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Nuläge  
Området präglas av många utvecklingsbenägna pedagoger som med stor vilja vill 

föra verksamheten framåt mot bättre måluppfyllelse.  

Den pandemi, Covid-19, som utbröt under mars månad har under våren inneburit 

många byten av arbetsplatser/avdelningar då sjukdomsfrånvaron och vab har krävt 

flexibilitet av all personal.  Samordning av pedagoger har skett i stor utsträckning för 

att klara förskolans utbildning och det omsorgsbehov vårdnadshavarna haft. Den 

har påverkat förskolan då vi fått prioritera hårt och i första hand tillgodosett omsorg 

och lärande, undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet har fått stå 

tillbaka.  

Utifrån förra läsårets mål har rektor, via avdelningarnas systematiska kvalitetsarbete 

och samtal, analyserat att det finns en förtrogenhet med våra styrdokument och att 

alla tar sitt ansvar utifrån profession. I arbetet med att vidareutveckla det språk och 

kunskapsutvecklande arbetssättet har mångfaldsarbetet befästs och kan beskrivas 

med goda exempel på hur det levandegjorts. De alternativa kommunikationsformer 

som implementerats i förskolan är nu en naturlig del av utbildningen. 

När det gäller rutinsituationer så kan det konstateras att enheterna sätter ord och 

beskriver rutinsituationer som undervisning. Man har skapat tydliga mål och rutiner för 

hur undervisningen ska bedrivas. Den fria lekens undervisning är i en utvecklingsfas 

både för att vi just nu fördjupar oss i kring leken via SKUA:n och att pedagogerna 

gett sig själv tid att för reflektion, exempelvis via frågeställningar. De frågar sig om vi 

som pedagoger styr lärmiljöerna och lekmaterial för mycket och att om lekmaterialet 

minskar så ökar den sociala leken.  

Digitala verktyg används så att barnen utmanas och utvecklar sin kunskap. Man 

arbetar med QR-koder, Blue Boot, green screen, Widget-on-line, Ugglo, ritade 

tecken, Lady Bug, projektorn och hantering av Ipads. På enheterna arbetas det med 

reflekterande samtal kring vad som kan vara rimligt, är det verkligt det vi ser. 

Kompisböckerna, bilder, filminspelningar, appar, Bamsetidningen är andra verktyg 

som används. Genom detta arbete har barnen fått möjlighet att kritiskt granska, 

tolka och ifrågasätta det digitala flödet.  

Barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter tas tillvara och lyfts fram i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Här framkommer att i utbildningen delas barnen i 

mindre grupper så att alla kan komma till tals, röstningar genomförs och det ges tid 

till frågor, tankar och lyssnande. Mångfalden i vår utbildning ställer höga krav på att 

uppmärksamma alla barns behov, så att de tillgodoses genom bemötande, struktur 

och organisation.  

I det systematiska kvalitetsarbetet framkommer underlag som beskriver hur 

vårdnadshavare haft möjlighet till inflytande i utbildningen. Dessa underlag är blogg, 

dagliga samtal, föräldramöten, utvecklingssamtal och olika frågeformulär. 

Sammanfattningsvis är alla nöjda och trygga med att lämna sina barn på förskolan. 

De är imponerade av förskolans arbete och anser att deras barn får mycket ut av att 

vistas i förskolan. Vårdnadshavarna själva anser att de får det stöd de önskar av 

pedagogerna.  



I förskoleområdet råder en stor medvetenhet kring mångfald och leken som varit 

fokusområde under läsårets kompetensutveckling.  Den livsviktiga leken, av Ylva 

Ellneby, har behandlats. Pedagogerna har fått sitta i olika grupper, samtalat och 

delgett varandra många goda tips och idéer i blandande grupper från två 

förskoleområden. Fokus har legat på mångfald i lekar, material och miljöer. 

Mångfald är även ett begrepp som vi arbetat kring på arbetsplatsträffar och i 

arbetslag. Alla enheter har fått presenterat sina tankar och sitt arbete kring 

mångfald. Det har funnits inspel som handlar om att lärmiljöer ska ha inslag från olika 

kulturer, vad begreppet hemkultur står för och att den påverkar barns förutsättningar 

och erfarenheter. Det har också förts samtal och resonemang kring vinsterna av att 

organisera barnen i mindre grupperingar, hur man kan organisera i material och miljö 

för att tillgodose alla barn i olika åldrar. Barns behov och pedagogers tankar kring 

hur man konkret kan arbeta med varandras olikheter och funktionsvariationer i 

barngrupperna har lyfts och synliggörs. 

Under detta år har pedagogerna sett vilken påverkan de har i sitt arbete tillsammans 

med barnen gällande ex. lekmaterial och lärmiljöer. Det de trodde att barnen 

behövde i material för att leka var inte alltid det barnen verkligen behövde. När 

materialet minskade upptäcktes att barnen hittade andra former av lek. Detta är en 

insikt som de tar med sig in i nästa läsår när de ska tänka kring vilket material och 

vilka lärmiljöer, både inne- och utomhus, som erbjuds barnen. 

Som en fortsatt del i att dela med sig till varandra har arbetsplatsbyten mellan 

enheterna skett. Det här bidragit till att ”avståndet” mellan arbetsplatserna minskat, 

vi-känslan har ökat och man har fått chansen att se och uppleva varandras miljöer 

och arbetssätt. Pandemin satte stopp för fortsatt organiserat arbetsplatsbyte men 

det kommer att återupptas så snart det är möjligt ur smittskyddssynpunkt. 

Utvecklingsinriktning  

Bergsvikens förskoleområde ska i år arbeta kring Piteå 400 år. Piteå fick sina 

stadsrättigheter 12 maj 1621, det är en bra anledning att fira, öka kunskapen om 

Piteås historia, men också ett tillfälle för att stimulera utvecklingen av Piteå. Vi tänker 

oss en mångfald kring detta med lekar, sånger, danser, kläder, maträtter, djur, så 

och skörda m.m. Att barnen tillsammans med pedagogerna undersöker och 

upplever hur man levde förr i världen samtidigt som man arbetar med hypoteser om 

framtiden. Piteå 400 år kommer att vara det övergripande temat för hela läsåret och 

i detta tema integrera många läroplansområden och mål. I Läroplan för förskolan, 

(2018, s.9), står det att ”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett 

kulturarv-värden, traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till 

nästa.” 

Utifrån tidigare års systematiska kvalitetsarbete och temaområdet är följande mål 

satta för läsåret 20/21 på förskoleområdesnivå: 

Mål för läsåret 

 Barnen har god kännedom om sin närmiljö och dess historia 

 Barnen har en nyfikenhet och är kreativa i sin tankar om framtiden 

 Barnen har fått möta en mångfald av uttrycksformer med lokal förankring 



 Undervisningen utomhus är varierad med en mångfald av uttrycksformer 

 Alla barn kan vara sitt bästa jag i olika leksituationer 

Förväntad effekt 

 Barnen är intresserade av och kunniga om sin närmiljö, kultur och dess historia 

 Barnen kan föra vidare ett flertal sånger, sagor, ramsor som har lokal 

anknytning 

 Modiga barn som är självständiga och har tillit till sin egen förmåga 

 Utevistelsen är en aktiv agent i undervisningen 

 Leken bidrar till att utveckla barns sociala kompetens 
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