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Engelbrekts förskola 

Engelbrekts förskolas hörnflaggor 
Förskolan vilar på fyra tydliga hörnflaggor som allt pedagogiskt arbete vilar på och som varje dag skall 

förkroppsligas i utbildningen, undervisningen och det pedagogiska ledarskapet. 

Mission: En förskola som är barnens arena 

Med det menar vi: 

• att förskolan är en mötesplats för barnen. 

• att barnen möter en inspirerande lärmiljö som utmanar deras undersökande och utforskande.  

• att vi pedagoger har ett uppdrag sprunget ur Skollagen och Lpfö 18, vi är på förskolan för 

barnens skull. För deras utbildning och undervisning. 

• att vi pedagoger skapar undervisning utifrån en växelverkan där barnen leder oss pedagoger 

samtidigt som vi använder oss av vår professionalitet. 

 

Vision: En demokratisk mötesplats. En plats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och 

där deras delaktighet och inflytande tas på allvar 

Med det menar vi: 

• en demokratisk mötesplats är sprungen ur både barns perspektiv, dvs barnens egna tankar och 

ord som tas tillvara och används, barnperspektivet, dvs pedagogerna försöker förstå barnens 

perspektiv, deras tankar, intressen och behov samt barnrättsperspektivet, dvs att vi har med 

oss barnens rättigheter i allt vi gör. 

• en plats där att alla kan komma till tals, där alla lyssnar på vad du har att säga men också en 

plats där gemensamma beslut fattas och där den egna viljan inte är i fokus.  

• en plats där pedagogen möjliggör att alla barns röster blir hörda. 

• en plats där barnens röster, tankar och reflektioner sätter prägel på den undervisning som 

bedrivs på förskolan. 

• en plats där barnen har möjlighet att påverka sin vardag, sin utbildning och undervisning. 
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Pedagogisk helhetsidé: 

 

Kunskapssyn: Engelbrekts förskola utgår från kunskapssynen socialkonstruktionism och 

posthumanism. Att ta sin utgångspunkt i socialkonstruktionismens kunskapssyn innebär att ha ett 

gränsöverskridande tänkande kring kunskap. Den går inte att organisera i förutbestämda kategorier 

och ordningar och därmed inte heller förutsäga. För snäva och avgränsade målformuleringar för 

barns lärande upplevs då problematiska, eftersom dessa kan förhindra nya upptäckter. 

Posthumanismen är en gren av det postmoderna/konstruktionistiskta perspektivet och skiljer sig en 

aning från socialkonstruktionism där man mer kan avgränsa olika fenomen. Inom posthumanismen 

återfinner vi begreppet rhizomatiskt tänkande dvs det finns ingen början och inget slut, allt är 

hoptrasslat. 

Inom Posthumanisen ser man inte bara till interaktionen, dvs samspelet mellan individer utan man 

lägger till en dimension intraaktionen dvs att även tingen runt omkring oss interagerar med oss. De är 

lika viktiga som interaktionen med individer. Här finner vi att lärmiljön är den tredje pedagogen. 

Det är ifrån denna kunskapssyn Reggio Emilia filosofin är sprungen och på Engelbrekts förskola 

arbetar vi utifrån den filosofin i vår egen kontext på förskolan. 

Lärandesyn: Engelbrekts förskola utgår från en sociokulturell lärandeteori. Det är sammanhanget, 

kontexten med andra som påverkar barnets utveckling och lärande. Engelbrekts förskola erbjuder 

barnen miljöer som skapar goda villkor för att utvecklas och lära, utifrån sina egna förutsättningar. Vi 

ser på varje barns utveckling som unik eftersom den är kontextbunden och kan inte betraktas eller 
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bedömas utifrån kriterier om vad som är normalt eller inte. Barnens utveckling och lärande bedöms 

inte utifrån utvecklingspedagogiska steg där vi bockar av deras utvecklingsnivå. På Engelbrekts 

förskola upptäcker vi barnets utveckling och lärande genom att fokusera på varje barns egen 

lärprocess och den progression som sker där. 

Människosyn: Halmstads kommun och Engelbrekts förskola utgår från att alla individer är 

kompetenta, barn som vuxna. Vi möjliggör för både barn som vuxen att bli kompetenta i den 

kontexten de befinner sig. Barn som vuxen är en medmänniska med ett rikt inre, med egna tankar 

och handlingar. Vi är alla samhällsmedborgare som är viktiga att lyssna på.  

Pedagogroll: På Engelbrekts förskola är pedagogerna inte endast närvarande med barnen utan även 

härvarande och samspelande. Med det menar vi på Engelbrekts förskola att pedagogerna är här och 

nu i mötet med barnen, inte bara en person som är närvarande i rummet. Pedagogerna lyssnar, 

samtalar och utmanar barnen för att vidga deras kunnande. 

 

Spelregler 
På Engelbrekts förskola tar alla ansvar för arbetsplatsen och tillsammans har vi beslutat kring följande 

spelregler på förskolan (framtagen 220323): 

• Vi skapar en välkomnande atmosfär för barn, vårdnadshavare, andra besökare och för oss 

själva genom att möta alla med ett hej och hej då, ett äkta intresse för personen framför dig 

samt att vara inbjudande och öppen i sitt kroppsspråk. 

• Vi tar själva ett ansvar för att vår arbetsmiljö är bra genom att föregå med gott exempel och 

vid skav pratar vi med den/de det berör direkt. 

• Rektor leder det pedagogiska arbetet tillsammans med all personal som ska agera som 

medledare på förskolan. Alla är engagerade och delaktiga för förskolans utbildning och 

undervisning genom att arbeta mot samma mission, vision och mål samt att komma med 

egna lösningsförslag på problem och situationer som uppkommer.  

• Motto: ”Tillsammans kan vi åstadkomma mer än enskilt”. 

• Alla är på förskolan i en profession med fokus på en projekterande undervisning av hög 

kvalitet på förskolan genom att komma väl förberedd och bidra på pedagogiska forum, driva 

förskoleutveckling samt att utveckla det pedagogiska ledarskapet genom feedback. 

• Vi möter alla våra kollegor med respekt och öppen kommunikation genom att låta alla tala 

till punkt, frågar om vi inte förstår, säg ifrån om du inte håller med men kvittera också om du 

gör det. 

• Vi håller tider vid möten, arbetslagsreflektioner, individuella reflektioner mm., både att 

komma i tid men också genom att vara tillbaka i tid på hemvisten. Vi förhandlar med våra 

kollegor innan om vi måste avvika från undervisningen. 
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Reggio Emilia filosofin 

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi, grundad i en barnsyn och kunskapssyn där demokratin, 

samhället, rummet, materialet och estetiken är centrala element. Den är också förankrad i en djup 

respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn är födda intelligenta, med en stark drivkraft att 

utforska världen. I Reggio Emilia har man en stark tilltro till människans möjligheter och lägger stor 

vikt vid solidaritet och samarbete. Den pedagogiska grundsynen bygger på att enskilda individer – 

tillsammans med andra – konstruerar sin egen kultur och sin egen kunskap.  

Reggio Emilia-filosofin är en komplex värld att lära sig om med begrepp alltifrån miljö, material, 

projektarbete, pedagogisk dokumentation, demokrati, rummet som en tredje pedagog, agentskap, 

lyssnande och hörstyrka, med flera. Att få bli lyssnad på, hörd och att det man säger tas på allvar är 

enligt filosofin A och O för en demokratisk arena. Barnen, och de vuxna, måste få uppleva demokrati 

på riktigt. Professor Gunilla Dahlberg och statsvetaren Harald Göthson (2005) beskriver detta på ett 

ypperligt sätt i boken Exemplet Reggio Emilia (s. 102): ”I en skola för alla är det inte det viktigaste att 

undervisa barnen i samarbete och demokrati. I första hand organiseras lärandet och behandlas barnen så att 

demokratins värden respekteras och fördjupas, genom att barnen erfar demokratins värden.” 

Genom att du som förskollärare själv står stadigt i demokratibegreppet kan du ha en växelverkan 

tillsammans med barnen så att demokratiska arenor hela tiden uppkommer. Under dessa 

demokratiska arenor får barnen möjlighet att samspela med varandra och med dig som vuxen, vilket 

leder till att de får möjlighet att uttrycka sig demokratiskt. Dessa demokratiska arenor är signifikanta 

inom Reggio Emilia filosofin och möjliggör att vi kan ta vara på barnens initiativ samt erfarenhet av 

och lärdomar i demokratins grunder. 

”Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att 

förskolan ska bli en demokratisk praktik för såväl barnen som för samhället 

runtomkring” (www.reggioemilia.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reggioemilia.se/
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Rektor Caroline Wiking har skapat ”Reggio Emilias 4 grundpelare” för vad essensen är i Reggio 

Emilia filosofin för Engelbrekts förskola. 

 

 

Lärmiljöer 

På Engelbrekts förskola vill vi att lärmiljöerna är (framtagen våren 2022):   

• Estetiskt tilltalande och tillåtande med det menar vi att miljön lockar till undersökande och 

lek över hela dagen.   

• Inbjudande miljöer där materialet är uppdukat på ett inspirerande sätt tillsammans med 

barnen, en ”början” för barnen att fortsätta på.   

• Tillgängliga och med det menar vi att miljön och material är tillgängligt för barnen, att 

barnen kan nå materialet som finns framme själva.  

• Tydliga och med det menar vi att det finns tydliga mötesplatser samt uppmärkt med bildstöd 

vart materialet bor och i vilken korg för att varje barn ska kunna känna sig rika och 

kompetenta. Materialet är kategoriserat och sorterat.  

• Språkrika och med det menar vi att miljön inbjuder till språkande genom möte med 

dokumentation, böcker, flanosagor, sagolådor, sångpåsar, ordmoln med ord som stödjer 

projektet men även ordmoln kring det material vi använder i de olika lärmiljöerna. Det finns 

böcker i alla lärmiljöer utifrån projektet samt rummets innehåll.   
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• Synlig och tillgänglig dokumentation för barnen för att de ska kunna återbesöka projektet 

och reflektera kring sitt lärande.   

På förskolan möter barnen våra basmiljöer: natur, bygg och konstruktion, ateljén, en lugn plats och 

rollek som är integrerad i de andra miljöerna. Basmiljöerna kan berika varandra och barnen möter 

rum i rummen för att skapa mindre mötesplatser. De digitala verktygen är ett komplement i alla 

lärmiljöer för att främja barns utforskande och lärande.   

På förskolan introducerar vi barnen och skapar en relation till materialet och lärmiljöerna i den 
planerade och spontana undervisningen. I introduktion av materialet är det viktigt att ha fokus på hur 
man använder och tar hand om materialet. Under ett läsår introducerar vi materialet succesivt genom 
att tillföra utmanande material under projektets gång utifrån barnens ålder. Vi har ett progressions-

tänk från de yngsta upp till de äldsta.   
 
Vår framtagna riktlinje kring lärmiljöerna gäller både utomhus och inomhus. Utomhus arbetar vi 
utifrån följande framtagna riktlinjer (framtagna av arbetsgruppen Utemiljö våren 2022): 

• Viktigt att alla arbetar utifrån att alla barn är allas barn. Den som är närmast barnen är den 
som hjälper och stöttar barnen. Alla pedagoger tar alla konflikter, hjälper barn, samtalar med 
barn osv.   

