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Kvalitetsarbetets systematiska processer 

Kvalitetsrapporten beskriver övergripande analyser från kvalitetsdialoger, 

kvalitetsuppföljningar, utfall skolenkäter samt betygsresultat. Underlaget utgår från 

prioriterade mål, bedömningsområden samt läroplansmål. 

Verksamhetsplan beskriver skolenhetens strategier och aktiviteter med elevens 

kunskapsutveckling i centrum. Underlaget bygger på analyser från 

kvalitetsrapporten. 

Kvalitetsdialog genomförs i syfte att stärka förståelsen för kvalitetsarbetet, 

förbättra resultat och likvärdighet samt skapa delaktighet och dialog tillsammans 

med politisk förtroendevalda. 

Kvalitetsuppföljning genomförs med samtliga skolenheter i syfte att diskutera 

utmaningar samt framgångsfaktorer med olika målgrupper. 

Betygsresultat följs upp varje termin i syfte att rektor ansvarar för att skolans 

resultat analyseras i förhållande till nationella målen och kunskapskraven. 

Skolenkät genomförs varje läsår för vuxenutbildning, gymnasium, grundskola 

samt förskola, i syfte att följa upp elev, vårdnadshavare och pedagogers 

upplevelse av skolenheten. 
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Finspångs kommun 2030 – ett hållbart samhälle 

Från och med 2020 är de 17 globala målen styrande i Finspångs kommuns 

strategiska plan. 

Sektor utbildning arbetar främst mot mål 4, God utbildning för alla. 

I Agenda 2030 beskrivs målet på följande sätt. ”Säkerställa en inkluderande och 

likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” 

 

 

Sektor utbildnings övergripande mål   

Sektor utbildning ställer sig bakom alla FN:s 17 globala mål, fokus ligger på God 

utbildning för alla. För att nå hög måluppfyllelse inom sektorn alla delar har sektor 

utbildning prioriterat nedanstående mål för läsåret 22/23. Utöver prioriterade mål 

har varje skolenhet möjlighet att ange lokala mål utifrån verksamhetens 

utmaningar. 

 

• Ökade kunskapsresultat 

• Ökad likvärdighet - ge likvärdiga förutsättningar för våra barn, elever och 

deltagare. 

• Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och 

vårdnadshavare 
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Ökade kunskapsresultat 

a) Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att 

undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Förskolan ska 

också utmana barnens nyfikenhet och förståelse för  

matematik (Lpfö 18). 
 

Vi har valt att ha matematik som ett prioriterat område under läsåret. I enkätsvaren 

från förra läsåret framkom det att pedagogerna skattat sig lägre på matematik än 

tidigare. Vi vill detta läsår lägga fokus på att organisera oss för ett mer medvetet 

arbete med matematik. Vi vill genom planerade och spontana undervisningar 

uppmuntra barnen till att utforska matematik. Vi vill också synliggöra och sätta ord 

på den matematik som finns i barnens vardag samt utmana barnen att upptäcka 

och erfara matematik på olika sätt. 

 

b) Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska 

därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom 

att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på 

olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att 

utveckla sitt språk genom att lyssna till                                        högläsning och 

samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar 

att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. 

Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i 

samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig 

förändring (Lpfö 18).   

 

Förra läsåret valde förskolan att lägga extra fokus på språk och kommunikation. 

Förskolan organiserade sig kring ett mer medvetet arbete med språk och 

kommunikation. Det skapade en viss medvetenhet hos pedagoger om vikten av 

detta arbete. Vi har valt att fortsätta ha språk och kommunikation som ett prioriterat 

område även detta läsår. Arbetet med Bornholmsmodellen och Babblarna kommer 

vi fortsätta det goda arbetet med, då vi under förra läsåret sett att det är ett 

material som ger barnet ett förändrat kunnande. Vi vill med detta språkfokus öka 

medvetenheten hos samtliga pedagogerna kring vårt arbete med språket och dess 

betydelse. Att språket ska ingå i högre grad i vår utbildning än innan. Vi vill att 

barnen ska öka sin lust och nyfikenhet för språket och att dem tar egna initiativ till 

att leka med språket. Vi vill också under läsåret utforma och utveckla våra 

utemiljöer för att erbjuda barnen en mer språkstimulerande miljö. Y 
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Strategi och aktiviteter 22/23 

a)  Ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, 
undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.  

1.Genomföra planerade undervisningar i matematik utomhus. 

2. Använda oss av materialet ”aktivitetskort matematik i förskolan” i 

matematikundervisningen. 

3. Synliggöra och sätta ord på den matematik som finns i barnens vardag samt utmana 

barnen att upptäcka och erfara matematik på olika sätt.  

Strategi och aktiviteter 22/23 

b)  Ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och 
ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 
frågor, argumentera och kommunicera med andra olika sammanhang och 
med skilda syften.  

1. Använda oss av materialet ”Bornholmsmodellen” med de äldre barnen. 

2. Använda oss av materialet ”Babblarna” med de yngre barnen. 

3. Utforma och utveckla språkstimulerade miljöer utomhus.   

 

 

 

Ökad likvärdighet 

a) En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen 

möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin 

omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar 

utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig (Lpfö 18).   

