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Sammanfattning 

 
Bolmens förskola är en kommunal förskola i Varbergs kommun. Förskolan är belägen i centrala 

Varberg och området runt förskolan består av småhusbebyggelse, men även av bostadsrätts- och 

hyreslägenheter. Verksamheten är organiserad i tre sektorer: Olympen, Vintergatan och Juvelen. I 

varje sektor finns två arbetslag, totalt sex arbetslag. I sektor Olympen ingår Athena och Apollon med 

barn i åldern 1–2 år. I Vintergatan ingår Pegasus och Fenix med barn i åldern 2,5 till 6 år och i Juvelen 

ingår Safiren och Rubinen med barn i åldern 2,5 till 6 år. De tre sektorerna är fördelade på två hus 

och totalt är 197 barn i åldern 1–6 år inskrivna. Förskolan leds av rektor Pia Ringborg Nilsson (100 

procent), Ingalill Eriksson (20 procent som biträdande rektor, 10 procent pedagogista och 10 procent 

förstelärare) samt pedagogista Christina Jonasson (30 procent och 10 procent som förskollärare). 

Specialpedagog Jessica Carlsson (37,5 procent) är knuten till förskolan och har en viktig del i 

uppföljningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv. På förskolan finns även en administratör på 50 

procent. 

 

Arbetet med Qualis startade hösten 2018. Vid denna första granskning, augusti/september 2020, 

uppgår poängen till 103 poäng och förskolan är därmed certifierad enligt Qualis kvalitetssäkrings- 

system, där kravet är minst 60 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga kvalitetsområden. 

 

Stora delar av Bolmens förskola är nybyggd och sammankopplad med en äldre del. Lokalerna är 

rymliga, ljusa och inbjudande. Byggnaden är ett passivhus, energisnålt med minimalt 

uppvärmningsbehov och bra inomhusklimat. Uppvärmningen sker med hjälp av solenergi. 

Lärmiljön både inom- och utomhus erbjuder en mångfald av utforskande och spännande miljöer.  

 

Bolmens förskola kännetecknas av en lugn atmosfär, engagemang och ett professionellt 

förhållningssätt, barn som visar glädje och vårdnadshavare som uttrycker att de är mycket nöjda 

med förskolan. Rektors vision med en tydlig organisation, ett effektivt resursutnyttjande samt 

styrning och ledning skapar en hög måluppfyllelse och förståelse för det nationella uppdraget. Det 

tydliga och positiva ledarskapet med en rektor som är engagerad, insatt, närvarande och som 

utmanar pedagogerna samt återkopplar till arbetslagen skapar delaktighet och ett förtroendefullt 

arbetsklimat. Alla är införstådda med sitt ansvar på olika nivåer och om vad ett tydligt ledarskap för 

lärande är i alla delar av verksamheten. Pedagogernas bemötande, förhållningssätt och lyhördhet 

genererar en trygghet för såväl barn, vårdnadshavare som kollegor. 

 

Under området Utveckling och lärande behöver förskolan ta fram en tydlig planering för att utmana 

varje barns språk- och kommunikationsutveckling samt utmana varje barns förståelse för 

matematik, naturvetenskap och teknik. Inom området Normer och värden behöver det systematiska 

arbetet för att ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera och ta ställning 

till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen bli mer tydligt och omfattas av samtliga pedagoger. 

Inom området Kommunikation vill vi lyfta fram att den pedagogiska samverkan med berörda 

grundskolor behöver utvecklas. Vidare behöver förskolan i högre utsträckning engagera 

vårdnadshavarna i förskolans arbete med såväl barnens utveckling och lärande som diskriminering 

och kränkande behandling. Inom flera områden hör vi att pedagogerna både refererar till och är väl 

insatta i olika forskningsrön, men vi ser inte fullt ut vilka spår det sätter i verksamheten.  
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En kort presentation - Bolmens förskola 

 

Bolmens förskola i Varbergs kommun är en nybyggd kommunal förskola belägen i de centrala 

delarna av Varberg. Förskolan startade sin verksamhet i november 2017. Byggnaden är ett 

passivhus, energisnålt med minimalt uppvärmningsbehov och bra inomhusklimat. Uppvärmningen 

sker med hjälp av solenergi. Förskolan leds av rektor Pia Ringborg Nilsson (100 procent), Ingalill 

Eriksson (20 procent biträdande rektor, 10 procent pedagogista samt 10 procent förstelärare för 

teamet) samt pedagogista Christina Jonasson (30 procent och 10 procent förskollärare). 

Specialpedagog Jessica Carlsson (37,5 procent) är knuten till förskolan och har en viktig del i 

uppföljningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv. På förskolan finns även en administratör på 50 

procent. Förskolans hemsida beskriver att förskolan ser alla barn som rika och kompetenta utifrån 

sina egna förmågor. Vidare beskrivs förskolan som en demokratisk mötesplats där alla barn och 

vuxna ska vara sitt bästa jag. Vi granskare ser den lilla förskolan i den stora genom förskolans 

tydliga struktur, som innebär att de vuxna fördelar sig tillsammans med små grupper av barn. 

Upptagningsområdet där förskolan är belägen består av småhusbebyggelse men även av 

bostadsrätts- och hyreslägenheter. Totalt på förskolan finns 197 barn inskrivna. Både utomhus- och 

inomhusmiljön erbjuder barnen många upplevelser. Miljöerna förändras och varieras samt anpassas 

utifrån barnens intressen och ålder. Profilen beskrivs som Reggioinspirerad. Förskolans fina gård är 

uppdelad och avgränsad i olika områden och den är lika inspirerande som inomhusmiljön. Den 

erbjuder både kuperad mark, gräsytor och ett skogsområde. Där finns grillplats, odlingslådor, 

fruktträd och lekutrustning av olika slag. Förskolan har öppet måndag till fredag mellan 06.15-

18.15, max 12 timmar.  

 

 

Genomförande av arbetet med självvärdering och granskning  
 

Förskolans alla arbetslag och ledningen har före vårt besök genomfört en självvärdering av Qualis 

kvalitetskriterier inom elva olika områden. Ledningen har lämnat en skriftlig redovisning av hur 

arbetet bedrivs inom de elva områdena samt vilka utvärderings- och förbättringsmetoder förskolan 

använder sig av. Ledningen har även kompletterat med planer och rapporter för att belysa 

förskolans kvalitet. Dessutom har kvantitativa tal redovisats inom Organisation, Kompetens och 

Resursutnyttjande. Bland de utvärderingsmetoder som förskolan har använt är Qualis enkäter till 

barn över tre år, vårdnadshavare och personal. Av förskolans 179 barn över tre år har endast 79 

svarat (44 procent). Alla barnens vårdnadshavare (en vårdnadshavare per barn) har erbjudits att 

svara på enkäten för vårdnadshavare. Tyvärr har endast 69 vårdnadshavare (c 39 procent) besvarat 

enkäten, vilket innebär att vi inte anger några procentsatser i rapporten. En trolig orsak till den låga 

svarsfrekvensen är dels covid-19, som innebar att många familjer har hållit sina barn hemma, dels 

att vårdnadshavarna redan besvarat en enkät från Q-Steps i slutet av hösten 2019 samt en enkät från 

förvaltningen i Varbergs kommun under våren 2020.  

