen bor. Barnen får träna på att svara på frågor 

om hemmet. Sedan får de inför övriga gruppen berätta om sitt hem. 

 

Utvärdering (När och hur?) 

På en utvecklingsdag. 

 

3. BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Förskolans mål 

Vi strävar efter att varje barn: 

 

• Utvecklar sin förmåga att uttrycka sin egen vilja och sina egna åsikter. 

Insatser för att nå målet 

•  Vi arbetar med att barnen lär sig uttrycka sig i alla situationer. Vi arbetar med att 

barnen ska våga säga vad de tänker, till exempel vid matsituationer, i stor grupp, i en 

mindre grupp etcetera. 

• Vi jobbar med att få barnen att själva tänka på vad de faktiskt vill och inte bara 

uttrycka ett missnöje, att barnen kan sätta ord på sina känslor. 

Utvärdering (När och hur?) 

På en utvecklingsdag. 

 

4. FÖRSKOLA OCH HEM 
 

Förskolans mål 

• Att i ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna skapa trygga relationer mellan barn 

och vuxna på förskolan. 
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Insatser för att nå målet  

• Det är viktigt att vi möter upp föräldrarna både vid hämtning/lämning. 

• Vi strävar efter att göra ett gott överlämnande om hur dagen har varit på 

eftermiddagen - att varje dag lämna över någonting positivt som barnet varit med om. 

• Att förskolan erbjuder inskolnings-/utvecklingssamtal. 

• Vi bjuder in till ett föräldramöte varje hösttermin för att informera om vår pedagogiska 

verksamhet. 

• I föräldrarådet kan föräldrarna mer fördjupat vara delaktiga och få insyn i vår 

förskoleverksamhet. 

Utvärdering: (När och hur?) 

En gång per termin – efter föräldramöte och utvecklingssamtal.  

Resultat 

Alla vårdnadshavare har erbjudits inskolningssamtal samt utvecklingssamtal. Vi har haft ett 

föräldramöte den 8/10 2019. Vi arbetar medvetet med att se till att alla barn och 

vårdnadshavare får ett gott bemötande. Det var ett föräldraråd under hösten, men vårens 

föräldraråd blev inställd på grund av coronapandemin. Vi har fått positiv respons från 

vårdnadshavare kring bemötande vid utvecklingssamtal samt vid hämtningar och lämningar. 

 

Analys/lärdomar 

Vi pratar ofta om att vara medvetna om vårt förhållningssätt, att barn och vårdnadshavare blir 

sedda. Om det har hänt något speciellt försöker vi föra vidare information till de pedagoger 

som är kvar i huset vid stängning. Vi har en god känsla i huset att vi är ett hus ett arbetslag 

och allas barn är allas barn. Detta underlättar vid hämtning och lämning. 

 

Åtgärder för vidare utveckling under kommande läsår 

Vi fortsätter att ha samma positiva förhållningssätt i huset. Vi planerar att ha en gemensam 

fixarkväll tillsammans med vårdnadshavare. 

 

5.  SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN, SKOLAN 
OCH FRITIDSHEMMET 

 
Förskolans mål 

En naturlig övergång från förskola till förskoleklass. Barnen får träffa     sina blivande 

klasskompisar, pedagoger samt vara i de nya lokalerna. 
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Insatser för att nå målet 

Vi utgår från Östersunds kommuns “Plan för övergång och    samverkan - förskola till skola” 

när vi planerar inskolning och överlämnande till förskoleklass. 

Utvärdering: (När och hur?) 

En gång per läsår – på utvecklingsdagen i maj 2020 – Avstämning mot ”Plan för övergång 

och samverkan” 

Resultat 

En träff har skett med Mjölnargränds blivande skolbarn. Övriga planerade träffar med skola 

har ställts in på grund av coronepidemin. 

Analys/lärdomar 

- 

Åtgärder för vidare utveckling under kommande läsår 

Vi fortsätter att följa kommunens plan för övergång förskola-förskoleklass. 

 

6. HÄLSA OCH LIVSSTIL 

 

Förskolans mål 

Vi vill hjälpa barnen att hitta balansen mellan aktivitet och vila. 

 

Insatser för att nå målet 

• Daglig utomhusvistelse. Vi har tillgång till en varierad förskole gård som utmanar 

balans-/ och motorikträning. 

• Att alla barn har möjlighet till vila utifrån sina behov och förutsättningar – vi 

genomför både sov-/ och läsvila. 

• Vi använder avslappningsmusik för att barnen ska ha möjlighet att varva ned. 

• Delar av dagen försöker vi skapa en lugn atmosfär med hjälp av olika digitala 

medier. 

• Dela upp barngruppen i mindre grupper för att skapa lugn och återhämtning. 
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Utvärdering: (När och hur?) 

En gång per läsår – på utvecklingsdagen i maj 2020. 

Resultat 

Vi är ute nästan två gånger om dagen - varje dag. Alla barn får en stunds vila utifrån sina 

behov. Vi har använt avslappningsmusik. 

Analys/lärdomar 

Vi har varit ute extra mycket på grund av coronapandemin. Det har varit mer friska barn på 

förskolan eftersom vi skickar hem barn som har symptom på minsta förkylning. Det är svårt 

att avgöra när vi ska ringa och inte ringa. 

Åtgärder för vidare utveckling under kommande läsår 

Vi fortsätter med samma insatser som tidigare. 

 


