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KVALITÉTSARBETE 

Resultat 

På förskolan arbetar man utifrån de lagar, mål och riktlinjer som uppdraget innebär. I samband med 
förändringsarbetet som pågått på förskolan har förskolechefen tillsammans med pedagogerna förtydligat, 
formulerat och lyft fram verksamhetsmål och pedagogiska ställningstaganden som ska gälla på förskolan. 
Det har medfört att det blivit enklare för pedagogerna att förhålla sig till verksamhetsmålen och grunden för 
arbete mot ett enat förhållningssätt på förskolan har tagit form. 

Tydliga mål och riktlinjer har varit till stöd för de utvecklingsprocesser som pågått i verksamheten för barn, 
pedagoger och verksamhet. 

Fokus har varit att framhålla ”Barnet som huvudperson” på förskolan. Därför har medarbetarna professionellt 
bråkat med sina tankar kring begreppen; det kompetenta barnet, pedagogernas förhållningssätt, förskolans 
organisation och den pedagogiska miljön. Vilket inneburit att pedagogerna idag mer reflekterar kring sin 
pedagogroll och sitt uppdrag. De pedagogiska miljöerna har förändrats och barnen lyfts fram och synliggörs 
som viktiga på förskolan. 

Genom arbetsverktyget pedagogisk dokumentation och reflektionsarbete har barnens lärprocesser blivit en 
pedagogisk medvetenhet för pedagogerna att framhålla och arbeta utifrån. Pedagogerna har blivit mer 
inlyssnande och nyfikna på barnen. Vilket också inneburit att miljöerna har blivit mer tillgängliga för barnen 
samt att verksamheten och pedagogerna är mer flexibla i att följa barnen i deras intresse, lust och 
nyfikenhet. 

I förskolans organisation har även fokus lagts på ökad samverkan såväl inom enheten som 
enhetsöverskridande. Pedagogernas lärandetillfällen har inte blivit fler men inspirationsflödet och det 
kollegiala lärandet har ökat. Vilket är till gagn för båda enheter. De hjälper och utvecklar varandra. 

Analys 

På förskolan har man tagit egna pedagogiska ställningstaganden under rubrikerna, det kompetenta barnet i 
fokus, pedagogernas förhållningssätt, förskolans organisation och den pedagogiska miljön. Dessa 
ställningstaganden har kontinuerligt speglats mot den verksamhet som bedrivs. Med pedagogisk 
dokumentation som arbetsverktyg har pedagogernas återkommande reflekterat kring barns lärande och 
förskolans måluppfyllelse. 

Arbetsplatsträffar, reflektionskvällar, KU-kvällar och utvecklingsgrupper sker i samverkan mellan områdets 
båda förskolor. De gemensamma mötesformerna har inneburit att även pedagogerna börjat reflektera kring 
sin egen verksamhet ur ett helhetsperspektiv. De får syn på sin egen verksamhet genom upptäckandet och 
granskandet av ”vänförskolan”. 

Ett värdefullt arbetsverktyg för pedagogerna i det systematiska kvalitetsarbetet är den digitala loggbok de 
dokumeterar i. Kontinuerligt dokumenteras barns lärprocesser som det reflekteras det kring. Reflektions- och 
analysarbetet ger pedagogerna vägledning i hur de ska planera och arrangera verksamheten för barnen 
under kommande vecka så att processerna har möjlighet att leva vidare och leda till utveckling. 

Fokus har riktats till förskolans gemensamma arbete med "tema Närmiljö". Genom ett projekterande 
arbetsätt har barnens möjligheter för upptäckande och undersökande framstått som självklara vägar till 
kunskap. Pedagogerna har varit nyfikna på barnens lärprocesser och sett sig själva som barnens 
medforskare. De lär av varandra. 

I veckoreflektionen berättar avdelningarna för varandra om vad som pågår i deras projekt. Nya 
frågeställningar och nyfikenhetsfrågor uppstår. Lärande och utveckling sker på individ, grupp och 
verksamhetsnivå. 

Social struktur investeras i första hand i specialkompetenser. Kommunikation möjliggörs via tolkar. Det stora 
antalet 15timmarsbarn gör att en betydande del av den investering som social struktur utgör tappas genom 
utebliven ersättning för barnen som går 15 timmar under sommaren. 
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Åtgärder för utveckling 

Fortsätta fördjupa oss i de på för förskolan satta verksamhetsmål 

Verksamheten utgår ifrån barnen där pedagogisk dokumentation är verktyget. 

Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara tydliga och påverkbara för barnen och erbjuda olika mötesplatser. 
Det ska vinnas en tydlig röd tråd mellan hemvisterna. 

Dialog och samverkan mellan ALLA är grunden där olika ger goda relationer, kreativitet och utveckling. 

Fortsätta med det främjande arbetet utifrån likabehanlingsplanen. Det innebär att, 

Aktivt arbeta med barns språklighet och språkutveckling 

Ge alla barn möjlighet att vara med … 

Skapa Vi-känsla. Se barns likheter och olikheter som en tillgång. Uppmuntra barns empatiska förmåga. 