 

Av förskolans 42 personal har 33 svarat (79 procent).  Enkäterna genomfördes under maj 2020. Vi 

har tagit del av allt material i god tid före besöket. Granskningen på plats har skett i form av att vi 

externa granskare har tillbringat två dagar på förskolan. Vi har deltagit i verksamheten på alla 

avdelningar och intervjuat grupper av personal och vårdnadshavare samt ledningen.  
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Nedan redovisas resultatet av arbetslagens och ledningens självvärdering samt granskarnas 

bedömning.  

 

Tabell 1: Självvärdering och extern värdering 

Avdelning/arbetslag 
Kvalitetsområde 

 

Athena 

 

Apollon 

 

Pegasus Rubinen  Fenix Safiren Själv 

värdering 

förskolechef 

Senaste värdering 

granskare 

A. Utveckling och 

lärande 

7  7  3  7  7  7  7  5 

B. Normer och värden 7  7  5  5  7  7  7  5 

C. Barns delaktighet 

och inflytande  

7  7  4  7  7  7  7  6 

D. Arbetssätt och 

pedagogroll 

7  7  7  7  7  7  7  6 

E. Förskola och hem 7  6  7  7  7  7  7  6 

F. Organisation 7  7  7  7  7  7  7 7 

G. Styrning och 

ledarskap 

7  7  7  7  7  7  7 6 

H. Kommunikation 7  7  7  7  5  6  7  4 

I. Kompetens  7  7  7  7  7  7  7  6 

J. Resursutnyttjande 7  7  7  7  7  7  7  7 

K. Image 1  7  5  7  7  7  6  6 

 

 

Verksamhetens kvalitet inom elva områden  
 

A. Utveckling och lärande 
 

Bolmens förskola har förberett vårt besök och vi känner oss välkomna. Vi möts av barn och 

pedagoger som gärna vill visa vad de håller på med i en miljö som är omväxlande och tillgänglig 

för lek, rörelse, utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och 

lära utgör grunden för utbildningen (steg 1). 

 

När ett barn är i behov av särskilt stöd görs en kartläggning av miljön runt barnet och den 

verksamhet som erbjuds. Därefter genomförs förändringar som gynnar barnet. Handlingsplaner 

utarbetas tillsammans med specialpedagog och vårdnadshavare. Rektor är i alla ärenden informerad 

och deltar där behov finns. I Varbergs kommun finns ytterligare kompetens att tillgå, bland annat 

skolpsykolog. Handlingsplaner används för arbetet med barn i behov av särskilt stöd och förskolan 

har tillgång till specialpedagogisk kompetens (steg 1 och 2).  

 

Både gruppens samt individens utveckling och lärande dokumenteras i den digitala lärplattformen 

Unikum. Barnen i varje hemvist delas in i mindre grupper, vilket ökar möjligheterna för att varje 

barn synliggörs och bekräftas. Det innebär att förskolan har metoder för att följa upp och 

dokumentera varje barns allsidiga utveckling och lärande (steg 2). 
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Pedagogerna använder olika miljöer under dagen för att utmana varje barns motorik och dagligen 

används gårdens möjligheter till rörelse och lek. Pedagogerna uttrycker att allt hänger ihop och att 

de anpassar sig till om gruppen eller individen är i behov av rörelse eller vila. Förskolan kallar olika 

rumskoncept för positioner, både ute och inne. Barnen och deras två pedagoger i paret fördelar sig i 

de olika positionerna efter ett tydligt mönster. I positionerna framgår vilka aktiviteter som erbjuds. 

Vid besök i en position pågick rörelse i form av olika hopp till musik. Förskolan ger varje barn 

förutsättningar att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning. Pedagogerna beskriver hur de 

samtalar med barnen om vikten av olika sorters mat och att det är viktigt att röra på sig. Kocken i 

köket berättar hur viktigt det är att maten ser god ut och är färgrik. Det skapar en förståelse för alla 

att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. I samtal med ledning och pedagoger framgår att 

förskollärarna leder de målstyrda processerna och ansvarar för att barnens utveckling och lärande 

samt omsorg om barnen bildar en helhet. I den skriftliga dokumentationen tar vi del av dokument 

som används för att sammanställa planerad undervisning/riktade aktiviteter utifrån läroplansmålen. 

I enkäten till vårdnadshavare framgår att alla svaranden utom en instämmer helt eller till stor del i 

att förskolan erbjuder en utvecklande verksamhet för deras barn. Av de barn som svarat håller de 

flesta med om att de ofta får visa vad de lärt sig (steg 2 och 3). 

 

Pedagogerna arbetar aktivt med språk- och kommunikation genom att använda språket i alla 

vardagssituationer, prata med barnen, återberätta och läsa. De är noga med att benämna med rätt 

ord, de använder rim, ramsor och sång. Även matematik, naturvetenskap och teknik arbetas med i 

vardagen. Av personalenkäten framgår att 82 procent instämmer helt eller till stor del i att förskolan 

har fokus på språk- och kommunikation i alla situationer och merparten av svarande 

vårdnadshavare håller med. I personalenkäten ställer sig 73 procent positiva till att förskolan har 

fokus på matematik och naturvetenskap i arbetet med barnens lärande. Bland svarande 

vårdnadshavare instämmer drygt hälften helt eller till stor del i samma påstående, men samtidigt 

noterar vi att tjugo vårdnadshavare svarar att de inte vet om förskolan har fokus på matematik och 

naturvetenskap. Men i intervjun med vårdnadshavare tar vi del av flera exempel om hur barnen 

kommer hem och pratar om mönster, antal och hur de sorterar. Ett barn uttrycker att “nu ska vi 

subtrahera”. Vårdnadshavarna berättar också hur förskolan använder tecken- och bildstöd och att 

det i varje hemvists hall finns böcker som familjerna kan låna hem. Förskolan skapar olika 

mötesplatser i positionerna där barnen kan utforska och samspela kring läroplanens samtliga 

ämnesområden - naturvetenskap, teknik, matematik, språk, IT, estetiska lärprocesser, motorik och 

hälsa. Inomhus- och utomhusmiljöerna formas av de olika projekt som för tillfället pågår. I 

rumskoncepten som på förskolan kallas positioner framgår tydligt vilken aktivitet som ska äga rum. 

