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Inledning
Beskrivning av förskolan

Förskolan arbetar utifrån Montessoripedagogiken som skapades av Maria Montessori. Hon
var läkare i Italien och utvecklade pedagogiska metoder. Två av de viktigaste
förutsättningarna i det arbetssätt hon tog fram är frihet för barnen att välja aktivitet och
möjlighet till att arbeta ostört i sin takt. Det ansåg hon var grundläggande för att barn ska
utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna. Arbetet bygger på observationer och ett
speciellt utvecklande material för olika mognadsstadier och intresseinriktningar. Det ska
vara en väl förberedd miljö som är tilltalande och vacker. Montessoris ide´ om inlärning
handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta.
Förskolan ligger i sjukhusparken och består av två avdelningar. Den lilla förskolan med
12 barn i åldrarna 1-3 år och den stora förskolan med 18 i åldrarna 3-5 år.

Ledningsorganisation
Montessoriförskolan ingår i östra skolområdet där Helene Jonsson är områdeschef. Karin
Ohlsson är förskolechef och ansvarar för ytterligare fyra förskolor i centralorten med
totalt 49 medarbetare.

Händelser/förändringar under året
Under året har pedagogerna på förskolan fått nya riktlinjer för arbetstiden.

Vision
En väl genomtänkt miljö där lärande och utveckling uppstår.

Nuläge
Resultat av kärnprocessen Utveckling och lärande.

En grund i Montessoripedagogiken är att se varje barn som enskild individ och att
vi tror på det kompetenta barnet. Det gör att de känner tillit till sin egen förmåga. I
vår arbetsplan har vi som pedagoger skrivit att vi ska vara ”lyhörda och
uppmärksamma på varje barns utveckling och intresse”. Vi arbetar med att skapa
en lugn och strukturerad miljö och det gör att vi kan se och samtala med alla barn.
Enligt läroplanens riktlinjer har vi på förskolan strävat efter att varje barn ska få
utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt utveckla sin självständighet
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och tillit till sin egen förmåga. Barnen får utveckla sin förmåga att fungera enskilt
och i grupp, att hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar
för gemensamma regler.
Enligt Montessoris synsätt gäller det att ta tillvara på varje barns mognad och
intresse, men också att skapa en väl förberedd miljö som väcker intresse och
nyfikenhet samt ger en positiv stimulans. Vi ser att vi på så sätt tar tillvara varje
barns inneboende resurser.
Vi anser att varje barn bär inom sig en medfödd lust att lära om sin omvärld, vilket
finns beskrivet i vår arbetsplan. Att ge barnen möjlighet att arbeta utan att bli
avbrutna är också viktigt på förskolan.
Vårt prioriterade mål under läsåret var att öka barnets intresse för böcker.
Lilla förskolan har gjort följande för att nå målet:
-

Läst och samtalat om böcker i smågrupper med tre till fyra barn i varje,
en gång i veckan.

-

Besökt bokbussen med två barn varje gång och biblioteket med halva
gruppen åt gången.

-

Mer medvetet använt böcker och samtalat omkring bilder i vår
verksamhet.

-

Informerat föräldrarna om vårt prioriterade mål och uppmärksammat dem
på aktuell forskning som visar hur viktigt det är att läsa för sina barn.

-

Barn och föräldrar har haft möjlighet att enkelt låna böcker från
förskolans minibibliotek i hallen.

Stora förskolan har gjort följande för att nå målet:
-

Vi har haft boksamtal i mindre grupper, då vi läst och samtalat om
böcker. Barngruppen delades i tre smågrupper vi använde böcker
utifrån barnens intresse och behov.

-

Alla får besöka biblioteket i en liten grupp. Vi har även gjort besök på
bokbussen en gång per månad.

-

Vi har informerat föräldrarna om vårt arbete kring vårt prioriterade
mål, även försökt delge föräldrarna om forskning kring vikten av att
läsa mycket för barn.

-

För föräldrar och barn har vi introducerat ett mini-bibliotek i hallen
där de haft möjlighet att låna böcker hem.

-

Vi har arbetat mer aktivt och medvetet med böcker i det vardagliga
arbetet på förskolan. Vi har högläsning varje dag.

-

Bokvisardag är en dag då barnen tar med en favoritbok till förskolan.

-

Vi har organiserat om i miljön, för att lyfta fram och inspirera till mer
användande av böcker.
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Resultat av arbetet med prioriterade mål

Stora förskolan:
Barnen har visat intresse för boken genom biblioteket och bokbussbesök. Vi ser
att de spontat gärna väljer att läsa i arbetsrummet. Boken har fått mer utrymme
och blivit mer levande genom att vi utformat en läshörna med ett bibliotek. Målet
är mycket mer än bara boken, det är kunna utrycka sig, ställa frågor, visa hänsyn
och återberätta.
Vårt mål är att alla barn ska får möjlighet att besöka bibliotek eller bokbuss.
Många barn är ovana vid biblioteksbesök därför ser vi att det är ett behov.
Bok stunderna:
Vi ser det positivt med mindre barngrupper och samma personal som ansvarar för
bokstunderna i dessa tre grupper som är åldersindelade. Bokstunderna sker
kontinuerligt under veckan.
Att kunna återberätta och lyssna.