Samarbeta med barnens föräldrar. 

Arbeta för pedagogernas gemensamma förhållningssätt. 

Dessutom ska skolområdets policy för ett interkulturellt arbetssätt återimplementeras i verksamheten. 

I en verksamhet där "Barnet ska ses som huvudperson" behöver barns möjligheter synliggöras och 
fokuseras även framöver. 

REDOVISNING AV UPPDRAG 

Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas 

 

Resultat  
Med en tilltro till barns förmågor och genom ett undersökande och utforskande arbetssätt skapas det 
möjligheter för barnen att prova sina förmågor, sin nyfikenhet och sina intressen. Pedagogerna har 
antagit ett reflekterande arbetssätt. Det uppstår ständigt nya frågeställningar att processa vilket är 
lika stimulerande som påfrestande för pedagogerna. Med tydliga mål och genom kollegialt lärande 
fortsätter utvecklingsprocesserna framåt i en verksamhet där barnens lärande och utveckling står i 
centrum. 
Samverkan mellan förskolan och Lextorpskolan pågår. Övergången för sexåringarna till 
förskoleklass har varit behaglig. Barnen har redan etablerat en relation till skolan när de börjar där.  
 
Analys 
Genom kontinuerliga reflektions- och analysarbeten kring barnen och deras lärprocesser får pedagogerna 
vägledning för hur miljöer, material och aktiviteter ska formas för att på bästa sätt möta barnen och deras 
kompetens. det är utifrån barnens intresse, förutsättningar och förmågor som aktiviteter skapas, formas och 
erbjuds. Pedagogerna har antagit rollen att vara barnens medforskare i en miljö där barnens lärande och 
utveckling är i fokus. 
 
Åtgärder 

Alla medarbetares delaktighet i att reflektera kring barnssyn, kunskapssyn och lärprocesser 



Citronfjärilen, Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola 5(7) 

I Trollhättan skall alla barn ha en bra lärandemiljö 

 

Resultat 
Förskolans lärande miljöer har blivit mer tillgängliga för barnen idag. Därigenom har deras möjlighet 
till inflytande och delaktighet i sin egen vardag ökat. Vilket är värdefullt eftersom det är viktiga 
faktorer för varje barns motivation, inspiration och kreativitet. Dock behöver arbetet med syfte och 
målformulering kring de olika pedagogiska miljöerna bli tydligare. Detta för att säkerställa innehåll 
och kvalitet i alla de strävans mål som förskolan har att uppfylla när det handlar om barns rätt till 
lärande. 
Arbetet med tema "Närmiljö" samt lärande miljön kring begreppet "måltiden" har fortsatt pågått. Gemensamt 
fokus över tid har lett till delat vidgat lärande. 
 
Analys 
Ett ständigt arbete pågår med att försöka få till miljöer som är tillgängliga och stimulerande för 
barnen. Att få till miljöer som utgår från barns perspektiv är svårt och har blivit en utmaning som 
arbetslagen har kommit olika långt i. Det är pedagogernas förhållningssätt och synsättet på sig själv 
som pedagog som utmanas. Med gemensam kraft måste vi fortsätta utmana oss och våga förändra 
så att förskolans miljöer blir stödjande för alla barns lärande.  
 
Åtgärder 
Fortsätta utveckla den röda tråden i våra miljöer så att den hela vägen bildar ett sammanhang som är 
tydligt, välkänt och utmanande för barnen.  
 
 
 
 
 

I Trollhättan skall barnen och deras vårdnadshavare ha inflytande över och 

delaktighet i barnens lärande och utveckling 

 

Resultat 
Pedagogerna synliggör sitt arbete med barnen i verksamheten på många olika sätt. Vårdnadshavarna 
får möjlighet till daglig återkoppling på vad deras barn har varit med om under dagen. Bildskärm, 
dator, Ipad och kamera finns på varje avdelning. Dokumentation finns tydlig och tillgänglig i såväl 
tamburen som inne på avdelningarna. Veckobrev skrivs och finns tillgänglig på förskolan såväl som 
på Trollhättan Stadshemsida. Föräldramöten och utvecklingssamtal hålls. Föräldrars intresse för 
verksamheten och barnens vardag har ökat.  
 
Analys 
Pedagogerna arbetar aktivt med att vara nyfikna på barnen och deras lärprocesser. Genom dokumentationer 
får både barnen själva och pedagogerna stöd när de visar och berättar för föräldrarna om händelser och 
lärande i barnens vardag. Med bilden som stöd får föräldrarna ökad insyn i verksamheten och därmed ökar 
även deras möjlighet till delaktighet. Den dagliga tamburkontakten ses som främsta tillfället för föräldrar att få 
insyn i och inflytande i verksamheten. 
 