Det synliggörs både av materialet som finns i positionen men också genom tydligt anslagna 

målbeskrivningar. Där anges målområdet i läroplanen, ämnesord, metoder och stöttande frågor. 

Alla arbetslag stimulerar och utmanar varje barns utveckling och lärande genom att lärmiljöerna har 

ett tydligt och tillgängligt innehåll, som erbjuder både oväntade och för rummen relevanta material. 

Förskolan utvecklar barnens fantasi och föreställningsförmåga med hjälp av olika estetiska 

uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Det skapar möjligheter för 

barnen att, både individuellt och gemensamt med kamrater, välja aktivitet (steg 3 och 4). 

 

På Bolmens förskola får alla barn möjlighet att möta ett digitalt innehåll. Det kan till exempel 

innebära att de yngsta barnen möter roboten Blue-Bot tillsammans med pedagogerna för att väcka 

nyfikenhet kring hur man kan styra roboten samt även visa orsak och verkan genom egen handling. 

De äldsta barnen arbetar med programmering av roboten. Förskolans digitala lärmiljö handlar om 
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att använda digitala verktyg för att förstärka och inspirera barnen och ge dem fler dimensioner i 

utforskandet och lärandet. Några verktyg som används är lärplattor, kamera, digitalt mikroskåp, 

robotar och projektorer. I samtal med pedagoger hör vi att de uppmuntrar barnen att utforska och 

våga prova nya digitala verktyg. I förskolans dokumentation står ”Barnen skiljer inte på 

användandet av analoga och digitala verktyg i sin lek och sitt lärande, de kombinerar och använder 

dem parallellt”. Ett exempel på att förskolan samtidigt grundlägger ett kritiskt förhållningssätt hos 

barnen är i användandet av GreenScreen (GreenScreen-teknik möjliggör att förändra och byta ut 

bakgrunder vid filminspelning och fotoredigering), vad är på riktigt, skilja på verklighet och fantasi. 

Det betyder att förskolan låter barnen använda digitala verktyg och grundlägger samtidigt ett 

kritiskt förhållningssätt hos barnen (steg 4). 

 

Arbetslagen dokumenterar systematiskt varje barns utveckling för att dels följa förändringar i 

barnets kunnande, dels utvärdera förskolans förmåga att skapa optimalt lärande för varje barn. 

Varje höst när gruppkonstellationen är ny har förskolan en pre-projektperiod om cirka åtta veckor. 

Den tiden används för att ta reda på varje barns intressen och förutsättningar för att förskolan ska 

kunna skapa ett optimalt lärande för varje barn. Lärandet dokumenteras i så kallade 

dokumentationspaneler, med både bild och text. I övrigt sker projektdokumentationen veckovis 

genom reflektion, efter en tydlig mall av paret (två ansvarspedagoger). Pedagogistan ger 

återkoppling och medarbetarna anser att det ger dem goda förutsättningar att föra processen i 

gruppen vidare, men också att analysera läget ur ett “utifrånperspektiv”.  Återkoppling ges även av 

rektor, pedagogista och specialpedagog tre gånger per år. Förskollärarna ansvarar för att 

dokumentation och utvärderingar analyseras och leder till förbättring av utbildningen (steg 4 och 5). 

 

Inne på förskolan finns kärl för sopsortering och på gården finns pallkragar för plantering,  

bärbuskar och äppelträd. Regnvatten samlas upp och används för bevattning. Matsvinnsmätningar 

sker och förskolan deltar i skräpplockardagar. Pedagogerna beskriver vikten av att vara rädd om 

natur, miljö och material. Återbruks- och naturmaterial används i verksamheten. Förskolans 

organisation där två pedagoger ansvarar för en liten grupp barn bidrar till ett lugnt klimat där barn 

ges möjlighet att se och lära av varandra (steg 5). 

 

Fem arbetslag samt ledningen placerar förskolan på steg 7 medan ett arbetslag placerar förskolan på 

steg 3. I de dokument vi tar del av och i intervjuer med ledning och pedagoger finner vi inte stöd för 

hur förskollärarna ansvarar för att arbetslagen arbetar med en tydlig planering för att utmana varje 

barns språk- och kommunikationsutveckling. Det saknas också en tydlig planering för att stimulera 

och utmana varje barns förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik, vilket är kriterierna för 

steg 6. Av den anledningen placerar vi förskolan på steg 5. 

 

B. Normer och värden  

 

Förskolans miljö är tydlig, öppen och åldersanpassad. Pedagogerna sprider ut sig både inomhus och 

utomhus så att de kan ha uppsikt över barnen, som är uppdelade i små grupper. Pedagogerna är 

delaktiga, närvarande och engagerade i barnens lek. Utemiljön är stimulerande med många 

spännande lekutrustningar som ger möjlighet till lek och utforskande. Gården är liksom innemiljön 

uppdelad i olika positioner. I en position ser vi en trasmatta som är utlagd och på mattan står en 

korg med böcker. I en annan position pågår sandlek, lugn musik strömmar ur högtalarna och 

bubblor kommer ur en såpbubblemaskin. Gården omfattar även ett litet skogsområde. Förskolan har 

dessutom nära till en större skog i närområdet. I enkäten till vårdnadshavarna framgår att merparten 
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av de svarande håller med om att förskolan har en stimulerande utemiljö och nästan lika många om 

att förskolan är välstädad. Det bekräftar att förskolans fysiska miljö upplevs som trygg och säker 

(steg 1).  

 

Bolmens förskola har ett inskolningsdokument, som tydligt beskriver arbetsgången vid inskolning 

av nya barn. Dokumentet anger också vårdnadshavares, medarbetares och rektors roller under 

inskolningen samt praktiska detaljer med mera. I samtal med nya vårdnadshavare framkommer att 

de är nöjda med introduktionen i förskolan. Det bekräftar att förskolan har förankrade metoder för 

att ge varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare en god introduktion i förskolan (steg 1).  

Den yttre och inre miljön är säkrad genom miljö- och skyddsronder. Vi tar del av handlingsplaner 

för hur förskolan ska agera vid olika situationer som kan uppstå. I alla hallar finns utrymningsplan 

samt utrymningsplats anslaget. Riskbedömning vid aktiviteter utanför förskolans område görs 

skriftligt av de pedagoger som ansvarar för den aktuella aktiviteten. Det innebär att förskolan har 

dokumenterade säkerhetsrutiner. Exempel på dessa är riskbedömning vid aktiviteter utanför 

förskolans område, rutiner vid utflykter och om ett barn försvinner vid utflykter. Förskolan följer 

kontinuerligt upp barnens trygghet, trivsel och säkerhet genom bland annat enkäter och 

utvecklingssamtal, genom samtal i barngrupperna samt vid lämning och hämtning (steg 1 och 3). 