Lilla förskolan:
Resultatet visar att barnen mer spontat väljer att titta, bläddra, peka i böcker och
prata om bilderna med varandra. De påvisar tydligt att de vill lyssna till böcker.
Detta sker betydligt oftare nu än innan vi arbetade med det prioriterade målet.
Genom att kontinuerligt läsa och samtala med barnen i mindre grupper ökar
förmågan att lyssna och vara delaktig i samtalet kring boken.
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Analys av resultatet
Förutsättningar
En förutsättning för att nå det prioriterade målet på lilla och stora förskolan har
varit att vi delat in barnen i mindre grupper.
Vid högläsning i mindre grupper har vi kunnat anpassa bokvalet efter mognad
och intresse, alla har då fått möjlighet att komma till tals.
För flera av barnen i gruppen var besöken på bokbussen och biblioteket en ny
erfarenhet. De har fått förståelse för hur det går till att låna böcker samt att visa
hänsyn till omgivningen, på bokbussen eller biblioteket.

Barn i behov av särskilt stöd
Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några behöver särskilt
stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletidningen.
Som pedagoger ges vi inte alltid bästa förutsättningar på grund av
otillräckliga resurser.
Arbete som pågått under året:
Vi pedagoger har organiserat arbetsmiljön med hänsyn till barnets olika
behov och förutsättningar.
Arbetslaget diskuterar hur de ska kunna bemöta det enskilda barnet. Vid
behov har hemmet och förskolan möjlighet att få handledning av
specialpedagog.

Kön
Vi strävar efter att ge alla barn oavsett kön och ålder lika möjligheter till
inflytande, så att de utvecklas på bästa sätt utifrån var och ens förutsättningar.

Etnisk bakgrund/annat modersmål
Personalen sätter sig in i de olika etniska bakgrunderna utifrån
föräldrarnas önskemål och initiativ. I arbetsrummet på stora förskolan
erbjuds material kring många olika länder. På vår förskola finns tillgång
till modersmålsstöd.
All personal i förskolan visar i ord och handling att alla barn och vuxna
har lika rätt och värde.
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Arbetet med övriga mål i läroplanen samt BUN:s framgångsfaktorer

Normer och värden (framgångsfaktorn Salutogent förhållningssätt behandlas också här)
När det gäller hänsyn så handlar det om att alla på förskolan ska bli bemötta med
respekt. I visionen för vår likabehandlingsplan står ”att allas olikheter respektera”
vilket också poängteras i vår arbetsplan. Hänsyn är också att alla ska få komma
till tals och att vi lär oss lyssna på varandra. Att vänta på sin tur är ett sätt att visa
sina kamrater både hänsyn och respekt.
Vår målsättning har varit att skapa en miljö som genomsyras av trivsel och
glädje. Vi vill att alla barn ska känna trygghet och glädje när de kommer till
förskolan.
Ansvar handlar om att ta ansvar för sig själv och sina handlingar, men även att ta
ansvar för miljön på förskolan. Under året har vi arbetat med att barnen får
utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situationer.
Grundläggande är att vi vuxna agerar som bra förebilder och är aktiva engagerade
och närvarande i vårt arbete. Att vi valt att arbeta efter Montessoripedagogik är
en viktig framgångsfaktor. Det ger oss inspiration till att vara engagerade, aktiva
och närvarande. Att arbeta med att skapa en miljö som ger trivsel och glädje ser
vi som positiva faktorer som får barnen att utvecklas till individer som fungerar
bra i relation med sina medmänniskor.
Vi ser att barnen vågar uttrycka sig mer när vi arbetar i mindre grupper. Det
märks i barngruppen att barnen är trygga och glada över att vara på sin förskola. I
vår genomtänkta miljö ser vi ett resultat i att barnen visar aktsamhet och respekt
för sin förskola och för varandra.