• Härvarande och samspelande pedagoger ska alla vara, vilket kräver att vara i nuet. Det är en 
del av vår pedagogiska helhetsidé. Du ska delta i det som barnen fokuserar på, vara nära, 
kunna utmana och fånga upp saker. Kunna stötta alla barn men speciellt de barn som behöver 
det lilla extra. Det är extra viktigt att vara nära de barnen utan att övervaka, förfölja eller ha en 
till en på dessa barn. Hjälp barnen att göra olika sammanhang och lekar begripliga. Driver 
barnen omkring, hjälp dem in i leken genom att göra de sociala koderna begripliga. 

• Vi har stationer på gården som är bemannande av en pedagog. Den pedagogen ska ha en 
planerad undervisning. Löparen tar hand om det som är runtomkring och pedagogen på 
stationen ska inte lämna den. Planering för kommande veckas stationer sker på varje 
arbetslagsreflektion och ska skrivas in i avsett dokument på Teams. Vem som helst ska kunna 
ta över stationen. Planeringen ser ut på detta sättet: 

o VAD har jag planerat? 
o VARFÖR/vad är syftet med undervisningen? 
o VILKA möjligheter till lärande erbjuder jag barnen? 

• Stationer som vi har är: 
o Ateljén. Här finns det olika estetiska uttryckssätt att välja mellan när du som pedagog 

ska planera din undervisning. 
o På gräsmattan är det ex. musik och dans, regellekar, hinderbanor osv. 
o Böcker och läsning för att kunna satsa extra på språkandet. 
o Bygg- och konstruktion finns vid förrådet där allt byggmaterial förvaras. 
o Rollek finns vid lekstugan. Här förväntas du som pedagog vara ett socialt stöd för 

barnen i deras egen skapade lek. 
o Sinnenas trädgård är en station från vår till sen höst. Här förväntas ni tillsammans 

med barnen sköta om den, rensa ogräs, vattna men också se till att det finns med 
luppar, digitalt mikroskop, papper, penna och insektsböcker.  

• Löparrollen. Löparna ska hela tiden röra på sig runt gården, stötta kollegor, stötta barn 
exempelvis konflikter, toalettbesök, plocka fram något, hjälpa barn som driver runt att hitta 
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något meningsfullt att göra osv. Löparen är i konstant rörelse. Löparen påbörjar inte någon 
egen aktivitet eller deltar i en undervisning vid stationerna. Löparen ska ha första kontakt med 
alla vårdnadshavare och checka in och ut barn. Löparna har orangea västar. 

• När en pedagog går hem stänger den sin station tillsammans med barnen och ser till att allt 
använt material läggs på den plats det förväntas vara och att allt material som ska vara på den 
platsen/lådan finns med när undervisningen är slut. Det är pedagogens ansvar att detta sker. 

• När vi får staketet på plats, är vi efter klockan 16.00 på den lilla delen av gården och stänger 
där eller/och inomhus på Delaktigheten. 

 

Medarbetarskap 
Medarbetarskap handlar om att vilja vara med på den utpekade resan, bidra och ta ansvar. I begreppet 

ligger hur du som medarbetare förhåller dig till din omgivning och ditt arbete. Viktiga delar är att 

arbeta efter hela kommunens vision och värdegrund, att du respekterar fattade beslut, håller dig 

informerad om det som rör din verksamhet/arbetsplats, söker former för samarbete för att höja 

kvalitén, stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla i din omgivning med respekt. Viktigt med en 

positiv attityd och att alla bär ett eget ansvar till arbetsplatsens trivsel. Vi är varandras arbetsmiljö! 

(HR-riktlinjen, Halmstads kommun). 

Halmstads kommun arbetar med en tillitsbaserad styrning och ledning där självledarskap är centralt. 

Självledarskap innebär att styra sina tankar och beteenden mot mål (Byrant & Kazan, 2012). Det 

handlar både om att leda sig själv privat men också att kunna leda sig själv på arbetsplatsen. Det 

innebär att du som medarbetare själv måste kunna planera och prioritera ditt eget arbete. Du måste ta 

eget ansvar och kunna planera din egen väg mot organisationens mission, vision och pedagogiska 

helhetsidé, förskolans uppsatta mål och utifrån våra styrdokument. 

Förskolan har styrdokument som alla måste arbeta efter i sin profession – Skollagen och Lpfö18- 

men också det kommunala uppdraget samt barnkonventionen är en viktig del i förskolans arbete. På 

Engelbrekts förskola har vi tagit ställningstaganden kring hur vi ska arbeta på vår förskola. Detta 

finns samlat i detta organisationsdokument Engelbrekts förskola – en tydlig, hållbar och effektfull organisation 

av hög kvalitet för både barn och vuxna.  

Förväntningar från rektor på pedagogerna 

Jag som rektor förväntar mig att du som medarbetare på Engelbrekts förskola: 

• arbetar utifrån våra styrdokument - Skollag, Lpfö18 (Lpfö18+Lgr11 för Omtanken), 
kommunala uppdraget och barnkonventionen- och med ditt uppdrag i fokus.  

• är medveten om att du har ett statligt uppdrag att följa i ditt arbete och är där i profession. 

• arbetar utifrån vår mission, vision, pedagogiska helhetsidé och spelregler samt våra andra 
framtagna ställningstaganden, dokument, riktlinjer och uppdragsbeskrivningar. 

• arbetar med att all utbildning och undervisning utgår från Reggio Emilias fyra grundpelare – 
demokratiska mötesplatser, projekterande arbetssätt, estetiska lärprocesser och den tredje 
pedagogen (lärmiljöerna). 
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• har ett starkt medledarskap/självledarskap i ditt uppdrag som gör att du kan leda dig själv, 
kollegor och tillsammans med rektor utifrån våra gemensamma ställningstaganden och 
uppsatta mål. 

• har ditt pedagogiska ledarskap i fokus i allt du gör, är din egen kritiska vän och kan analysera 
hur det påverkar din undervisning.  

• ger feedback (positiv som utvecklande) till alla som arbetar på förskolan samt kunna ta 

feedback som du får av en kollega 

• har ett professionellt fokus i allt du gör – gentemot barn, vårdnadshavare, kollegor och andra 
personer som du möter. 

• du ser möjligheter, utmaningar och lösningar – inte hinder. 

• du arbetar för att höja kvaliteten med ständiga förbättringar. 

• du följer tagna beslut på förskolan och i kommunen. 

• du ansvarar för ditt bidrag till vårt gemensamma arbetsklimat. 

• du har en positiv attityd till vårt arbete på förskolan. 

• du vill arbeta i förskolan med våra yngsta medborgare. 

• du har roligt på arbetet. 
 

 

Professionernas ansvar i utbildningen och 

undervisningen 

Skollagen  
Enligt skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, är det endast den som är legitimerad förskollärare med 

behörighet att undervisa i förskola som får bedriva undervisning i förskolan. Det anges också i 

skollagen att en legitimerad förskollärare har ansvar för den undervisning som han eller hon bedriver. 

Utöver förskollärare får det i undervisningen användas annan personal med sådan utbildning eller 

erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. I förarbetena till skollagen påpekas att det finns 

anledning att markera att undervisning ska ske under ledning av lärare eller förskollärare även om 

annan personal får finnas i verksamheten. I förarbetena anges att undervisning i förskolan innebär att 

förskollärare ska leda de målstyrda processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. 

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet och för att det målinriktade arbetet främjar 

varje barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i den verksamhet som 

arbetslaget genomför gemensamt. 

Läroplanen för förskolan – Lpfö18 
“I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med 

läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. 

Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns 

utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i 

undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. 

Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I 
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undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling 

och lärande.” (Lpfö18, sid 4) 

 

Professionerna 
Att ”Förskolläraren ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och 

lärande bilda en helhet” innebär: 

Leda - styra, vägleda, coacha, föra framåt, guida, lotsa, ta täten 

Ansvara- skyldighet, garantera, åtagande, mandat, stå till svars för 

Att …. “alla i arbetslaget medverkar till att främja barns utveckling och lärande?” innebär: 

Främja- stödja, underlätta, hjälpa fram, bidra, gynna, gagna, befrämja 

Medverka- vara med, delta, tillsammans, samverka 

I vardagen arbetar vi tillsammans och utför de arbetsuppgifter vi har på enheten och på förskolan 

oavsett profession. Förskollärarna har det pedagogiska ansvaret att Läroplanen för förskolan, Lpfö 

18, följs och att barnen får en undervisning av hög kvalitet utifrån våra styrdokument. Hela 

arbetslaget arbetar med barnens utveckling och lärande, alla bedriver undervisning, dokumenterar 

undervisningen och barnens lärprocesser samt arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet.  

Förskollärares ansvar  
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de 

målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att: 

• omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, 

• planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter 

som barnen tidigare har tillägnat sig,  

• spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir 

en del av undervisningen, och  

• utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som 

utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras 

uppmärksamhet. 

Under varje målområde i Lpfö18 finns tydligt beskrivet vad förskollärares ansvar är. 

På Engelbrekts förskola har förskollärarna utifrån Lpfö18 och sitt uppdrag i att ”ansvara och leda” ett 

tydligt fokus på detta: 

• tydligt medleda med rektor, pedagogisk utvecklare och specialpedagog i vardagen 

utifrån Lpfö18 samt Engelbrekts förskolas ställningstaganden i en coachande anda för 

att möjliggöra för kollegorna att bli sitt bästa jag. 
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• ansvara och leda hela undervisningsuppdraget. Leda det systematiska kvalitetsarbetet 

under hela det pedagogiska läsåret. Ansvarar för att alla underlag finns på plats inför 

analys och utvärderingar (kollegan hjälper till i genomförandet av att skapa/ta fram 

underlagen) samt skriva samman lärgruppernas analys och utvärdering av projektet 

samt Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. 

• delta i kvalitetsdialoger med rektor. 

• stötta, coacha, handleda barnbiträden och barnskötare som en ”VFU-student” dvs 

syfte kvalitetssäkra undervisningen utifrån Lpfö18 samt Engelbrekts förskolas 

ställningstaganden. 

• fördela uppgifter som behöver göras inom projektet/undervisningen/ 

dokumentationen. 

• ansvara och leda samt kvalitetssäkra inlägg på Unikum, barnens individuella lärloggar, 

barnens individuella dokument, inför utvecklingssamtal. 

 

Barnskötares/barnbiträdes ansvar 
Som barnskötare/barnbiträde arbetar du tillsammans med förskolläraren och genomför tillsammans 

utbildningen och undervisningen. Det innebär att du har ett stort eget ansvar att arbeta tillsammans 

med förskolläraren i alla delar av utbildningen och undervisningen. Förskolläraren är den som har i 

sitt uppdrag ett särskilt ansvar för att kvalitetssäkra utbildningen och undervisningen. Förskolläraren 

har i sitt uppdrag mandat att leda ert arbete i arbetslaget och ta beslut utifrån våra styrdokument 

gällande utbildningen och undervisningen men också kring hur ni ska fördela arbetet och vem som 

ska göra olika uppgifter i arbetslaget. 