 

På Bolmens förskola ska alla barn och vuxna känna sig sedda och positivt bemötta. Alla barn som 

svarat på barnenkäten håller med om att de är en bra kompis, att de har någon att leka med på 

förskolan och att de har roligt när de leker med de andra barnen. Dessutom ser vi att nästan alla 

barn tycker att maten smakar gott och så gott som alla svarande vårdnadshavare anser att förskolan 

erbjuder bra mat. Alla barn är unika och förskolan arbetar för att de ska få förbli just det. 

Pedagogerna diskuterar ständigt både med varandra och med barnen för att utveckla normer och 

förhållningssätt för arbetet och för samvaron i barngrupperna. I personalenkäten framgår att 88 

procent av de svarande håller med om att förskolan har enats om gemensamma normer. 

Pedagogerna säger att det är viktigt att mötas i samtal och för att få en samsyn är det viktigt att 

diskutera olika uppdrag och dilemman. Pedagogerna är tydliga i sitt förhållningssätt och utgör 

förebilder för hur personer bemöter och förhåller sig till varandra på förskolan, vilket ökar 

förutsättningarna för ett hänsynsfullt förhållande både mellan barn-barn och vuxen-barn. I 

barnenkäten svarar nästan alla att de tycker om att vara på förskolan och så gott som alla svarande 

vårdnadshavare instämmer i att deras barn trivs på förskolan. Av pedagogerna håller 97 procent 

med om samma påstående. Vi upplever att personalen har ett gemensamt förhållningssätt och 

bemötande som genomsyrar verksamheten och att förhållandet inom personalgruppen samt mellan 

personal och barn kännetecknas av förtroende och ömsesidig respekt. Det bekräftas också i 

personalenkäten där 94 procent instämmer helt eller till stor del i det påståendet. Vi tar del av 

förskolans likabehandlingsplan (2019–2020), som innehåller plan mot kränkande behandling, 

dokumentation av främjande och förebyggande arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier 

eller annan kränkande behandling. Planen innehåller också riktlinjer och rutiner, vilket innebär att 

förskolan har ett förebyggande och dokumenterat arbete för att förhindra diskriminering och 

kränkande behandling. I personalenkäten ser vi att 85 procent instämmer helt eller till stor del i 

påståendet att förskolan reagerar mot diskriminering och kränkande behandling gentemot barnen. I 

samma påstående håller 46 vårdnadshavare med samtidigt som 19 vårdnadshavare svarar att de inte 

vet (steg 2). 

 

Vi möter engagerade pedagoger som är intresserade av barns idéer, tankar och trygghet. 

Vårdnadshavarna är viktiga och pedagogerna för en ständig dialog med dem vid lämning och 
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hämtning. När ett barn lämnas hör vi pedagogen säga: “Hej (barnets namn), härligt att du är här 

idag.” Vid intervjun säger vårdnadshavarna att pedagogerna är engagerade i varje barn, vilket 

bekräftas i enkäten där 62 vårdnadshavare instämmer i att “personalen engagerar sig i mitt barn”. 

Omsorg och engagemang präglar förskolan, vilket bekräftas i personalenkäten där 87 procent 

instämmer helt eller till stor del i att de trivs på sin arbetsplats (steg 3). 

 

Förskolan har utvecklat ett underlag för att beskriva hur de förhåller sig till värdegrundsuppdraget 

och hur det aktualiseras. En viktig del i det arbetet är att aktivt inkludera ett jämställdhets-

perspektiv, så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett 

könstillhörighet. Förskolan arbetar för att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga 

till empati och omtanke om andra genom att pedagogerna uppmuntrar och stärker barnens 

medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Alla medarbetare har ett uppdrag och ansvar 

för att arbeta så att barnen känner sig respekterade, trygga, sedda och bekräftade. Pedagogerna 

bemöter varje barn utifrån dess specifika förutsättningar och behov. Det betyder att förskolan 

arbetar aktivt med jämställdhet och att förskolan har en dokumenterad gemensam värdegrund som 

synliggörs i det dagliga arbetet (steg 4). 

 

Vid vårt besök på förskolan ser vi många exempel på att förskolan arbetar aktivt och medvetet för 

att påverka och stimulera barnen att omfatta vårt samhälles grundläggande värderingar. 

Pedagogerna undervisar medvetet både genom att fånga upp spontana situationer som uppstår och 

genom att planera ett innehåll som synliggör demokrati i vardagen. Barnen uppmuntras till att 

lyssna på vad de andra barnen har att säga, ta del av varandras åsikter och tankar samt öva 

turtagning i samtal och lek, vilket visar att förskolan arbetar utifrån förankrade metoder för att 

barnen ska utveckla respekt och förståelse för allas lika värde (steg 4 och 5).  

 

Förskolans aktiva åtgärder för att hantera konflikter, förhindra diskriminering och kränkande 

behandling utvärderas kontinuerligt genom de uppföljningssamtal som genomförs tre gånger per år 

tillsammans med rektor, pedagogista och specialpedagog. Dessutom följs metoderna upp i den 

veckovisa dokumentationen och ett antal fördjupade frågeställningar tas upp på möten med 

vårdnadshavarna. Det som framkommer vid dessa möten används i det fortsatta arbetet (steg 5). 

 

Förskolan arbetar med miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Ett exempel är den medvetna 

hanteringen av material, där allt material är gemensamt och återbruksmaterial används. 

Pedagogernas olikheter ses som resurser och pedagogerna fördelas inom huset så att ett minimalt 

antal externa vikarier behöver anlitas. Ledning och pedagoger uttrycker att man är rädd om både 

varandra och sin miljö vilket genererar en ekonomisk och social hushållning (steg 5). 

 

Fyra arbetslag samt ledningen placerar förskolan på steg 7 och två arbetslag placerar förskolan på 

steg 5. Vi ser att förskolan arbetar med att ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att 

upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 

Pedagogerna fångar situationer som uppstår, men vi granskare finner inte stöd i hur det sker 

systematiskt. Vi placerar därför förskolan på steg 5. 