Åtgärder 
Förskolan behöver hitta nya former för mötesforum för att öka vårdnadshavarnas deltagande och delaktighet 
på förskolan. Ett arbetslag ska erbjuda utvecklingssamtal på ett nytt sätt, gruppsamtal. Förslag finns även att 
dessa kan erbjudas i språkgrupper 
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EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS 

Demokratipolicy 
Nämnderna skall stärka demokratin och öka medborgarnas insyn, deltagande, inflytande och delaktighet i 
samhällsutvecklingen i allmänhet och i den kommunala verksamheten i synnerhet 
På förskolan jobbar vi för ett enat förhållningssätt och samverkan som innebär dialog och kommunikation 
med alla. Det handlar om att synliggöra värderingar. Hur skapar vi möjligheter för möten på förskolan? Detta 
behöver tydliggöras och diskuteras för att vi på bästa sätt ska klara möta barn, vårdnadshavare och alla som 
kommer i kontakt med vår verksamhet. 

Genom de på förskolan formulerade verksamhetsmålen blir även demokratigrunderna i MRP och Fn:s 
barndeklaration något som ska genomsyra vår verksamhet. 

Med stöd av arbetsverktyget pedagogisk dokumentation har vi fokus på barns lärprocesser och 
kunskapsutveckling. 

Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara tydliga och påverkbara för barnen och erbjuda olika mötesplatser. 
Det ska vinnas en tydlig röd tråd mellan hemvisterna. Därav borgar vi för en bra lärande miljö. 

I dialog och samverkan mellan alla skapar vi grunden för goda relationer. Vilket även innebär att vi även ska 
vara inlyssnande till föräldrar och deras tankar, funderingar och kunskaper. 

Det är viktigt att lyssna in barns tankar, frågor och antaganden för att möta dem så att de får ett inflytande 
över och därmed får en förståelse för att kunna ta ansvar utifrån sitt sammanhang. 

Kvalitetspolicy 
Nämnderna skall målmedvetet verka för en god kvalitet som bygger på ständiga förbättringar och fokuserar 
på kunder/brukare. 
Förändringsarbetet innebär en strävan att uppnå en förväntad kvalitetsutveckling enligt det nationella 
uppdragets intentioner. 

I dag går större andelen av barn i åldersgruppen 1-5 år i förskola under hela eller delar under denna period. 

Insikten om att det inte är en kostnad utan en investering som görs för våra barn är avgörande på de 
insatser som behövs i verksamheten 

Som pedagog är det av yttersta vikt att få insikt om vilken makt och påverkan man har i de förutsättningar 
som man skapar i barnens miljö där man själv är den viktigaste och avgörande pusselbiten. 

Att lägga fokus på barns möjligheter är avgörande och påverkar barns miljö och därmed kvalitet. 

Personalpolicy 
Personalpolitiken bygger på alla medarbetares vilja till medansvar och delaktighet och ska ge förutsättningar 
för ett ledarskap och medarbetarskap som bidrar till att stadens mål uppnås. 
Att som ledare tydligt ge en vägriktning utifrån uppdraget är viktigt för att varje medarbetare ska få 
förutsättningar till påverkan och inflytande. 

Det är även viktigt att varje medarbetare tar ett eget ansvar för att sätta sig in i sitt specifika uppdrag och vad 
det innebär. 

Utifrån detta ska innovation, kreativitet och entreprenörskap få florera, i dialogform medarbetare emellan. 

Att arbeta med organisationen i förändringsarbete är avgörande för att allas kompetenser effektivt ska 
nyttjas, men det finns en gräns där resurserna blir för knappa. 

I mitt ansvarsområde tillskjuts social struktur för att stödja våra förutsättningar att skapa god kvalite, eftersom 
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vi samtidigt har många barn placerade 15 timmar utifrån områdets struktur försvinner en stor del av denna 
investering ut andra vägen 

När medarbetare är deltidssjukskrivna är det synligt i statistiken som hela frånvarodagar. Detta gör att 
sjukfrånvarostatistiken inte alltid ger en rättvisande bild. 

Vid sjukfrånvaro återkommande eller vid längre frånvaro kommunicerar jag som ansvarig chef med den 
enskilde medarbetaren och i aktuella fall med Hälsan. 

Miljöpolicy 
Nämnderna har ett ansvar att bidra till att visionen "Trollhättan - bärare av god miljö" upprätthålls. Det 
innebär att bidra till att bygga ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan, där vi förenar ekologisk 
balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. 
Skog natur och varsamhet om resurser tillhör vår vardag. 

Att följa inköpsavtal är viktigt eftersom det där har tagits miljöhänsyn vid upphandling. I stort följs dessa av 
verksamheten 

Policy för folkhälsa och trygghet 
Trollhättan ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i. Samtliga nämnder har ansvar för 
att skapa förutsättningar för utveckling av en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan. 
Vikten av att arbeta med att få vara olika och att olika är en tillgång är viktigt. Inom förskolan ska vi 
grundlägga att barn ska få vistas i en miljö där de vågar kan och vill leka och lära. Inflytande där vi lyssnar in 
barnen och vårdnadshavarna kring deras frågor tankar och funderingar och att ge respektfulla val. 

Fokus ska ligga på individers möjligheter istället för tillkortakommanden. Att se satsningar på barn, elever 
och pedagoger som en investering istället för en kostnad. 

Ansvarig 

Chef: 

Pernilla Alm 

Titel: 

Tf förskolechef 