Arbetslagets ansvar under de olika målområden finns i Lpfö18 att läsa vidare kring och detta ska 

barnskötare/barnbiträden ta lika stort eget ansvar för att arbeta utifrån som förskolläraren. 

 

Personer med längre vikariats ansvar 
Är du förskollärare som har ett längre vikariat förväntas du att axla hela förskollärarens uppdrag med 

att ansvara och leda, läs ovan. Förutom detta förväntas du ta ett stort eget ansvar för att arbeta utifrån 

styrdokumenten, Halmstads kommuns HR-riktlinje samt våra lokala ställningstaganden på förskolan. 

Är du barnskötare/barnbiträde som har ett längre vikariat förväntas du axla hela barnskötare/ 

barnbiträdes ansvaret om rektor och förskollärare anser att du har kompetensen för att utföra detta 

uppdraget, läs ovan om detta uppdrag. Det förväntas att du tar ett stort eget ansvar för att arbeta 

utifrån styrdokumenten, Halmstads kommuns HR-riktlinje samt våra lokala ställningstaganden på 

förskolan. 
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Undervisning utifrån ett projekterande arbetssätt 

På Engelbrekts förskola använder vi oss av ett projekterande arbetssätt i vår undervisning. Det 

betyder att vi: 

• arbetar med en helhet i undervisningen för att skapa lärprocesser.  

• utvecklar och förändrar barnens/pedagogernas föreställningar/tankar/kunskap.  

• utgår från barnens utforskande och undersökande. 

• krokar tag i barnens frågor, funderingar och tankar i projektet. 

• förskollärare och arbetslag planerar och organiserar en undervisningsmiljö som stödjer 

projektet, som väcker frågor och uppmuntrar till att söka svar. Som gör att projektet kan leva 

hela dagen. 

• arbetar utifrån att projekten har inget slut, de går vidare in i andra projekt. Det gäller att hitta 

broarna och våga gå vidare.  

• att vi arbetar utifrån en växelverkan mellan att låta barnen leda oss samtidigt som vi använder 

vår professionalitet i planeringen av undervisningen. 

 

Arbetsorganisationen 

Hemvister 

På Engelbrekts förskola arbetar vi i sex hemvister. På varje hemvist arbetar oftast tre pedagoger, 

ibland fler om det finns resurs i barngruppen. I dagsläget är barnen indelade i dessa åldersgrupper: 

• Nyfikenheten och Lekfullheten 1–2 år 

• Kreativiteten och Delaktigheten 2–4 år 

• Sinnligheten och Möjligheten 4–5 år 

Pedagogerna arbetar i olika konstellationer mellan klockan 8.30-13.30 måndag till onsdag. Genom 

detta blir det färre barn i barngruppen under den mest intensiva delen av dagen. Hemvistens 

pedagoger har sin arbetslagsreflektion varje torsdag förmiddag där de fokuserar på reflektion kring sin 

undervisning och att planera framåt för kommande vecka men också fokus på barnens individuella 

lärprocesser. På torsdag eftermiddag har vi olika pedagogiska lärgrupper och på fredag ligger 

driftsmöte, utvecklingsgrupp, SKA – dialog samt eventuella arbetsgrupper. 

Fokus under torsdag och fredag samt morgon/eftermiddag är att fortfarande dela barnen i små 

grupper i de lärmiljöer som vi har till vårt förfogande på enheterna samt utemiljön. Genom att 

pedagogerna är fördelade i olika lärmiljöer kan vi dela in barnen i mindre grupper i den större 

gruppen. Pedagogerna fördelar sig alltid med en pedagog i varje rum och har en planerad 

undervisning vid en station (lärarstyrd station) samt erbjuder annan undervisning vid de andra som 

barnen själva kan klara (barnstyrd station). 
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På Engelbrekts förskola finns även Omtanken. Omtanken är en verksamhet som har pedagogisk 

omsorg på obekväm tid, dvs kvällar, nätter, helger och röda dagar. Omtanken är öppen året runt och 

tar emot barn mellan 1–13 år från hela Halmstads kommun. 

 

Förskolans veckostruktur 
Måndag-onsdag:  

• Projekttid 8.30-13.30 

• Undervisningsbesök av rektor och specialpedagog 

• Individuella reflektionstiden ligger mellan 13.00-14.30 

 

Torsdag: 

• Arbetslagsreflektion 1½h, förmiddag 

• Specialpedagogen deltar också på arbetslagsreflektioner vid behov av handledning, stöttning 

och coachning 

• Pedagogiska lärgrupper och förskollärargrupp eftermiddag 

Fredag:  

• Driftsmöte 

• Utvecklingsgrupp 

• SKA-dialog 

• Olika behovsmöten som uppstår i organisationen 

 

Rutiner på förskolan 

Öppning/stängning:  Vi öppnar på Delaktigheten. De pedagoger som öppnar kopplar in 

projektorn som står på mediavagnen och projicerar mot väggen. Vi använder oss av lugn musik, 

avslappnande ”filmer” såsom fiskar, snöfall, löv, skog, vatten. Vi använder oss inte av filmer från 

YouTube med babblarna, barnsånger, Bamse mm. Inte heller använder vi oss av andra barnprogram 

eller barnfilmer. Vi använder inte heller Polyglutt eller andra ”pedagogiska program” i syfte att bara 

stå på för ”underhållning”. 

Ljuset på enheterna dimmas ner för att skapa en lugn och soft atmosfär för barnen att börja dagen på. 

På Nyfikenheten och Lekfullheten väljer man då man inte kan dimma ner en mysbelysning. 

Vårdnadshavare hänger själva barnens kläder på respektive hylla och lämnar barnen på Delaktigheten. 

På Nyfikenheten och Lekfullheten hänger vårdnadshavare av barnen kläderna och lämnar sedan 

barnen på Nyfikenheten där man öppnar. 
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Frukost 07.00-08.00 (sista tid för att barnen ska få frukost är om de kommer 7.45) 

Innan klockan 07.00 har skolbarnen gått/åkt till skolan och förskolebarnen är färdiga för att äta 

frukost. Frukosten startar 07.00. Barnen som går på Nyfikenheten och Lekfullheten äter frukost där. 

Barnen i stora huset äter på piazzan. Ljuset i piazzan dimmas för att skapa en lugn atmosfär. 

Projektorn på mediavagnen kopplas in på samma beskrivna sätt som skall ske på de hemvister som 

har öppning. 

I stora huset kommer alltid två pedagoger klockan 7.00/7.15. De pedagogerna stannar kvar på 

Kreativiteten/Delaktigheten och Sinnligheten/Möjligheten för att kunna ta emot barn som kommer 

och som inte skall äta frukost samt ta emot barn som har ätit frukost färdigt. På Nyfikenheten/ 

Lekfullheten kommer pedagog nummer två klockan 07.00 och äter då frukost med pedagogen som 

öppnar om det behövs, annars är det den pedagogen som tar emot barnen.  

Klockan 08.00 går en av Omtankens pedagoger in på Omtanken och gör iordning/förbereder och 

ställer iordning lärmiljöerna så de är inspirerar till undersökande och utforskande när barnen kommer 

klockan 17.00.  

Den andra pedagogen på Omtanken är den som torkar av borden/ställer upp stolar eftersom golven 

städas efter frukost. Projektorn stängs av.  

Rutiner på enheterna 8.00-14.00 

Se respektive enhet på Teams. 

 

Lunch 10.45-11.30, 11.30-12.15 

Nyfikenheten och Lekfullheten börjar äta klockan 10.45 med några barn och klockan 11.15 äter sista 

gruppen. Maten serveras på buffédisken alternativt buffé på borden. Bestick, glas, mjölk och vatten 

står på bordet.  

Kreativiteten och Delaktigheten äter klockan 10.45-11.30. Maten serveras på buffédisken. Vi hjälps åt 

med barnen under lunchen. Sista tid för barnen att ta mer mat är 11.15. Till 11.30 ska barnen vara helt 

klara eftersom Sinnligheten kommer då. Borden torkas av och det värsta tas på golvet  

Sinnligheten och Möjligheten äter klockan 11.30-12.15. Maten serveras på buffédisken. Vi hjälps åt 

med barnen under lunchen. Sista tid för barnen att ta mer mat är 12.00. Till 12.15 ska alla barnen vara 

helt klara. Borden torkas av. Golven tar lokalvårdaren efter lunchen med städmaskinen. 

Varje måndag drar två pedagoger från Sinnligheten och Möjligheten ut rampen från buffévagnen och 

ställer den på högkant för att det ska kunna städas där under. 

Mellanmål 

Mellan klockan 14.00- 15.00 äter barnen mellanmål. Mellanmålet måste vara avslutat 15.00 för att vår 

kock ska hinna med disken samt att laga kvällsmat till Omtanken. Barnen tar mellanmålet från 

buffédisken eller på borden hos Lekfullheten/Nyfikenheten. 



 

Skapad av: Caroline Wiking 2022-06-27 Sida 17 (39) 
Uppdaterad av: Caroline Wiking 2021-06-08  
  
https://halmstad-my.sharepoint.com/personal/carwik7605_skynet_halmstad_se/Documents/Engelbrekt 2.0/Organisation/Engelbrekts 
förskola  2022_2023.docx 
 

Enheterna går samman 

Efter mellanmål följer vi vår struktur för utomhus; vilket innebär att vi har olika stationer öppna 

utomhus som är bemannande av personal. Pedagogerna ska ha en planerad undervisning vid sin 

station. Vi har även två löpare utomhus för att kunna hjälpa till med allt runtomkring så pedagogerna 

som har olika stationer inte behöver lämna den. Vår torget- och utomhuspedagog är den som först 

och främst erbjuder undervisning på piazzan mellan klockan 15.00-16.00 (vid sjukdom, frånvaro osv 

får annan personal axla den rollen). Klockan 16.00 går barnen som varit på piazzan ut alternativt 

kommer en pedagog utifrån in på Delaktigheten. 

16.00 går enheterna samman (på fredagarna går alla samman vid 15.30) på Delaktigheten/utomhus. 

Nyfikenheten och Lekfullheten packar barnens saker i en vagn och kommer över med barnen senast 

klockan 16.00. 

Den pedagog som stänger kopplar in projektorn som står på mediavagnen och projicerar mot väggen. 

Vi använder oss av lugn musik, avslappnande ”filmer” såsom fiskar, snöfall, löv, skog, vatten. Vi 

använder oss inte av filmer från YouTube med babblarna, barnsånger, Bamse mm. Inte heller 

använder vi oss av andra barnprogram eller barnfilmer. 

Ljuset på Delaktigheten dimmas ner en aning för att skapa en lugn och soft atmosfär för barnen att 

avsluta dagen på. 