 

C. Barns delaktighet och inflytande  

 

På hemsidan läser vi att trygghet, utveckling och lärande bildar en helhet. Bolmens förskola utgår 

från ett projektinriktat arbetssätt, vilket innebär att pedagogerna arbetar utforskande med barnen. 
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Materialet är tillgängligt, synligt och uppmuntrar barnen till självständighet, vilket gör att 

lärandemiljön skapar goda förutsättningar för barnens delaktighet. Vi ser att barnens intressen och 

deras undersökande arbetssätt, tolkas av pedagogerna och därefter får ligga till grund för projektets 

innehåll och riktning. Barnen uppmuntras till inflytande och att vara delaktiga i processen. Deras 

förslag uppmärksammas och påverkar hur innehållet i projektet utformas. Pedagogerna fångar in 

och utmanar/uppmuntrar barnen utifrån process, lärmiljö och intresse. Genom grupperingarna och 

att pedagogerna följer barnens lärprocesser så hittar varje barn sin resa genom projektet med stöd av 

en vuxen. Alla förskollärare tar ansvar för att varje barn har ett reellt inflytande över arbetssätt och 

verksamhetens/utbildningens innehåll. Det sker genom att pedagogerna observerar, reflekterar, 

utformar, utforskar, skapar lärmiljöer och aktiviteter i förhållande till barnens frågor och 

funderingar. I enkäten till pedagogerna instämmer samtliga helt eller till stor del i att barnen är 

delaktiga i lärprocessen och merparten av barnen svarar att de ofta får välja vad de vill göra. Det 

betyder att barnens intressen, förmågor och behov präglar planeringen av utbildningen. Den 

tillgängliga miljön både inom- och utomhus skapar goda förutsättningar för barnens delaktighet och 

barnen uppmuntras att göra egna val i sitt lärande (steg 1, 2 och 4). 

 

Arbetslagen följer upp arbetet med barnens delaktighet i projektdokumentationen, parreflektionen 

samt via återkoppling från pedagogistan. Barnens delaktighet säkerställs genom att pedagogerna 

lyssnar på deras frågor och idéer så att förslagen blir levande. I samtal med pedagogerna 

framkommer att arbetet med projekten bygger på barnens intressen och delaktighet. Vi ser hur 

förskolan ger barnen förutsättningar att ta ansvar för sina handlingar. De städar till exempel alltid 

efter sig, hänger upp sina kläder och ställer in sina skor (steg 2). 

 

Varje barns lärprocess dokumenteras kontinuerligt och synliggörs för barnet och vårdnadshavarna. 

Det sker bland annat genom dokumentation i projektprocessen som skickas hem till vårdnadshavare 

regelbundet. I den fysiska miljön finns dokumentationspaneler, text och bild som beskriver 

lärandet. Varje barns lärprocess dokumenteras i Unikum och används som underlag vid 

utvecklingssamtal. Förskollärarna tar ett särskilt ansvar för utvecklingssamtalens utformning och 

genomförande. De äger rum en gång per termin och bidrar till att det finns en tydlig koppling 

mellan utvecklingssamtalet och förskolans arbete med barnets utveckling och lärande samt de 

nationella målen. I enkäten till vårdnadshavarna håller merparten med om att utvecklingssamtalet 

bygger på barnets utveckling och lärande. Av pedagogerna instämmer 91 procent helt eller till stor 

del i motsvarande påstående. Dokumentationspanelerna används också i samtal med varje barn för 

att stimulera dem att reflektera över sitt lärande (steg 3 och 4).  

 

Barnen ges möjlighet att medverka i kvalitetsarbetet genom samtal, intervjuer och att svara på 

Qualisenkäten samt genom lyhörda pedagoger, som fångar upp barnens intressen och tar del av 

deras tankar. Pedagoger tillsammans med de äldre barnen diskuterar dokumentationen och bilderna. 

De yngre barnen samtalar kring vad som finns på bilderna. Varje barn är delaktig i 

dokumentationen av sitt eget lärande. Det bidrar till att varje barn stimuleras att reflektera över sitt 

lärande (steg 3, 4 och 5).  

 

I samband med förskolans olika aktiviteter möter vi närvarande pedagoger som med sitt sätt 

uppmärksammar både det enskilda barnets lärande men även gruppens gemensamma lärande. 

Pedagogerna är noga med att påtala när lärande sker och barnen möts av öppna frågor, som leder 

vidare. Barnen görs medvetna om sitt lärande genom att pedagogerna lyfter fram olika sätt man kan 
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göra saker på och de uppmuntras också att berätta och förklara för en kamrat hur de tänker. Varje 

barn görs därmed medvetet om olika sätt att lära (steg 5). 

 

Alla förskollärare bedriver genom dokumentation och utvärdering ett systematiskt arbete för att få 

barnen att reflektera över sitt lärande, vilket vi får bekräftat av de dokument vi tar del av. Barnen 

uppmuntras att lära av varandra och det dokumenteras, reflekteras, analyseras och utvärderas 

kontinuerligt (steg 6). 

 

Fem arbetslag samt ledningen placerar sig på steg 7. Ett arbetslag väljer att placera förskolan på 

steg 4. Vi bedömer att förskolan ligger på steg 6. För att nå steg 7 behöver förskolan i ännu högre 

grad bedriva ett systematiskt arbete med utgångspunkt i forskningsrön och beprövad erfarenhet i 

syfte att öka barnens delaktighet och inflytande i lärprocessen. 

  

D. Arbetssätt och pedagogroll 

 

Miljön ger barnen tydliga budskap om vilket utforskande som erbjuds och materialet finns 

tillgängligt för barnen. När vi rör oss runt i verksamheten möts vi av aktiva, glada barn och 

engagerade vuxna. Leken ligger till grund för barnens lärande och barnen erbjuds en stor variation 

av material och aktiviteter. Eftersom allt arbete utgår ifrån barnens tankar och intressen präglas 

arbetssätt och pedagogroll av variation och flexibilitet. Utmärkande för arbetssätt och lärande är 

även kreativitet och skapande (steg 1 och 2). 

 

Det är tydligt att pedagogerna ser till det kompetenta barnet, att varje barn har styrkor och förmågor 

om det ges rätt förutsättningar. Pedagogerna har hög tilltro till barnens förmågor då medarbetarna 

går igenom organisationen tillsammans med barnen. Det bidrar till att förskolan säkerställer 

progression och hög utväxling mellan pedagoger eftersom det konstant pågår ett rikt pedagogiskt 

samtal. Barnen uppmuntras att prova och själva försöka hitta en lösning. Barnen får stöd för att 

lyckas, pedagogerna stimulerar och utmanar barnen i att utvecklas självständigt och få tillit till sin 

egen förmåga genom att ställa utforskande frågor till barnen och uppmuntra dem att själva ställa 

frågor. Barnen uppmärksammas när de lyckas med något som varit svårt tidigare. Pedagogerna 

dokumenterar, reflekterar, analyserar och utvärderar med hjälp av framtagna mallar. Det sker på 

reflektionsmöten, arbetslagsmöten, sektorsmöten och arbetsplatsträffar, vilket betyder att 

arbetslagen utifrån utvärderingar regelbundet omprövar arbetssätt, arbetsformer och organisation 

och på så sätt utvecklar den pedagogiska verksamheten. Förskolans omprövningar av arbetssätt och 

arbetsformer inbegriper analys av förväntade effekter och revideringar av uppsatta mål. Rektor 

beskriver i den skriftliga redovisningen att organisationen utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. 