Barns inflytande (framgångsfaktorn Stort inflytande och ansvar behandlas också här)

Vi har arbetat efter att ge varje barn ett stort inflytande över deras lärande. De får
frihet att välja aktivitet och möjlighet att få arbeta ostört i sin egen takt och efter
barnets intresse. Detta är enligt Maria Montessori viktiga förutsättningar för att de
ska utvecklas till harmoniska och självständiga individer.
Utifrån barnets egen förmåga får de ta ansvar för sina egna handlingar och miljön
på förskolan. Vi ger barnen ett stort ansvar att själva välja aktiviteter och de ges
möjlighet att ta egna initiativ och använda materialet på förskolan. Vi erbjuder en
väl genomtänkt miljö där barnen är delaktiga i de vardagliga aktiviteterna. Vi har
utvecklat och förändrat verksamheten genom att vara lyhörda för barnets intresse
och önskemål. Pedagogerna har gjort viktiga observationer av barngruppen.
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Vi har kommit fram till att förändringar på respektive avdelning har lett till
inflytande, lärande och utveckling för barnen. Vi ser att barnen koncentrerar sig
längre när de ges möjlighet till att arbeta ostört i egen takt och göra sina egna val.

Förskola och hem
I den dagliga föräldrakontakten förs fortlöpande samtal om vad som skett under
dagen.
Vi har haft gemensamt föräldramöte där Alf B Svensson (psykolog) föreläste för
flera förskolor.
Under höstterminen hade lilla förskolan drop-in fika för föräldrarna.
I samband med inskolning erbjuds inskolningssamtal och senare
uppföljningssamtal. När barnen flyttar över till stora förskolan har vi
överlämningssamtal.
Under varje år inbjuds föräldrarna till utvecklingssamtal.
Hemsidan är ett forum där hemmet kan få insyn i verksamheten.
För 6-åringarna och deras familjer anordnas en avslutningsfika i juni dagtid.
Gårdsfest ordnas under året för alla familjer.
Uppslutningen på det gemensamma föräldramötet var god och ämnet var
intressant och relevant.
De olika föräldraträffarna ger föräldrarna och barnen glädje, engagemang och
tydligare förståelse för verksamheten.
Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Vi satsar varje år på våra blivande 6-åringar för att få en bra och trygg övergång
till de nya verksamheterna, då kan vi stödja barnet i deras utveckling och lärande.
Under vårterminen 2013 har vi strävat efter att nå ett samarbete och att få deltaga
i förskoleklass-verksamhet.
Upplägget för vårt samarbete har varit att besöka 3 olika förskoleklasser, där vi
deltagit hela förmiddagen med övriga klassen. Detta har skett vid 3 tillfällen. Vi
ser ett positivt resultat av detta samarbete där våra blivande 6-åringar får utmanas
i ett möte med en större grupp, äldre barn, nya pedagoger och hur rutinerna
fungerar i en förskoleklass. Det stärker barnen inför kommande flytt till sin
förskoleklass.
Under höstterminen gör vi ett uppföljningsbesök i barnets förskoleklass. Då finns
möjligheten för ytterligare informationsbyte mellan verksamheterna. Även barnen
får träffa sin tidigare pedagog.
Enligt handlingsplanen skall vi besöka varje barns nya skolgård, i år har det varit
Mogärdeskolan och Tomaslundsskolan. Vi tycker att vi funnit former för att
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avrunda och avsluta förskoleperioden på ett bra sätt genom de aktiviteter och det
arbete vi gör kring samverkan med förskoleklass.
Mottagande pedagoger i förskoleklass har besökt förskolan och dess verksamhet,
då även information om barnen och verksamheten skett.
Genom detta har vi följt handlingsplanen och även utvecklat den vidare.

Uppföljning, utvärdering och utveckling (systematiska kvalitetsarbetet, dokumentation av
verksamhet och för varje barn)

Vi har gjort klassens kvalitetsrapport där diagrammet var missvisande eftersom
man bara ser siffror och inga kommentarer från barnen och hur de har samtalat
kring frågeställningarna. På enkäten är det för många frågor och alla
svarsalternativ gör barnen vilsna i sina val. Vi skulle hellre se en kvalitetsrapport
där frågorna är mer åldersanpassade och förenklade.
Trots att materialet varit komplicerat för barnen har vi genomfört klassens
kvalitetsrapport med goda resultat.
Under VT-2012 gjordes en enkätundersökning till föräldrarna, som
sammanställdes HT-2012. Lågt gensvar av föräldrarna att besvara enkäten, varför
vet vi inte.
Under året har kommunen genomfört läroplansimplementeringen av lpfö98/10
för pedagoger i samtliga förskolor. Pedagogerna har varit indelade i tvärgrupper
och haft olika teman för varje träff. Syftet har varit att ge personalen fördjupade
kunskaper om den nya läroplanen och större medvetenhet om de nya målen.