Klockan 16.30 kommer pedagogerna på Omtanken och förbereder inför kvällen. Två av pedagogerna 

på Omtanken är klockan 16.30 i barngrupp. Vid 17.00 slutar sista personalen på dag. Klockan 16.50 

rapporterar en pedagog från dag över till en pedagog från Omtanken, med fördel lite vid sidan av för 

att det inte ska uppfattas som småprat. De andra pedagogerna är härvarande och samspelande med 

barnen. Omtanken tar hand om de sista barnen som är kvar på dag plus de som ska stanna kvar på 

Omtanken på kvällen/natten. Barnen som ska gå hem stannar med minst en av Omtankens 

pedagoger inne på Delaktigheten. 

Klockan 18.00 äter Omtanken och om det är barn kvar då stannar med en pedagog inne på 

Delaktigheten. 

Pedagogerna som stänger klockan 17.00 iordningställer på Delaktigheten och Omtankens personal får 

ta det sista efter att sista barnet gått för dagen. Pedagogerna städar och ställer iordning inspirerande, 

utforskande och undersökande miljöer inför dagen efter. Om Omtanken använder piazzan på kvällen 

så iordningställer Omtankens pedagoger på likadant sätt. 



 

Skapad av: Caroline Wiking 2022-06-27 Sida 18 (39) 
Uppdaterad av: Caroline Wiking 2021-06-08  
  
https://halmstad-my.sharepoint.com/personal/carwik7605_skynet_halmstad_se/Documents/Engelbrekt 2.0/Organisation/Engelbrekts 
förskola  2022_2023.docx 
 

Utvecklingsorganisation 

Mötesforum på förskolan 

Arbetslagsreflektion, 1 1/2h/vecka (torsdagar) 

Grunden i det systematiska kvalitetsarbetet är verktyget pedagogisk dokumentation där projektet och 

dess undervisning dokumenteras. Att använda pedagogisk dokumentation som redskap för att förstå 

sina ledarhandlingar och handlingsmönster förutsätter att man som pedagog skapar en kultur av 

samarbete, reflektion och kommunikation i sitt arbete. Det är ett arbete som kräver en professionell 

inställning samt en vilja att granska sina handlingar och att ställa sig i dialog med andra. 

Genom att gå i dialog kring det vi ser i dokumentationen reflekterar och analyserar vi kring vår 

undervisning, vårt pedagogiska ledarskap och barnens undersökande, utforskande och de frågor som 

de ställer kring det som vår undervisning handlar om. Det handlar om att inte bara försöka förstå de 

barn som förekommer i dokumentationen utan ännu mer att försöka utmana och ställa frågor för att 

upptäcka något nytt. Gör man inte detta så hamnar man i ”tankens fängelse” som psykiatrikern Bo 

Ahrenfeldt nämner i sin bok Förändring som tillstånd (2013). Reflektion kan hjälpa oss att skapa nya 

tankemönster. Det är vi själva som är ”problemet” och därför måste vi ifrågasätta oss själva för att 

kunna komma vidare. Utifrån detta planerar vi vidare i vårt projekt och skapar nya undervisnings-

tillfällen. 

Varje hemvist har 1½h/vecka att reflektera och analysera kring sin undervisning inom projektet. Vi 

använder oss pedagogisk dokumentation som verktyg. Vi samlar vårt underlag – bilder, foton mm på 

Unikum (se ”Lathund Unikum pedagogisk dokumentation”). Efter varje undervisningstillfälle, dvs den 

planerade, skapas ett underlag med t.ex. några bilder, en film, barnens tankar och några raders 

reflektion av den pedagog som haft undervisningen. Dessa underlag använder vi vid varje 

veckoreflektion för att analysera vår undervisning och pedagogiska ledarskap samt att planera vidare i 

vårt projekt. Huvuddelen av veckoreflektionen används för att reflektera och analysera; vilket innebär 

att cirka 1h/tillfälle avsätts till detta. Endast en mindre del av veckoreflektionen avsätts till 

driftsfrågor, lyfta frågor kring barnen, lärgruppen osv. Har lärgruppen behov att lyfta barn mer 

ingående kan tid avsättas då och då för att kunna fördjupa sig i olika insatser som finns kring barnet 

eller barngruppen. Specialpedagog kan delta då för att få en samlad bild av läget. Varje lärgrupp har 

också ansvaret för att planera in kontinuerligt att man under veckoreflektionen lyfter och fokuserar på 

Plan mot kränkande särbehandling, ca 3–4 gånger per termin. Det är viktigt att man har detta arbete 

levande och har underlag för detta också inför analys och utvärderingar. 

Vid slutet av veckoreflektionen kan mötet avslutas med andra viktiga frågor som behöver lyftas i 

arbetslaget, exempelvis: 

• kommunikation kring viktiga frågor för den enskilda pedagogen eller hemvisten. 

• eventuella ”skav”, dvs funderingar över ett visst handlande hos en person, ett visst taget 

beslut osv, lyfts varje vecka för att undvika att de små gruskornen blir stora stenar som 
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havererar hela arbetslaget. Vid varje tillfälle kan verktyget ”Stinky fish” användas, fiskarna 

finns i konferensrummet.  

• successful starfish finns också i konferensrummet, hen är ett verktyg för att lyfta fram positiv 

feedback till sina kollegor i arbetslaget. 

• olika driftsfrågor. 

• strategier för vissa barn lyfts för att alla skall bemöta och arbeta med barnen likvärdigt. 

Varje arbetslagsreflektion har en dagordning som skall vara klar på tisdagen för att alla ska kunna 

förbereda sig. Ni varierar vem som leder mötet och vem som dokumenterar.  

Individuell reflektion 

All individuell reflektionstid ligger mellan 13.00-14.30 måndag till onsdag. Den individuella 

reflektionstiden är egentligen en tid för att reflektera tillsammans med någon annan från en annan 

hemvist. Tillsammans skapar vi likvärdiga förutsättningar för våra barn på förskolan. 

Hur mycket tid man till individuell reflektion har beror på antal barn på enheten. Varje hemvist 

fördelar den tiden så att alla får ut sin individuella reflektionstid. Är många ordinarie frånvarande på 

en hemvist från grannhemvisten hjälpa till så att alla kan få reflektion. Har man inga ansvarsbarn eller 

håller i planerad undervisning har dessa pedagoger allmänna praktiska uppgifter såsom blomskötsel, 

hallarna, torkrum/torkskåp, fylla på material osv. Det kan vara så att en pedagog har hand om dessa 

saker på två hemvister. Tiden för detta får planeras in under lugnare stunder och den individuella 

reflektionstiden används inte. 

Dokumentationen från undervisningstillfällena dokumenteras först och främst med barnen; vilket 

görs i barngruppen under ordinarie arbetstid. Detta för att fånga barnens tankar och funderingar 

kring undervisningen.  Detta ingår i varje pedagogs undervisningsuppdrag, förskollärare som 

barnskötare/barnbiträden. Detta kan med fördelas vara en ”planerad undervisning” vid en station på 

eftermiddagen för att få med detta i det dagliga arbetet. 

 

Den individuella tiden ska användas till: 

• fördjupande reflektion och analys av dokumentationen i den pedagogiska slingan som är gjord 

tillsammans med barnen. Förutom egna tankar skall styrdokument, litteratur och forskning 

knytas till dokumentationerna. Förskollärare har ett övergripande ansvar för att detta sker i 

den pedagogiska dokumentationen, men barnskötare skall inte överlämna uppgiften till 

förskollärarna utan har dem som en coach i detta uppdrag. 

• utifrån dokumentationen av undervisningen och barnens egna tankar, frågor, intressen mm 

planera den fortsatta undervisningen.  

• dokumentera i sina ansvarsbarns individuella lärlogg på Unikum utifrån projektet och barnets 

lärprocess inom detta. Viktigt att knyta de läroplansmål ni arbetar med till varje 

dokumentation. 

• dokumentera kontinuerligt och systematiskt varje barns utveckling och lärande för att skapa 

ett underlag inför dialoger med rektor och specialpedagog. 
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• förkovra sig genom att ta till sig ny litteratur och forskning. 

 

Om tid finns efter ovanstående punkter: 

• andra administrativa göromål som behöver göras individuellt. Tid till detta kan också frigöras 

av enheten vid lugnare stunder i verksamheten, dock inte systematisk då de lugnare stunderna 

skall nyttjas till undervisning i små grupper. 

  

 

Teammöte Omtanken 

Pedagogerna på Omtanken är uppdelade i två team. Dessa team har teammöte var sjätte vecka. Fokus 

för dessa möten: 

• planera vidare utifrån barnens intressen, frågor, undersökningar projektet som man har, finns 

riktlinje för projekterande arbetssätt att använda sig av.  

• strategier kring barn som behöver lyftas 

• driftsfrågor 

Här kan också pedagogiska dialoger förekomma om litteratur läses. Då leder rektor dessa pedagogiska 

samtal. 

Utvecklingsgrupper 

Enligt Skollagen kapitel 2, 9 § Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av 

en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektor skall skapa möjligheter och 

förutsättningar för att driva pedagogiskt utvecklingsarbete och initiera pedagogiska diskussioner som 

utvecklar förskolans undervisning, det pedagogiska ledarskapet och verksamheten. De pedagogiska 

diskussionerna kan innehålla alltifrån filosofiska tankar om människan, kunskapssyn, bemötande, 

värdegrund, politiska ställningstagande kring barn och förskola till läroplansdiskussioner, det 

pedagogiska ledarskapet, undervisning, lärmiljöer mm. I de olika pedagogiska diskussionerna skall 

förskolans undervisning och det pedagogiska ledarskapet kritiskt granskas på olika sätt för att skapa 

utveckling och förändring. I dessa forum ansvarar all involverad personal att den tid de har 

tillsammans med varandra för att diskutera pedagogiska frågor tas tillvara på och leder till samtal och 

diskussion som i sin tur leder till verksamhetsutveckling. 

På förskolan finns därför olika forum för kollegialt lärande och utveckling av förskolans hela 

utbildning, undervisning och organisation. 

Strategisk utvecklingsgrupp 

I den strategiska utvecklingsgruppen arbetar teamledarna tillsammans med rektor med strategisk 

utveckling för förskolan. 
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Förskollärargrupp 

Syftet med denna grupp är att gå i dialog kring förskolläraruppdraget och dilemman, frågor, 

funderingar som uppkommer i ert uppdrag med att leda och ansvara. Oftast utgår vi från en litteratur, 

podd, artikel för att binda samman detta med arbetet i praktiken. 

Pedagogiska lärgrupper 

All personal på förskolan är indelad i tre olika pedagogiska lärgrupper som leds av en teamledare eller 

annan utsedd pedagog med kunskap i kollegial handledning. Är det pedagogiska lärgrupper inom det 

specialpedagogiska fältet leder specialpedagogen dessa. De pedagogiska lärgrupperna kan variera över 

tid vad de innehåller och deras syfte. Det kan vara lärgrupper där alla läser samma litteratur/forskning 

mm och sedan möts för att samtala och diskutera detta. Lärgrupperna kan också vara grupper som 

arbetar med olika frågeställningar som måste diskuteras och samtalas om djupare för att sedan kunna 

implementeras i arbetsorganisationen.  