Det innebär att förskolan hela tiden omprövar, justerar arbetssätt och arbetsformer utifrån där det 

“skaver”, tittar på strukturer och hur dessa påverkar det pedagogiska uppdraget och 

förutsättningarna för att nå en hög kvalitet. I personalenkäten instämmer 97 procent helt eller till 

stor del i att arbetssätt och arbetsformer stimulerar och utmanar varje barns utveckling och lärande. 

Att arbetssätt och arbetsformer regelbundet utvärderas i arbetslagen styrks av att 88 procent av 

pedagogerna är positiva till påståendet i enkäten (steg 2, 3 och 4). 

 

Pedagogerna samtalar ofta om att alla har rätt till sin egen integritet. Pedagogerna pratar med 

barnen om att säga STOPP om något känns fel och att de också ska säga till en vuxen. Om ett barn 

vill krama ett annat barn får barnet lära sig att fråga först. Barnens integritet respekteras av var och 

en som arbetar i förskolan (steg 2). 
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Vi upplever att utbildningen är rolig, stimulerande och lärorik för alla barn. Förskolans inne- och 

utemiljö samt organisation med de olika mötesplatserna/positionerna innebär att förskolan 

integrerar olika estetiska uttrycksformer för att stimulera och underlätta varje barns lärande. 

Förskolans projektinriktade arbetssätt och organisation skapar kvalitativa förutsättningar för att 

barnen ska utveckla kunskap genom möten med olika uttrycksformer (steg 3). 

 

Barnen uppmuntras att lära av varandra genom att visa hur de gör och berätta om det. Vi ser att 

pedagogerna i arbetslagen utmanar barnen att pröva olika lösningar av egna och andras problem. 

Det sker i projektarbetet och dess tillvägagångssätt där barnen har egna teser som de testar och 

undersöker. Även utformningen av lärmiljön och samarbetet bidrar. De gemensamma formerna för 

dokumentation av utbildningen sker med hjälp av projektdokumentation, enskild dokumentation, 

dokumentationspaneler samt dokumentationen i Unikum (steg 4). 

 

I mötet med pedagogerna ser vi att deras förhållningssätt är i centrum med frågorna: Vad ska 

lärandet riktas mot, hur ska lärandet ske utifrån barnens intressen och förmågor och hur kan jag 

utmana barnen i denna aktivitet? I material som vi tar del av ser vi att det finns en tydlig struktur i 

dokumentationerna. Även i samtal och vid intervjuerna möter vi pedagoger som villigt och 

engagerat vill diskutera de pedagogiska frågorna. Vi förstår att diskussioner kring kunskapsbegrepp 

och kunskapsutveckling bidragit till den samsyn som präglar pedagogernas arbete med barnens 

lärande. Arbetssättet visar vidare att arbetslagen reflekterar över, analyserar och utvecklar 

regelbundet sina egna roller i relation till barnens utveckling och lärande. I förskollärarnas 

kontinuerliga dokumentation, i intervjuer och i samtal både ser och hör vi att den sker utifrån 

beprövad erfarenhet (steg 5 och 6).  

 

Rektor följer dokumentationen veckovis för varje par och går systematiskt igenom underlag och 

analyser i förskolans utbildningsdokument samt följer processen genom att ta del av 

projektdokumentationen. Samtal förs löpande mellan rektor och arbetslag i förhållande till 

planering och utformning av lärmiljön. Rektor följer också processen i respektive barngrupp för att 

säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt utifrån de individer som vistas på förskolan 

just nu. Den delaktighet och återkoppling rektor ger skapar förutsättningar för att säkerställa att 

pedagogerna utvärderar och jämför olika arbetssätt och arbetsformer i syfte att ta reda på vilka 

arbetssätt som har bäst effekt för såväl barngruppen som varje barn (steg 5). 

 

I början av varje läsår när gruppkonstellationer bland både barn och pedagoger ändrats, startar en 

pre-projektperiod, där pedagogerna lär känna barngruppen, de enskilda barnen och deras behov, 

intressen och förutsättningar. På utvecklingssamtalen är både vårdnadshavares och pedagogers 

uppfattning att fokus ligger på barnets utveckling och lärande och hur de kan stödja barnet såväl i 

förskolan som hemma. Sedan ett år tillbaka finns all dokumentation kring det enskilda barnet i 

Unikum. Vi ser att det finns en progression och det sker en tydlig utveckling i förskolans arbetssätt 

utifrån varje barns förutsättningar (steg 6). 

 

Samtliga arbetslag och ledningen har placerat förskolan på steg 7. Vi gör bedömningen att 

förskolan ligger på steg 6 och är på god väg mot steg 7. För att nå detta steg behöver förskolan i 

handling tydligare visa hur de bedriver ett systematiskt arbete med utveckling av arbetssätt och 

arbetsformer utifrån forskningsrön och beprövad erfarenhet. Vi hör under våra samtal att 
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pedagogerna refererar till olika forskningsrön, men vi ser inte till fullo vilka spår det sätter i 

verksamheten. 