På lilla förskolan har vi börjat dokumentera vad barnen säger i olika situationer.
Då visar vi att det som barnen säger är viktigt. Det blir också tydligt för oss
pedagoger vad barnen är nyfikna på och intresserade av. För att barnen ska
utvecklas och lära sig så mycket som möjligt.
Vi reflekterar och följer upp alla barnen en gång i månaden.
På stora förskolan görs dokumentation dagligen för det enskilda barnets
utveckling och lärande. Detta för att varje barn skall ges bästa möjliga
förutsättningar. En gång i veckan genomförs reflektion i arbetslaget kring det
enskilda barnet. Alla barn har en egen portfoliepärm, där barnet har sin
dokumentation.
I det dagliga samtalet med föräldrarna och vid utvecklingssamtal får de möjlighet
att vara delaktiga i verksamheten. Arbetslaget har gemensam planeringstid 1 gång
i veckan avdelningsvis där reflektion, planering, utvärdering och utveckling som
bidrar till att förskolans kvalitet utvecklas.
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Bra förutsättningar krävs för att kunna utföra bra dokumentationer, reflektioner,
utvärderingar och utvecklingsarbete som är mycket tidskrävande arbete.
För att kunna implementera läroplanen, krävs mer gemensam tid i arbetslaget.
Den kontinuerliga kompetensutveckling som krävs för personalen inom
montessoripedagogiken har inte getts under läsåret. Detta är en stor brist för
verksamheten.
Förskolechefens ansvar
Jag har som förskolechef ansvar för fem olika förskolor i centralorten med drygt
200 barn och 43 medarbetare.
Förskolan saknade ett par barn i grupperna för att nå upp till schablonen på 32
barn. Det har inte varit någon kö till förskolan under våren.
Det har blivit en del personalförändringar under året, när ordinarie personal har
varit tjänstlediga. Vid årsskiftet ändrades organisationen, så vårt ekonomibiträde
tillhör Måltidsservice, men fortsätter sitt arbete som tidigare på förskolan.
Arbetstidsavtalet reviderades under året för pedagogerna, där all arbetstid skulle
förläggas på arbetsplatsen och det blev mycket diskussioner runt det.
För att undersöka föräldrarnas synpunkter på föräldrainflytande gjorde jag en
enkät under min utbildning i systematiskt kvalitetsarbete. Föräldrarna var enligt
enkäten nöjda med formen för skolråd, utvecklingssamtal och den dagliga
kontakten med personalen vid hämtning och lämning.
Alla pedagoger har under året deltagit i nätverksgrupper, där man fokuserade på
dokumentation i förskolan. Grupperna kommer att vara vilande under hösten, för
att ge mer tid att arbeta med det här i arbetslagen. En av personalen har gått brand
och säkerhetsutbildning och en har deltagit i en studiecirkel om barn och
ungdomar som har svårt att reglera uppmärksamhet och aktivitetsnivå.
Det gemensamma prioriterade målet har varit att öka barnens intresse för böcker,
vilket både barnen och föräldrarna har visat stort intresse för. Pedagogerna ser ett
behov av att fortsätta med det även kommande år.
Vår specialpedagog som också arbetar med ytterligare fyra förskolor, ger stöd
och handledning till pedagogerna vid behov. Hon har också kontakten med andra
professioner som vi behöver stöd av t.ex logoped och psykolog.
Jag besöker regelbundet förskolorna som jag har ansvar för. Tyvärr räcker inte
tiden till för att vara närvarande i den dagliga verksamheten, så mycket som jag
och personalen skulle önska. Vi har arbetsplatsträffar på kvällstid varje månad
där bl.a. pedagogiska frågor tas upp, informationsmöten på dagtid och all
personal får informationsbrev varje vecka.
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Åtgärder för utveckling
Analysens lärdomar och slutsatser
Framgångsrika arbetssätt och strategier – att vi arbetar utifrån
Montessoripedagogiken. Detta gör vi genom att ha en inspirerande och väl
förberedd miljö där vi tror på det kompetenta barnet. Vårt prioriterade mål för
läsåret 2012/2013 är att öka barnens intresse för böcker. Vårt prioriterade mål är
även kopplat till målet i läroplanen att förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra.
Vi har känt en stor avsaknad av kurser/utbildning inom Montessoripedagogik
vilket är en förutsättning för att kunna utveckla vårt arbete. Vi saknar en
pedagogiksledare som initierar och driver kvalitetsarbete och utvecklings frågor
framåt.

Prioriterade egna utvecklingsmål för att öka måluppfyllelsen
•

Systematiskt kvalitetsarbete

•

Uppföljning av kurser och utbildningar

•

Använda mer pedagogiska material som anknyter till målet

Kort sammanfattning
Vi ser ett behov av att fortsätta med vårt prioriterade mål till nästa läsår. Målet
har varit tydligt och levande i vår dagliga verksamhet. Föräldrarna har även varit
delaktiga genom vårt bibliotek i hallen.
Under våren 2013 har vi fått ett nytt arbetsrum för personalen och möbler är
beställda .Det har också tillkommit en vägg i stora arbetsrummet för att kunna
dela in barnen i grupper.
Till hösten är det ingen kö till förskolan i nuläget.
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