Arbetsgrupper 

Under året kan olika frågor/områden behöva arbetas med och då kan rektor tillsätta en arbetsgrupp 

som leds av en teamledare. Denna gruppen får i uppdrag av rektor att arbeta med en fråga/område 

under en period och sedan ska teamledaren presentera det arbetet för rektor. Utifrån det som 

presenteras tar rektor kloka beslut hur det fortsatta arbetet i den frågan/området ska fortsätta. 

Gruppen är sedan de som kommunicerar det beslutade till kollegorna och arbetar aktivt med att 

implementera det som beslutats. 

Driftsmöte 

På driftsmötet lyfts olika drifts- och verksamhetsfrågor som behöver diskuteras kring för att 

utbildningen på förskolan skall fungera. Här kan vi också förlägga möten med måltidsservice och 

lokalvård. Dessa möten har representanter från varje enhet (=2 hemvister) och leds av de som går på 

mötet. På Omtanken är det en från varje team med och leds av dem som går på mötet. 

APT 

APT har vi fyra gånger per år och är förlagda till förskolans utvecklingsdagar. Dagordningen för dessa 

möten sätter rektor, specialpedagog samt medarbetarna. Fokus kan vara pedagogiska och didaktiska 

samtal likväl som det kan vara fokus på information, samtal kring organisationen, driftsfrågor. 
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Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
I Skollagen kap. 4 återfinner vi detta om systematiskt kvalitetsarbete: 

• 3 §   Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, 

följa upp och utveckla utbildningen. 

• 4 §   Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på 

förskole- och skolenhetsnivå. 

• Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och 

elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i 

arbetet. 

• Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena 

 

I Läroplanen för förskolan – Lpfö18- återfinner vi detta om systematiskt kvalitetsarbete: 

”Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen 

har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen 

bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och 

lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan 

utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt 

dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen. 

Ansvaret för att utveckla en förskola av hög kvalitet vilar på pedagogerna. De nationella målen som 

utbildningen vilar på är formulerade utifrån ett barnperspektiv, vad som antas vara bra här och nu 

samt inför framtiden. Samtidigt måste vi låta barnen vara en del av att vidareutveckla utbildningen 

och undervisningen. Den utbildning och undervisning som vi anser är bäst och det som barnen 

efterfrågar kan vara två olika saker. Barnen har inte samma kunskap om de nationella målen och 

vad som är ett lärande men genom att medvetandegöra barnen att förskolan är en plats för lärande så 

lägger vi grunden för ett livslångt lärande.” (s.11) 

”Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, 

kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas 

för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i 

förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. 

All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara 

delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.” (s.20) 

Förstår man inte nyttan med det man skriver så försvinner engagemanget. Genom att ha en tydlig 

inre organisation på Engelbrekts förskola (se dokumentet Engelbrekts förskola - en tydlig, hållbar och 

effektiv organisation av hög kvalitet för både barn och vuxna) där det framgår tydligt hur olika saker hänger 

samman och vad pedagogernas roll är finns en stabil grund för att det verkligen skall ske en reell 

kvalitetsutveckling i utbildningen och undervisningen. 
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I en verksamhet som är förändringsbenägen och som fungerar som en lärande organisation är 

kvalitetsarbetet ständigt närvarande på alla nivåer; individuellt, i arbetslaget, på enheten som 

helhet och hos huvudman för verksamheten. Målet är ett professionellt förhållningssätt och 

arbetssätt som leder till ständig utveckling av verksamheten. (s.11, Skolverket, 2012) 

 

Förändra – dokumentera – följa upp  

Förändringar är en naturlig del av förskolans 

arbetsorganisation men det är inte naturligt att dessa 

förändringar kopplas samman med nationella mål. 

Vad har vi observerat som ”inte fungerar”/behöver 

förändras? Varför behöver detta förändras? Varför 

fungerar det inte idag? Hur kopplar vi ihop 

förändringen med våra styrdokument? Vad består 

förändringen av? Och till sist efter att förändringen ägt rum – Hur blev förändringen? Detta skapar en 

systematik i förändringar i utbildningen. Arbetssättet kan kopplas samman med metoden 

aktionsforskning där man forskar på sin egen verksamhet.  

Underlag behövs för att sedan kunna svara på hur förändringen blev. Vi behöver något att jämföra 

med. Uppföljningarna skapar kontinuitet i utvecklingsarbetet. För att vi ska kunna följa upp behöver 

vi ha dokumentation av hur barnen möter olika förändringar i utbildningen. Har vi inget underlag kan 

vi inte heller dra några slutsatser när det är dags för att utvärdera och analysera.  

De systematiska dokumentationerna som har en tydlig koppling till 

arbetsorganisationen kopplas sedan samman med 

utvecklingsorganisationen. I utvecklingsorganisationen finns olika 

system för utveckling av arbetsorganisationen. Här återfinner vi 

Engelbrekts riktlinjer, handlingsplaner, dokument, mötesforum mm. 

På Engelbrekts förskola kuggar arbetsorganisationen och 

utvecklingsorganisationen i varandra hela tiden. Det innehåll som 

finns i utvecklingsorganisationen finns för att det skall underlätta 

arbetet i arbetsorganisationen. Genom denna påverkan finns det ett 

tydligt sammanhang mellan dessa båda organisationerna. Genom att det finns en känsla av 

sammanhang (KASAM)så påverkas motivationen hos människan. Denna förståelsebaserade 

systematik, där alla vet vad som skall dokumenteras, hur dokumentationen skall användas, vilka 

underlag som behövs för att utvärdera och analysera är av yttersta vikt på Engelbrekts förskola för att 

skapa motivation, engagemang och ansvar för att skapa en förskola av hög kvalitet.’ 
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Pedagogisk dokumentation 

Via pedagogisk dokumentation har vi   

möjlighet att se barnet på nytt- om och om igen- 

och vi gör oss synliga för oss själva 

(Hillevi Lenz Taguchi ur Varför pedagogisk dokumentation? 2013) 

 

På Engelbrekts förskola använder vi pedagogisk dokumentation som redskap i vårt projektarbete. Vår 

kunskapssyn är baserad på socialkonstruktionism och posthumanism och vår lärande syn är baserad 

på att vi lär genom samspel med varandra och våra miljöer. Genom att använda pedagogisk 

dokumentation har vi tagit ställning till att vi har en kultur av samarbete, reflektion och 

kommunikation. Genom den pedagogiska dokumentationen granskar vi våra ledarskapshandlingar 

och hur de påverkar undervisningen med barnen och vi vågar gå i dialog med våra kollegor samt 

barnen. Genom den pedagogiska dokumentationen försöker vi förstå våra arbetsprocesser, 

pedagogens handlingar och handlingsmönster samt att vi ser bortom det som vi ser i 

dokumentationen; att inte bekräfta det som är det uppenbara i dokumentationen utan verkligen se 

bortom det som är synligt. Vi utmanar våra invanda tankemönster för att kunna vidare. Den 

pedagogiska dokumentationen lyfter fram barnet och pedagogen som medkonstruktörer av kultur 

och kunskap.  

Verktyget pedagogisk dokumentation använder vi på Engelbrekts förskola för att synliggöra barnens 

progression i lärandet, deras lärprocesser. Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan vi titta 

närmare på delar ur verksamheten och hitta samband och spår från olika lärprocesser.  

Den pedagogiska dokumentationen är ett sätt att få systematik i sin reflektion. Till hjälp har 

pedagogerna de dokumentationer som man gör under projektets gång, ex. film, bilder, 

loggboksanteckningar, barns skapande osv. Kring dessa dokumentationer samlas sedan pedagogerna 

för reflektion och analys. Allt detta samlar man i ett reflektionsprotokoll som sedan ligger till grund 

för det fortsatta arbetet i projektet. 

Barnets perspektiv är A och O att ha med i den pedagogiska dokumentationen. Deras tankar och 

reflektioner kring det som de är med om i förskolan skall utgöra grunden för den fortsatta planerade 

undervisningen. Det handlar om en växelverkan i undervisningen mellan pedagogers professionella 

uppdrag och barnens delaktighet och inflytande över verksamheten.  

Genom att använda olika glasögonen när vi analyserar och reflekterar kring den pedagogiska 

dokumentationen så kommer hela läroplanen att bli synlig för pedagogerna samt deras egen 

pedagogroll i denna process. 

Den pedagogiska dokumentationen är ett underlag som vi använder när vi utvärderar och analyserar 

projekten och vår undervisning. 

 



 

Skapad av: Caroline Wiking 2022-06-27 Sida 25 (39) 
Uppdaterad av: Caroline Wiking 2021-06-08  
  
https://halmstad-my.sharepoint.com/personal/carwik7605_skynet_halmstad_se/Documents/Engelbrekt 2.0/Organisation/Engelbrekts 
förskola  2022_2023.docx 
 

Målbilder som stöd i undervisningen 

Målbilder är ett stöd för pedagogers planering, genomförande och uppföljning av undervisningen 

samt för att synliggöra förskolans erbjudanden av målen i läroplanen. Det är också ett extra stöd för 

de pedagoger som arbetar inom förskolan utan examen inom förskolans arbetsfält. De ger exempel 

på hur läroplanens mål och riktlinjer kan omsättas i praktiken. Målbilderna visar på vad Engelbrekts 

förskola ska arbeta med under barnens år på förskolan för att skapa en god grund för fortsatta studier 

på grundskolan. Målbilderna syftar till att säkerställa kvalitet på Engelbrekts förskola och är en del av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  

De målbilder som finns är: 

• Normer och värden 

• Delaktighet och inflytande 

• Språkande 

• Digital kompetens 

• Matematik 

• Naturvetenskap och teknik 

• Estetiska uttryckssätt 

• Hållbar utveckling 

 

Barnhälsoarbete 

I Skollagen 8 kap. 9 § finner vi detta kring barnhälsoarbetet:  

• “Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som 

deras speciella behov kräver.”  

• ”Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd.  

• Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.”  

 

I Läroplanen för förskolan – Lpfö18- återfinner vi detta om en likvärdig utbildning för alla: 

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver 

mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är 

utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna 

behov och förutsättningar. (s.6) 
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Tydliggörande pedagogik – en förskola för alla 

På Engelbrekts förskola arbetar vi främjande och förebyggande med barnhälsoarbetet. Vi har en 

förskola som fungerar för alla. Det innebär att vi har en utbildning som kan möta majoritetens behov 

och först när det inte fungerar börjar vi söka efter alternativa lösningar. 

Alla barn behöver känna sig trygga för att kunna upptäcka och lära. Att inte förstå vad som ska 

hända, hur det ska gå till eller varför det ska ske kan skapa osäkerhet som står i vägen för lärande. 

Tydliggörande pedagogik gör det begripligt, hanterbart och meningsfullt (Edfeldt, D., Sjölund, A., 

Jahn, C & Reuterswärd, M. 2019). Här finns begreppet KASAM igen. Genom den tydliggörande 

pedagogiken blir det begripligt för barnen, sedan kan de hantera det och då får det också en mening 

för barnen. Barnen måste få svar på frågorna varför, vad, hur, med vem och vad ska hända sedan för att det 

ska skapa en ”begriplighetsram” för dem och skapa förutsättningar för lärande. Tydliggörande 

pedagogik använder vi på Engelbrekts förskola som ett förhållningssätt och arbetssätt för alla barnen, 

för alla barnen vinner på denna pedagogik. Genom detta arbete med alla barnen kan vi sedan 

fokusera extra på de barn som verkligen behöver en pedagogs närvaro och stöd.  