 

E. Förskola och hem 

 

Vårdnadshavarna berättar under intervjun att de känner till förskolans uppdrag och hur 

verksamheten bedrivs. De säger också att de kan läsa om målen i projektdokumentationen eller i 

dokumentationspanelerna som skickas via Unikum och i rektors månadsbrev. Dessutom berättar 

pedagogerna vad de gjort under dagen. I alla hallar finns tv-skärmar som visar vilka pedagoger som 

arbetar och vad som ska hända under dagen. Genom den föräldraaktiva introduktionen och 

föräldrasamtal tar personalen ansvar för att skapa en tillitsfull relation mellan förskolan och 

hemmen. Det bekräftas även av vårdnadshavarna i intervjun då de beskriver att de får bra 

information och kontakt med pedagogerna vid lämning och hämtning. I personalenkäten håller 72 

procent av pedagogerna med om att de uppmuntrar vårdnadshavarna att engagera sig i förskolans 

verksamhet. Vårdnadshavarna bjuds in till olika former av möten där de har möjlighet att engagera 

sig i verksamheten, såsom introduktionssamtal, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal samt 

föräldramöten. Pedagogerna följer upp på vilket sätt vårdnadshavare vill engagera sig i samband 

med dagliga möten och tar reda på vårdnadshavarnas uppfattning om verksamheten. Det sker också 

genom uppföljning av introduktionen och genom de årliga enkäterna. I den skriftliga 

dokumentationen tar vi del av hur förskolan försöker hitta nya modeller för vårdnadshavare att vara 

delaktiga. Förskolan har till exempel via länk frågat vårdnadshavare om det finns områden de är 

intresserade av. Flera vårdnadshavare svarar att de kan tänka sig att arbeta med utomhusmiljön, 

komma och tala om sina yrken samt att vara med och sy något till förskolans innemiljö. För oss är 

det tydligt att arbetslagen uppmuntrar vårdnadshavarna att engagera sig i verksamheten (steg 1).  

 

Genom projektdokumentationen och rektors månadsbrev ges insyn i förskolans arbete. Pedagogerna 

informerar också om förskolans verksamhet, vad som är på gång just nu och vilka mål som är 

aktuella i syfte att skapa möjligheter för vårdnadshavare att utöva inflytande och vara delaktiga i 

kvalitetsarbetet. Även vårdnadshavares synpunkter i enkäterna tas tillvara. Genom deras tankar och 

åsikter görs förändringar i verksamheten kring utvecklingsområden, som vårdnadshavarna hjälpt till 

att identifiera. Förskolan arbetar kontinuerligt för att hitta nya kanaler så att vårdnadshavarna i ännu 

större utsträckning kan delta i utvärderingen av förskolans arbete. Förskolan informerar hemmen 

om utbildningens mål och innehåll för att underlätta för vårdnadshavarna att utöva inflytande och vi 

får bekräftat att vårdnadshavarna ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet (steg 2). 

 

Förskolan samarbetar med vårdnadshavarna kring deras barns utveckling och lärande genom 

projektdokumentationen, enskild dokumentation, utvecklingssamtal, samtal i gruppen samt mms 

och sms med glimtar från verksamheten. Genom den årliga enkäten till vårdnadshavare och de 

synpunkter som framkommer görs styrning och förändringar i organisation och struktur. Det 

innebär att förskolan följer upp och utvärderar vårdnadshavarnas möjligheter till inflytande. I 

enkäten till vårdnadshavare håller 44 av 64 svaranden med om att de har möjlighet att vara 

delaktiga i förskolans utvärdering och förbättring av verksamheten. Pedagogerna ser varje samtal 

med vårdnadshavare som viktigt och som en uppföljning/utvärdering av den erbjudna 

verksamheten. Förskolan har olika forum för samråd med vårdnadshavare och söker även digitala 

lösningar för att få en bättre uppslutning (steg 3 och 5). 
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Förskolans metoder för att göra vårdnadshavare delaktiga i barnens utveckling utvärderas och 

utvecklas kontinuerligt. Exempel på metoder som används är utvärdering från vårdnadshavarmöten, 

utvecklingssamtal och andra sammankomster. Synpunkter som lyfts fram tas om hand för att 

utveckla och öka vårdnadshavarnas delaktighet. I rektors månadsbrev återkopplas hur arbetet går 

inom de områden som förskolan identifierat som utvecklingsområden utifrån vårdnadshavarnas 

synpunkter. I påståendet: “Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns 

utveckling och lärande” instämmer 37 vårdnadshavare helt eller till stor del, medan 20 instämmer 

till viss del eller inte alls. Resterande sju personer svarar att de inte vet. Genom information, 

tydlighet, möten, utvecklingssamtal samt enkäter strävar förskolan efter att ge vårdnadshavarna 

inflytande över hur förskolans verksamhet utformas för att nå målen för utbildningen. I intervjun 

med vårdnadshavare framkommer det att de vet att de har möjlighet till inflytande och att de 

samtidigt inte utnyttjar den möjligheten eftersom de är nöjda med arbetet som bedrivs  

(steg 4 och 6). 

 

Vi ser tydligt att rektor tar ett särskilt ansvar för att utveckla formerna för samarbetet mellan 

förskolan och hemmen samt att informera vårdnadshavarna om förskolans mål och arbetssätt. Det 

bekräftas i och med rektors noggranna arbete med att ta vårdnadshavares synpunkter i beaktande i 

planeringen av organisation och miljö. Synpunkter och resultat av enkäter används i förskolans 

förbättringsarbete och informationen till vårdnadshavare i ord och bild gällande förskolans mål och 

arbetssätt är ett led. Nya vägar till former för samarbete söks kontinuerligt (steg 6). 

 

I självvärderingen placerar fem arbetslag samt ledningen förskolan på steg 7 och ett arbetslag 

placerar förskolan på steg 6. Vi placerar förskolan på steg 6. Vi anser att förskolan både har 

metoder och involverar en hel del vårdnadshavare i att ha inflytande över hur förskolans 

verksamhet utformas för att nå målen för utbildningen. Förskolan behöver dock arbeta för att få 

med fler vårdnadshavare. För att nå det högsta steget behöver förskolan betona vikten av 

verksamhetens och vårdnadshavarnas samspel i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för 

barnens utveckling och lärande. Vidare bör förskolan hitta nya former för vårdnadshavares 

inflytande, som utvecklas systematiskt och kontinuerligt med utgångspunkt i forskningsrön och 

beprövad erfarenhet. 

 

F. Organisation 

 

Bolmens förskola leds av rektor Pia Ringborg Nilsson (100 procent), biträdande rektor Inga-Lill 

Eriksson (40 procent) samt pedagogista Christina Jonasson (30 procent). Specialpedagog Jessica 

Carlsson (37,5 procent) är knuten till förskolan och har en viktig del i uppföljningen ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. På förskolan finns även en administratör på 50 procent. Förskolans 

197 inskrivna barn är organiserade i grupper utifrån ålder, barnens behov och intressen. Barnen och 

pedagogerna är fördelade på tre sektorer: Olympen, Vintergatan och Juvelen. Varje sektor är 

uppdelad i två arbetslag och varje arbetslag är indelade i tre par. Olympen består av Athena och 

Apollon med barn i åldern 1–2,5 år. Vintergatan består av Pegagus och Fenix för barn i åldern 2,5–

6 år och Juvelen består av Rubinen och Safiren med barn i åldern 2,5-6 år. I personalenkäten 

instämmer 94 procent helt eller till stor del i att förskolan har en väl fungerande organisation och 53 

av 64 svarande vårdnadshavare instämmer helt eller till stor del i samma påstående. 