 

Vi är en Grön flagg certifierad förskola sedan några år tillbaka. Vi arbetar utifrån 

Grön flaggs olika teman som berör dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. Vi kommer fortsätta arbeta med Grön flaggs teman även detta läsår. 
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Barngruppen har förändrats och vi vill fortsätta det goda arbetet för att synliggöra 

och medvetandegöra för både nya och gamla barn vad hållbar utveckling innebär. 

Vi vill öka barnens intresse och växande ansvar (handlingskompetens) för hur dem 

kan agera och förhålla sig för att bidra till hållbarhet. Vi vill förmedla ett hopp om 

framtiden och ge barnen tron på att JAG VILL och JAG KAN påverka vår livsstil 

och levnadsvillkor.  

 

b) Förskolan ska kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera 

varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade 

kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål (Lpfö 18).    

 

Förskolan dokumenterar, följer upp och utvärderar kontinuerligt förskolans Grön 

flagg arbete, men saknar andra gemensamma dokumenationsverktyg. Idag 

uttrycker pedagogerna att ser det olika ut, vad, hur och när vi dokumenterar 

barnets enskilda lärande. Vi behöver hitta ett gemensamt dokumentationsverktyg 

för att kunna se och följa det förändrade kunnande hos varje enskilt barn. 

Pedagogerna uttrycker att det finns en osäkerhet hos vissa pedagoger hur de ska 

ta sig an SKA-arbetet. Vi behöver under kommande läsår också lägga fokus på att 

stärka pedagogerna i SKA-arbetet. Vi behöver tydliggöra verksamhetsplanen för 

stötta pedagogerna i hur de ska ta sig an den samt kontinuerligt följa upp och 

utvärdera våra mål i verksamhetsplanen (utbildningens kvalitet). Detta anser vi 

kommer bidra till ett ökat samarbete och kollegialt lärande samt främja arbetet med 

att ge barnen en likvärdig utbildning.  

 

 

 

 

Strategi och aktiviteter 22/23 

a) Ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förståelse och sitt intresse 
samt ett växande ansvar för hållbar utveckling. 

1. Arbeta med återvinning utifrån Grön flaggs tema” skräp och avfall” och materialet “Barr 
och Pinne räddar världen”.  

2. Arbeta med insekter. 

3. Arbeta med odling.  
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Strategi och aktiviteter 22/23 

b) Med hjälp av dokumentation följa barnens utveckling och lärande samt utvärdera 
och analysera utbildningens kvalitet i förhållande till läroplanen. 

1. Utforma ett dokumentationsverktyg för barnets enskilda lärprocesser.  

2. Dokumentera på grupp- och individnivå. 

3.  Kontinuerligt följa upp målen i verksamhetsplanen. 

 

 

Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet 
hos elever och vårdnadshavare 
a) Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för 
demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med 
dem. Förskolan ska också uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer 
och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen 
och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina 
egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga 
samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen (Lpfö 18).    
 
För att öka barnens delaktighet och inflytande i utbildningen utformades under 
förra läsåret barnens grönflaggråd. Syftet med grönflaggrådet är att barnen ska få 
möjlighet att påverka och vara delaktiga i olika situationer de befinner sig i på 
förskolan. Barnen får möjlighet att möta demokrati och får erfarenheter och 
kunskaper av hur demokratiska processer ser ut och fungerar. Vi vill under 
kommande läsår fortsätta det tänkta arbetet med barnens grönflaggråd. Vi kommer 
ha extra fokus detta läsår på att öka barnens kunskap om och utveckla deras 
förmåga att påverka och göra skillnad både för sig själv, men också för andra.   

 

 

Strategi och aktiviteter 22/23 

a)  Öka barnens delaktighet, engagemang och inflytande i utbildningen samt 
ge barnen kunskap om och möjlighet att utveckla sin förmåga att påverka 
och göra skillnad både för sig själv och för andra. 

1. Barnens Grönflaggråd, arbeta med temat ”livsstil och hälsa” med de äldre barnen.  
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2. Barnens ”önskemål-fredagar”.  

 

 

Framtagande och förankring av verksamhetsplan 
Verksamhetsplanens strategier och aktiviteter är framtagen utifrån analyser och 
slutsatser från föregående års kvalitetsrapporten, vårdnadshavares och 
pedagogers enkätsvar samt huvudmannens prioriterade mål. 
Samtliga pedagoger har varit med i framtagande av verksamhetsplanen. På 
studiedagen i augusti fick pedagogerna utarbeta aktiviteter som sedan lagledare 
tillsammans med rektor sammanställt och formulerat ner till denna nya 
verksamhetsplan. Samtliga pedagoger är medvetna om att verksamhetsplanen är 
ett dokument som beskriver ett önskat läge vid läsårets slut samt att alla har ett 
ansvar att förskolan når dit. 
 
Under läsåret kommer samtliga pedagoger kontinuerligt följa upp och utvärdera 
verksamhetsplanens strategier och aktiviteter, i syfte att nå ett önskat läge samt 
möta avvikelser tidigt. 
Rektor kommer bevaka verksamhetsplanens genomförande och stötta 
pedagogerna i detta arbete.  

 

Vårdnadshavarna kommer få ta del av verksamhetsplanen i ett informationsbrev, 
under ett informationsmöte/föräldramöte samt kommer den läggas publikt på 
kommunens hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 