Tydliggörande pedagogik har nära kopplingar till det som kallas autonomistödjande pedagogik, alltså 

en pedagogik som syftar att öka barnets självständighet utifrån barnets förutsättningar. 

Autonomistödjande och tydliggörande pedagogik syftar till att få barn att själva röra sig mot mål, inte 

för att de ”lyder”, utan av egen fri vilja och på egen hand. Vi vill att barnen ska se och förstå varför, 

känna nyfikenhet och känna lust att ta sig an vardagens alla utmaningar (Edfeldt, D., Sjölund, A., 

Jahn, C & Reuterswärd, M. 2019).  

Tydliggörande pedagogik ligger helt i linje med läroplanens skrivningar att förskolan skall ta hänsyn 

till barns olika förutsättningar och behov! 

Vi arbetar med olika stödstrukturer i vår utbildning och undervisning: 

• Lågaffektivt bemötande 

• Tydliggörande miljöer 

• Tydliggörande kommunikation 

• Tydliggörande kroppsspråk 

• Tydliggörande övergångar 

 

Lågaffektivt bemötande 

På Engelbrekts förskola använder vi oss alltid av ett lågaffektivt bemötande. Som pedagog håller du 

dina egna känslor lågmälda och skapar ett lugn genom att inte brusa upp mot barnet. Ett barn i stress 

och kaos behöver en lugn vuxen. Ditt lugn som pedagog påverkar barnets känslor. Vissa barn kan 

oavsett dina lugna känslor behöva att du backar undan eller låter barnet gå iväg till en egen vald plats 

för att lugna ner sig. Barnet behöver komma ner i affekt innan du som pedagog kan fortsätta. 

Psykologen Bo Hejlskov Elvén lyfter fram effekten av affektsmitta och vikten av att lugna pedagoger 

skapar lugna barn. Vårt fokus som pedagoger är att barnet alltid gör sitt bästa utifrån den kunskap de 
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har om den situationen de befinner sig i. Om barnet inte känner att situationen är begriplig och 

hanterbar så är det vårt arbete som pedagoger att skapa denna ”begriplighetsram”. 

Tydliggörande miljöer 

Att få en balans på alla intryck på enheten är A och O för barnen samtidigt som miljön också skall 

vara en kreativ och inspirerande plats för utveckling och lärande. En tydlig miljö på Engelbrekts 

förskola består av: 

• använda bilder på undervisningsaktiviteter för att visa barnen vad som ska ske under dagen 

• använda bilder på hyllor och lådor för att visa vad som finns var (ex. leksaker, kläder) 

• sätta upp bilder i hallen varje morgon på vilka pedagoger som arbetar under dagen 

• använda bilder för att visa hur man gör olika saker 

o tvätta händerna 

o toalettbesök 

o klä på sig i hallen 

o städa 

 

Tydliggörande kommunikation 

Som pedagog är det viktigt att vara att vara tydlig i sin kommunikation och berätta vad barnet skall 

göra, vad du förväntar dig av barnet i en viss situation. På Engelbrekts förskola underlättar vi 

kommunikationen genom: 

• berätta vad som är okej att göra och HUR man bör göra 

• undviker luddiga uttryck som ”lagom”, ”snart” och ”om ett tag” 

• undviker uttryck som kan tolkas bokstavligen som ”hoppa över samlingen” 

• tar hjälp av bilder och TAKK för att förtydliga budskapet 

• alla pedagoger har en nyckelring med bildstöd fastsatt i sina byxor 

Tydliggörande kroppsspråk 

Ditt kroppsspråk blir ett visuellt stöd för barnen när du som pedagog ger barnet instruktioner. Peka 

gärna samtidigt om du berättar var en sak finns eller använd dig själv som modell för att visa hur en 

aktivitet skall gå till. 

Tydliggörande övergångar, uppstart och avslut 

Många barn har svårt att ställa om när de är mitt uppe i en lek eller aktivitet. Att förbereda tydligt 

inför ett avslut möjliggör för barnen att ställa om och hinna avsluta. Lika viktigt efter ett avslut är att 

tydligt introducera vad nästa aktivitet är för barnen. På Engelbrekts förskola använder vi: 

• tydligt dagsschema med bilder över vad som händer under dagen. Detta används varje dag 

inför uppstart av lärgrupperna. Dagsschemat kan följa med för att kunna användas där man 

befinner sig – i fysisk form eller digitalt genom att man fotar av det 

• tydlig kommunikation och bildstöd när det är dags att avsluta en sak och övergå till en ny 

uppstart av något annat 
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Extra anpassningar och särskilt stöd 

När den tydliggörande pedagogiken inte räcker till i vårt barnhälsoarbete arbetar vi på Engelbrekts 

förskola utifrån tre olika steg, som även hela Halmstads kommun arbetar efter utifrån materialet 

Tidiga insatser. Allt detta arbete dokumenteras i lärportalen Unikum. I Engelbrekts förskolas Riktlinje 

för Tidiga insatser på Engelbrekts förskola utifrån Halmstads kommuns dokument Tidiga insatser finns 

processgången för arbetet: 

Steg 0 Att tänka på alltid INNAN 

• Vad har ni för verktyg i er verktygslåda som ni kan använda innan ni går vidare med Steg 1? 

• Använder ni bildstöd, TAKK, dagsschema, klädesschema i hallen, har ni tydliga övergångar, 

har ni tydliga instruktioner, förbereder ni barnen inför olika situationer och undervisningar, 

har ni tydliga avslut, har ni en tydlig lärmiljö, hur ser gruppindelningen ut, antal barn i olika 

rutinssituationer mm? 

Steg 1 Att tänka på när du möter gruppen  

• INNAN start kontaktas Rektor som lyfter det med specialpedagog 

• Specialpedagog får uppdrag av rektor att vara en del i processen 

• Ansvar:  

o förskollärarna på enheten, specialpedagog stödjer under processen. Stödja kan vara att 

läsa kartläggning och ge återkoppling, bolla och komma med konkreta 

förslag/insatser, stöd i utvärdering och analys mm 

• När:  

o Individuella reflektionstiden tillsammans. Input från bsk/bbt kollegor samlas in innan. 

o Vid första tillfället samt vid uppföljning/utvärdering, uppstart, är specialpedagog med 

och samtal sker utifrån dilemmat som finns i gruppen 

• Hur:  

o Kartläggning på gruppnivå görs utifrån frågeställningarna i dokumentet Tidiga insatser, 

sidan 9. 

o Kartläggningen skrivs in på Unikum. Allt skrivs på gruppnivå, inga namn 

o Strategier/insatser skrivs. Läroplansmål behöver inte skrivas in som underlaget 

förespråkar 

• Process = sammanlagd tid 9 veckor: 

o 3 veckor med insatserna/strategierna 

o Utvärdera och analysera genom att använd frågorna i dokumentet Tidiga insatser, sidan 

11. Specialpedagog är med. 

o Fortsätt med samma insatser/strategier eller skruva på dem lite eller sätt några nya och 

ta bort några osv 

o 3 veckor med insatserna/strategierna 

o Utvärdera och analysera genom att använd frågorna i dokumentet Tidiga insatser, sidan 

11. Specialpedagog är med. 
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o Fortsätt med samma insatser/strategier eller skruva på dem lite eller sätt några nya och 

ta bort några osv 

o 3 veckor med insatserna/strategierna 

o Utvärdera och analysera genom att använd frågorna i dokumentet Tidiga insatser, sidan 

11. Specialpedagog är med. 

o ”Avslut” av insatser/strategier= inbyggt i organisationen som en naturlig del. 

Eventuellt beslut av rektor i samråd med specialpedagog om Individanpassningar = 

specialpedagog får ett fortsatt uppdrag av rektor 

Steg 2 Individanpassningar 

• Specialpedagog får fortsatt uppdrag av rektor 

• Ansvar: 

o Förskollärare som kan ta stöd av förskollärarkollegor på enheten, specialpedagog 

stödjer under processen. Stödja kan vara att läsa kartläggning och ge återkoppling, 

bolla och komma med konkreta förslag/insatser, stöd i utvärdering och analys mm. 

• När:  

o Individuella reflektionstiden, stöd kan tas från förskollärarkollegorna. Input från 

bsk/bbt kollegor samlas in innan. 

• Hur: 

o Sätt strategier/insatser på individnivå     

• Process = sammanlagd tid 9 veckor 

o 3 veckor med insatserna/strategierna 

o Utvärdera och analysera genom att använd frågorna i dokumentet Tidiga insatser, sidan 

11. Specialpedagog är med. 

o Fortsätt med samma insatser/strategier eller skruva på dem lite eller sätt några nya och 

ta bort några osv 

o 3 veckor med insatserna/strategierna 

o Utvärdera och analysera genom att använd frågorna i dokumentet Tidiga insatser, sidan 

11. Specialpedagog är med. 

o Fortsätt med samma insatser/strategier eller skruva på dem lite eller sätt några nya och 

ta bort några osv 

o 3 veckor med insatserna/strategierna 

o Utvärdera och analysera genom att använd frågorna i dokumentet Tidiga insatser, sidan 

11. Specialpedagog är med. 

o ”Avslut” av insatser/strategier= inbyggt i organisationen som en naturlig del. 

Eventuellt beslut av rektor i samråd med specialpedagog om Handlingsplan på 

individnivå = specialpedagog får ett fortsatt uppdrag av rektor 
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Steg 3 Handlingsplan på individnivå 

• Specialpedagog får fortsatt uppdrag av rektor 

• Ansvar: 

o Förskollärare med stöd av duokollega, specialpedagog stödjer under processen. Stödja 

kan vara att läsa kartläggning och ge återkoppling, bolla och komma med konkreta 

förslag/insatser, stöd i utvärdering och analys mm. 

• När:  

o Individuella reflektionstiden. Input från bsk/bbt kollega samlas in innan. 

• Hur: 

o Pedagogisk kartläggning utifrån dokumentet Tidiga insatser, sidan 13 

o Rektor tar i samråd med specialpedagog beslut om en handlingsplan skall upprättas 

• OM handlingsplan upprättas följs Beskrivning av insats på sidan 14 i dokumentet Tidiga insatser. 

• Process = sammanlagd tid 9 veckor 

o 3 veckor med insatserna/strategierna 

o Utvärdera och analysera genom att använd frågorna i dokumentet Tidiga insatser, sidan 

11. Specialpedagog är med. 

o Fortsätt med samma insatser/strategier eller skruva på dem lite eller sätt några nya och 

ta bort några osv 

o 3 veckor med insatserna/strategierna 

o Utvärdera och analysera genom att använd frågorna i dokumentet Tidiga insatser, sidan 

11. Specialpedagog är med. 

o Fortsätt med samma insatser/strategier eller skruva på dem lite eller sätt några nya och 

ta bort några osv 

o 3 veckor med insatserna/strategierna 

o Utvärdera och analysera genom att använd frågorna i dokumentet Tidiga insatser, sidan 

11. Specialpedagog är med. 

o Efter nio veckor tas beslut av rektor, specialpedagog och förskollärare om 

handlingsplanen skall fortsätta utifrån den kartläggningen som gjorts eller om ny 

kartläggning måste göras för behoven har förändrats. Om behov för handlingsplan 

inte föreligger längre beslutar rektor, specialpedagog och förskollärare att 

handlingsplanen avslutas 

o Efter nio veckor hålls ett uppföljningssamtal med vårdnadshavare. Ansvarig är 

förskollärare och specialpedagog. Förskollärare bjuder in till samtal. 

o Vid fortsättning följs stegen under Process igen 
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Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
I Skollagen kap. 6 finner vi detta kring åtgärder mot kränkande behandling: 

• 6 §   Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat 

arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 

8 §§ 

• 7 §   Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever 

utsätts för kränkande behandling 

• 8 §   Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs 

för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse 

för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse 

för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande årsplan 

 

I Läroplanen för förskolan – Lpfö18- återfinner vi detta om värdegrundsarbetet: 

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 

mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika 

levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i 

andra människors villkor och värderingar. (s.5) 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, 

flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för 

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon 

som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska 

aktivt motverkas. (s.5) 

Vår vision kring vårt värdegrundsarbete: På Engelbrekts förskola skall alla känna sig trygga och bli 

respekterade för den de är. Personlighet, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning ska inte spela någon roll. På vår förskola ska 

inget barn eller vuxen bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Vi har en 

absolut nolltolerans!  

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv på förskolan. Genom att arbeta med normer i förskolan 

bidrar vi till att barn får utvecklas som de unika individer de är, utan att begränsas av föreställningar 

om de olika grupper de ingår i (som till exempel kön, etnicitet, funktion). Det normkritiska arbetet 

bidrar till ett ökat handlingsutrymme för alla, även de vuxna på förskolan. Det normkritiska arbetet är 

en del av demokratiarbetet på förskolan. Genom arbetet med normer synliggör och konkretiserar vi 

de grundläggande demokratiska värden såsom ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritetmed de svaga och utsatta” (Lpfö18) 
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Normkritik handlar om att få syn på osynliga regler och förväntningar som styr oss. De påverkar våra 

val och vår utveckling, till exempel vad barn väljer att leka med på förskolan eller idéer om vem som 

kan bli kär i vem. Normerna styr också vad vi upplever som önskvärt och vad som ger status, och 

vilka förväntningar vi har på andra och oss själva. 

På Engelbrekts förskola har vi stöd i skriften En handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot 

kränkande behandling i förskolan från DO, BEO och Skolinspektionen. Alla pedagoger är väl förtrogna 

med denna skrift, väl medvetna vad som kan vara diskriminering, trakassering eller kränkande 

behandling och arbetar härvarande i barngruppen för att direkt kunna ”ta tag i problemen” om de 

uppstår. 

På Engelbrekts förskola är det förskollärarna som genom analysen och utvärderingen av Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling sätter nya mål. Planen finns i sin helhet i ett separat 

dokument. Hela arbetslaget har som ansvar att arbeta aktivt i vardagens undervisning med insatserna i 

planen samt att tillsammans med kollegorna i arbetslaget följa upp, utvärdera och analysera detta 

arbete. 

I slutet av läsåret kartlägger pedagogerna årets arbete, utvärderar och analyserar sitt eget arbete på 

hemvisten. Detta resultat lämnas sedan vidare till rektor för en utvärdering och analys av hela 

förskolans arbete samt revidering av planen inför nästkommande läsår. 

 

Uppdrag på förskolan 

Specialpedagog 

Specialpedagog i utgör med sin specialistkompetens ett värdefullt stöd för rektor och förskolans 

personal i arbetet med att nå de uppsatta nationella inom förskola. Som specialpedagog hos oss blir 

du en viktig del i vårt Barnhälsoarbete. Ditt uppdrag fokuseras på att identifiera framgångsfaktorer 

och styrkor i förskolans lärandemiljöer för att stärka barnens utveckling och lärande. Du kommer 

arbeta tätt tillsammans med förskollärare, barnskötare och annan personal i förskolan för att se varje 

barns behov och finna lösningar för olika barn i ett förebyggande och stärkande syfte. 

 

• Tillsammans med rektor och PUS (Pedagogisk Utvecklare och samordnare) ha det 

övergripande ansvaret för barnhälsoarbetet 

• Arbeta utifrån att Barnhälsoarbetets fokus främst är på organisations- och gruppnivå och 

sedan på individnivå.  

• Arbeta med tydliggörande pedagogik på hela förskolan (David Edfeldt/Bo Hejlskov). Arbeta 

främjande och förebyggande men även med barn som behöver anpassningar och extra stöd. 

Stödja förskolan i arbetet med att ge varje barn, oavsett behov, rätt förutsättningar för att 

barnet/eleven utvecklas så långt som möjligt 

• Arbetar på uppdrag av rektor innan arbete startas upp kring barngrupp och individuella barn  
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• Regelbundna möten med förskolans rektor och PUS är en del i arbetet för 

verksamhetsutveckling och avstämning 

• Bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i utbildningen, undervisningen och pedagogisk omsorg 

som bedrivs på förskolan. Arbetet ska utgå från Skollagen, Lpfö18, Barnkonventionen samt 

ha en tydlig riktning mot enhetens egna SKA-arbete 

• Stödja pedagogerna i arbetet med Barnhälsoarbetet dvs med: 

o Observera det pedagogiska ledarskapet i barngruppen 

o Extra anpassningar 

o Pedagogiska kartläggningar 

o Handlingsplaner  

o Följa upp, utvärdera och analysera Tidiga insatser på grupp/organisationsnivå, extra 

anpassningar och särskilt stöd på Unikum 

• Delta på möten med vårdnadshavare och stödja pedagogerna kring frågor som rör 

Barnhälsoarbetet, uppföljning av pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner 

• Genomföra utbildningsinsatser och kunna handleda förskolans personal för att deras 

pedagogiska ledarskap ska utvecklas och att de får fler verktyg i sitt arbete 

• Utmana pedagogerna i sin profession. Bidra och stödja att hela organisationen (barn, 

pedagoger och ledning) tillsammans skapar en reflekterande kultur i en tänkande organisation 

som ifrågasätter förgivettaganden 

• Att vara samtalspartner/handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för pedagogerna samt 

föräldrar och andra berörda yrkesutövare 

• Att ge stöd vid övergångar, såväl interna som externa 

• Att ha kontakt med andra skolformer och institutioner t ex Barn- och Ungdoms-psykiatri, 

barnhabiliteringen, Barnhälsovård, Socialtjänst när kontakt är tagen av vårdnadshavaren 

• Lära ut hur digitala verktyg kan vara en del i barnhälsoarbetet 

• Lära ut hur stödmodulen i Unikum fungerar och hur vi ska använda den i vårt 

Barnhälsoarbete (läsår 21/22) 

• Att delta i nätverksträffar som är relevanta för uppdraget och förskolan 

 

Teamledare 

Att jobba i team handlar om att skapa en demokratisk arbetsplats där allas röster blir lyssnade på, där 

nya kreativa idéer bollas och prövas för att leda enheten och förskolan framåt. Teamet arbetar med 

ständiga förbättringar och med fokus på en förskola av hög kvalitet. En teamledare finns för att 

teamet skall tas sig fram mot stadie 4 i teamutvecklingen och hamna på ett högpresterande team. 

Teamledaren är ingen soloartist i arbetslaget men är den som styr skeppet på enheten tillsammans 

med sina matroser, precis som rektor styr det stora skeppet tillsammans med all personal på 

förskolan. Det finns ett stort eget ansvar för att utföra sina arbetsuppgifter utifrån organisationens 

dokument, riktlinjer och tagna beslut såsom kommunens ställningstaganden och beslut. Det egna 

ansvaret kan inte lastas över på vare sig teamledare eller rektor, den egna delen är en pusselbit i 

helheten. Tillsammans kan vi bara lägga färdigt pusslet! 
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På varje enhet finns en Teamledare som har till uppdrag att: 

• vara en tydlig medledare tillsammans med ledningen, prestigelös, lyhörd, öppenhet, 

engagemang, trygg, en god pedagogisk förebild, tydlig, våga ta beslut för gruppen och inte 

vara rädd för att lyfta upp samtal och konflikter på bordet. Målet är att arbeta som ett 

högpresterande team! 

• ha en styrande funktion i teamet, men samtidigt arbeta tillsammans med sina kollegor med 

fokus på att det är allas eget ansvar att vara en god teammedlem. 

• ha ett större ansvar att, utan att teammedlemmarna avsäger sig sitt ansvar, sätta fokus på det 

arbete som teamet måste fokusera på och att arbeta för ständiga förbättringar. 

• att skapa en positiv och kreativ gruppdynamik samt leda, stötta, guida och utveckla teamet 

som en helhet. 

• att alltid ha våra styrdokument framför ögonen, Skollagen, Lpfö18 och Barnkonventionen, 

men likväl även förskolans egna dokument, riktlinjer och beslut som kommunens riktlinjer 

och beslut. Alla är viktiga delar i vårt arbete! 

• du och ditt team arbetar mot utsatta mål och tillsammans med ditt team ska ni se till att uppnå 

målen som finns i den Lokala utvecklingsplanen, Planen mot trakasserier, diskriminering och 

kränkande behandling och målen som finns med i projekten på enheten. 

• arbeta nära tillsammans med rektor för att kvalitetssäkra utbildningen och undervisningen på 

hela förskolan. 

• leda olika möten såsom enhetsmöten och pedagogiska lärgrupper. Se till att det finns en 

dagordning, att agendan följs, tidsbestämma längden på olika samtal på möten, fördela ordet, 

parkera punkter till nästa möte, hålla den röda tråden, hämta in kollegor när samtalen går 

utanför punkten. Ansvarar för att delegera till någon i kollegiet att skriva mötesanteckningar 

och se till att alla i arbetslaget innehar denna roll. 

• sitter med i förskolans strategiska utvecklingsgrupp där även rektor ingår. Utvecklingsgruppen 

arbetar tillsammans med förskolans strategiska utveckling. 

 

 

Torget- och utomhuspedagog 

Uppdraget handlar om att erbjuda olika möten och kunskapande mellan barnen på piazzan och 

utomhus utifrån våra styrdokument, BUF:s målbilder och förskolans egna ställningstaganden att 

arbeta utifrån Reggio Emilia filosofin. Det är en pedagog med ett särskilt ansvar för piazzan/ 

utemiljön, någon som kan möta barnen i deras olika utforskande, som kan knyta an till de projekt 

som pågår och kan utmana dem på andra sätt än det som de får möta på enheterna. 

Torgetpedagogen/utepedagogen organiserar för olika möten mellan vuxen-barn, barn-barn samt 

barn-material som gör att barnen får möjlighet erhålla ny kunskap och möjlighet till nytt lärande. Det 

som barnen möter dokumenteras för att det skall bli en del i barnens kunskapande och lärprocess. 

Dokumentationen läggs in i den pedagogiska dokumentationen och bildar ett underlag för de 

ansvariga pedagogerna i duogrupperna att reflektera kring vid sin duoreflektion och ta med i sin 

kommande undervisnings planering. 
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Barnen ska få möjlighet att få praktisera pedagogisk miljö och utforskande hands-on tillsammans med 

Torgetpedagogen/Utepedagogen men också tillsammans med andra pedagoger. På piazzan och 

utomhus ska det bland annat finnas stora möjligheter att inspireras, utforska, undersöka och utmanas 

av kreativt återvinningsmaterial. Hundraspråkligheten är ständigt närvarande i processerna på piazzan 

och utomhus. Det betyder för Engelbrekts förskola att: 

• att ta till sig världen och ny kunskap med alla sinnen. 

• att alla barn har rätt att uttrycka sig på många olika sätt, med hjälp av olika verktyg och 

material. 

• att alla barn har rätt att utforska och fördjupa sig i olika saker, med hjälp av olika verktyg, 

uttryckssätt och material. 

Torgetpedagogen/utepedagogen har ett huvudansvar för lärmiljön på piazzan och stationerna 

utomhus på båda gårdarna.  

Uppdraget är under läsår 22/23 på 100% 

 

Arbetslagsledare på Omtanken 

På Omtanken finns två arbetslagsledare, en i varje arbetslag, som har till uppdrag att: 

• agera som en god förebild för alla sina kollegor utifrån organisationens ställningstaganden och 

tagna beslut. 

• arbeta nära tillsammans med rektor för att kvalitetssäkra verksamheten på Omtanken. Detta 

arbete skall utgå från organisationens ställningstagande kring ett arbete utifrån Reggio Emilia 

filosofin men också Skollagen och läroplanen för förskolan samt Barnkonventionen. 

• se till att det finns en dagordning till olika mötesforum. Vara ordförande/samtalsledare när 

enheten har möten där rektor inte närvarar, ser till att agendan följs, har mandat att flytta 

punkter till ett annat möte, tidsbestämma hur länge en punkt diskuteras samt utser någon att 

ta ansvar för att det skrivs mötesanteckningar. 

• år de personer som rektor kontaktar när de behöver information eller behöver ge viss 

information. Sedan är det arbetslagsledarnas ansvar att kollegorna i respektive arbetslag får 

den informationen eller att de inhämtar den informationen som rektor och PUS behöver. 

 

Koordinator 

På Engelbrekts förskola arbetar vi med koordinatorer för att skapa struktur vid omfördelning av 
personal under dagen samt om tillsättning av vikarier behövs. Syftet är att skapa en tydlighet för alla 
som arbetar på förskolan och på så sätt minska stressen när personal är frånvarande. 
 
Kvotsystemet 
Alla barn går upp en ålder den 1 augusti för enkelhetens skull när man skall räkna ut barnkvot för att 
få fram antal pedagoger som behövs. 
1 år=0,25 
2 år=0,22 
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3 år= 0,18 
4 år=0,16 
5 år=0,11 
 
Exempel från kvotsystemet så klarar en person 4 stycken 1 åringar =100% och en person klarar 9 
stycken 5 åringar. Generellt kan sägas att på en 3–5 års enhet klarar två personer ca 14-15 barn i 
blandad ålder och på en 1-3 års enhet klarar två personer ca 10 -11 barn i blandad ålder. 
 
Arbetsbeskrivning Koordinator 

• koordinator/Koordinatorer utses av rektor. 
• koordinator/koordinatorer har avsatt tid i schemat för uppdraget mellan 07.15-07.45 samt på 

eftermiddagen har koordinatorn tid också. 
• har mandat att strukturera upp dagen på förskolan samt fatta beslut hur detta skall 

koordineras; vilket kan innebära att personal kan få arbeta på en annan hemvist. 
• strukturerar upp dagen efter: 

o enheten samarbetar (=2 hemvister) 
o förskolan samarbetar 
o vikarier tillsätts. 

• om koordinator är sjuk finns en fler koordinatorer men dessa kanske inte finns på plats 
klockan 07:15 så tills denna är på plats och möjliggörs tid för att strukturera upp dagen får de 
som är på plats hitta en lösning som fungerar. Samma gäller om det inte finns någon 
koordinator den dagen, hitta en lösning tillsammans och kommunicera den. Alla ska kunna 
koordinera utifrån ovanstående riktlinjer. 

 

Egenkontroll- Egenkontrollskontrollant 

En verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken och därmed kravet på egenkontroll redan när det 

finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller kan påverka 

miljön negativt enligt miljöbalkens 26:e kapitel 19 §. 

Syftet med egenkontroll är att en verksamhetsutövare ska åstadkomma och upprätthålla ett väl 

fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete för sin verksamhet så att risker för miljö och hälsa förutses 

och förebyggs. För de verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalkens 

regler gäller förutom ett generellt krav om egenkontroll i miljöbalken även preciserade regler kring 

egenkontroll enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, den så 

kallade egenkontrollförordningen. 

Ansvaret för att det finns ett Egenkontrollprogram på förskolan är rektor med har utsett en 

egenkontrollkontrollant som även i uppstartsskedet av förskolan har mandat att utforma ett 

Egenkontrollprogram för förskolan. Egenkontrollkontrollanten gör ronder på förskolan var tredje 

månad för att se att Egenkontrollprogrammet efterföljs. Hen har mandat att påtala fel, brister och 

risker på enheterna och hela förskolan. Det förväntas att det som påtalas åtgärdas omedelbart eller så 

skyndsamt det går. Detta gäller likväl om någon rutin inte efterföljs, då måste enheten sätta sig ner 

och samtala om vad som måste ske för att en viss rutin skall fungera. Åtgärder för detta lämnas till 

egenkontrollkontrollanten. 
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Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) - Brandskyddskontrollant 

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, 

utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i din organisation. 

Ansvaret för brandskyddet i en byggnad delas mellan fastighetsägare och den som bedriver 

verksamhet där. Det är högsta chefen som har det yttersta ansvaret för verksamheten, men ansvaret 

kan delegeras till en medarbetare som då blir brandskyddsansvarig. Alternativt fördelas arbets-

uppgifterna medan ansvaret ligger kvar hos chefen. 

På Engelbrekts förskola är rektor brandskyddsansvarig men har utsett en brandskyddskontrollant 

som har ansvar för att gå brandskyddsronder varje månad på förskolan. Tillsammans med rektor 

ansvarar de för SBA arbetet. 

Den som är utsedd till brandskyddskontrollant har mandat vid sina brandskyddsronder påtala risker, 

fel och brister på respektive enhet och på hela förskolan. Det förväntas att det som 

brandskyddskontrollanten påtalar för enheten åtgärdas omedelbart eller så skyndsamt som det går. 

 

Pool, Resurs och Vikarie 

Syfte med både att ha en egen pool på förskolan samt när vi måste ta in vikarier från Bemanningen 

handlar om att den ordinarie personalen (=undervisande pedagoger) ska kunna fokusera på 

undervisningen med barnen. Det förväntas att du ska kunna ta ansvar för en grupp med barn och 

utföra en enklare undervisning samt dokumentation. Undervisningen sker utifrån en redan planerad 

undervisning där du ska kunna följa det som planerats. Du ett viktigt kugghjul i vår förskola för att vi 

ska kunna fortsätta att arbeta med vår utbildning och undervisning med våra yngsta samhälls-

medborgare. 

Uppdragsbeskrivning Pool 

Detta är förväntningarna på om du är pool (avlösare) på Engelbrekts förskola. Du: 

• är anställd utifrån att vi ska ha en egen vikariebank. 

• arbetar där det finns behov på förskolan. 

• är de personer som flyttas först över förskolan för att täcka behov. 

• tar ansvar för att ta reda på enhetens struktur och rutiner för dagen samt vad som skall hända 

under dagen och vad som förväntas av dig. 

• är med barnen i lärmiljöerna och undersöker, utforskar tillsammans med barnen = spontan 

undervisning. 

• Barn som ordinarie pedagoger bedömer behöver extra strategier och stöd ansvarar de för och 

det är viktigt att du är inlyssnande på vilka barn det gäller. 

• ska kunna gå in och ta en undervisning utifrån en given undervisningsplanering eller det som 

enhetens pedagoger talar om att du ska göra. Lyssnar in ordinarie pedagog vad som du 

behöver göra. 
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• lyssnar in den ordinarie personalen när det gäller raster och var man behövs, flexibilitet 

behövs från din sida. 

 

Uppdragsbeskrivning Vikarie 

Detta är våra förväntningar på dig som vikarie på Engelbrekts förskola. Du: 

• är placerad där behov föreligger och kan förflyttas under dagen mellan enheterna. 

• tar ansvar för att ta reda på enhetens struktur och rutiner för dagen samt vad som skall hända 

under dagen och vad som förväntas av dig. 

• vid den planerade undervisningen beslutar ordinarie personal vad vikarien skall göra. Ska 

kunna gå in och ta en undervisning utifrån en given undervisningsplanering eller det som 

enhetens pedagoger talar om att du ska göra.  

• är med barnen i lärmiljöerna och undersöker, utforskar tillsammans med barnen = spontan 

undervisning. 

• barn som ordinarie pedagoger bedömer behöver extra strategier och stöd ansvarar de för och 

det är viktigt att du är inlyssnande på vilka barn det gäller. 

• är med barnen i lärmiljöerna när ordinarie personal väcker barn som sovit, byter blöjor, stöttar 

vid toalettbesök. 

• om enheten har läsvila är vikarien placerad där medan ordinarie personal har sovvila med de 

barnen. 

• lyssnar in den ordinarie personalen när det gäller raster och var man behövs. Flexibilitet 

behövs från din sida. 

• är den som dukar vid de olika måltiderna och torkar av efter, sopar mm. 

• är den som slänger sopor, plockar iordning mm. 

 

Uppdragsbeskrivning Resurs 

Detta är förväntningarna på om du är resurs på Engelbrekts förskola. Du: 

• är anställd utifrån att vara resurs i grupp eller till ett/flera barn. 

• är basplacerad på en enhet. 

• arbetar där det finns behov på förskolan om barn/barnen du är resurs för inte är på förskolan 

• är barnet/barnen inte där flyttas du först över förskolan för att täcka behov. 

• tar ansvar för att ta reda på enhetens struktur och rutiner för dagen samt vad som skall hända 

under dagen och vad som förväntas av dig om du är på en annan enhet. 

• är med barnen i lärmiljöerna och undersöker, utforskar tillsammans med barnen = spontan 

undervisning om barnet/barnen du är resurs för inte är på förskolan. 

• barn som ordinarie pedagoger bedömer behöver extra strategier och stöd ansvarar de för och 

det är viktigt att du är inlyssnande på vilka barn det gäller. 
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• ska kunna gå in och ta en undervisning utifrån en given undervisningsplanering eller det som 

enhetens pedagoger talar om att du ska göra. Lyssnar in ordinarie pedagog vad som du 

behöver göra. 

• är man på sin basplacering och inte är resurs för barnet/barnen är man den som dukar inför 

måltider, torkar av och gör andra kringuppgifter som behövs göras på enheten. 

• lyssnar in den ordinarie personalen när det gäller raster och var man behövs, flexibilitet 

behövs från din sida. 