Vi granskare har också tagit del av hur förskolans pedagoger har utformade och förankrade uppdrag 

på flera nivåer, som exempelvis ansvar för IKT, musik, inköp, Unikum och utemiljö. Förskolan har 

även utsedda koordinatorer samt arbetslagsrepresentanter. Förskolans organisation har en tydlig 
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struktur, en väl fungerande organisation i arbetslag och ledning som garanterar en god daglig 

verksamhet (steg 1, 2, 3 och 4).  

 

Tabell 2: Sjukfrånvaro 
Kvalitetsområde 

Organisation 

Bolmens förskola 

år 2019 

Genomsnitt i Varbergs 

kommun för kommunal 

verksamhet 

år 2019 

Genomsnitt i riket för 

kommunal verksamhet år 

2019 enligt SKR* 

Total sjukfrånvaro per år 4,67% 6,6% 6,7 % 

därav långtidssjukfrånvaro 8,96% 40,4% 44,2 % 

                                              *Sveriges Kommuner och Regioner 

Av tabellen ovan framgår att sjukfrånvaron vid Bolmens förskola är lägre än genomsnittet för 

Varbergs kommun samt i riket. En förklaring till det kan vara förskolans organisation med utsedda 

koordinatorer, en för varje sektor och en övergripande som varje morgon möts för att fördela 

personalresurserna. Pedagogerna beskriver att de i de flesta fall löser frånvaro inom huset. 

Vårdnadshavarna bekräftar i intervjun att förskolan sällan tar in externa vikarier, vilket uppskattas. 

 

Tabell 3: Antal inskrivna barn per årsarbetare  
Kvalitetsområde 

Organisation 

Bolmens 

år 2019 

Genomsnitt i Varbergs 

kommun år 2019 

Genomsnitt i riket år 

2019 enligt 

SKR*/Skolverket 

Antal inskrivna barn per årsarbetare 5,01 5,6 5,2 

 

Bolmens förskola har som framgår av tabellen ovan ett lägre antal barn per årsarbetare än både 

genomsnittet för Varberg samt riket. 

 

Rektor följer regelbundet upp förskolans organisation genom fortlöpande samtal och utvärderingar 

med pedagogista, i paren samt vid medarbetarsamtal. Förskolan följer också regelbundet upp 

organisationen genom såväl enkäter från Qualis som kommunens egen enkät (steg 2). 

 

Beslutssystemet på förskolan är väl förankrat och välfungerande. Rektor beskriver hur förändringar 

som behöver ske lyfts som en idé på exempelvis en arbetsplatsträff (APT). Ett arbetsmaterial 

utarbetas av några i personalgruppen och skickas sedan ut för synpunkter till övriga. När idén och 

den eventuella förändringen är färdigarbetad, beslutas eventuell ny ordning av rektor. Pedagoger 

beskriver att rektor beslutar om ramar (vad) men att pedagogerna har stor frihet att besluta om hur. 

Förskolan har en effektiv och bra mötesstruktur med tydliga agendor, ansvar och 

minnesanteckningar som stödjer dialog och delaktighet, vilket bekräftas i personalenkäten då 85 

procent instämmer helt eller till stor del i detta. Utvärderingen av organisation och mötesstruktur 

sker kontinuerligt på arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten och vid medarbetarsamtal (steg 3 och 4). 

 

Genom den projektdokumentation som görs i parkonstellationen och som lämnas till rektor och 

pedagogista för analys och återkoppling anser vi att arbetslagen tar fullt ansvar för och följer upp 

varje barns utveckling och lärande. Av samtal med pedagogerna och den dokumentation vi tagit del 

av, framgår att uppdrag och arbetsuppgifter prioriteras och fördelas mellan pedagogerna utifrån 

kompetens och intresse. Av personalen instämmer 94 procent helt eller till stor del i att arbetslaget 

har förmåga att prioritera och fördela arbetsuppgifter och 91 procent anser att deras arbetslag 

fungerar väl (steg 5). 
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Inför varje nytt läsår sker en rotation i paren. Två av sex pedagoger följer med barnen upp till nästa 

nivå i organisationen och det innebär en trygghet för barnen och deras vårdnadshavare. För 

pedagogerna innebär det nya utmaningar att ingå i ett nytt par och ett nytt arbetslag. Förskolans 

organisation med formulerade och förankrade uppdrag på flera nivåer, tydliga roller och där olika 

funktioner har ett definierat ansvar för ett antal områden, visar att förskolan har en organisation som 

stödjer och utvecklas med sitt uppdrag (steg 6). 

 

Via intervjuer och genom de dokument vi tagit del av får vi bekräftat att organisationens alla delar 

samverkar och därigenom ökar måluppfyllelsen successivt. Det finns en tydlig uppdrags- och 

ansvarsfördelning på flera nivåer. Förskolan planerar, reflekterar, utvärderar, analyserar och utifrån 

det sätts nya mål. Allt är kopplat till läroplan, styrdokument, förskolans mål, litteratur och aktuell 

forskning. Förskolan utvärderar de dokument och mallar som används i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Rektor tillsammans med biträdande rektor, pedagogista och specialpedagog 

analyserar parens reflektioner och ger sedan återkoppling till paren, vilket sker tre gånger per år 

medan pedagogista och specialpedagog möter paren var fjortonde dag, rektor tar löpande del av den 

återkopplingen. Vi bedömer att förskolan har en systematisk utvärdering av organisationen, 

strukturerna, rutinerna och lärmiljön för att stödja genomförandet av det nationella uppdraget. 

Justeringar och förändringar görs löpande för att säkerställa hög måluppfyllelse (steg 7).  

 

I självvärderingen placerar alla arbetslag samt ledningen förskolan på steg 7. Vi placerar också 

förskolan på steg 7. Utmaningen för förskolan är att, över tid, fortsätta att utvärdera och analysera 

hur den egna organisationen kan stödja genomförandet av det nationella uppdraget. 

 

G. Styrning och ledarskap 

 

Förskolan har prioriterade mål utifrån nationella mål som i sin tur utgår från nämndens mål - 

utbildning och undervisning samt pedagogiskt ledarskap. I relation till nämndens mål har 

förvaltningen tagit fram strategier, som handlar om tillit till förbättring, skola för alla och 

motivation för lärande. Det kopplas till förskolans “nycklar”; laget, jaget och ledarskapet, 

digitalitet, utemiljö och “viktigt på riktigt”. Pedagogerna har kännedom om förskolans prioriterade 

mål. I den skriftliga redovisningen tar vi del av hur de prioriterade verksamhetsmålen utgår från de 

nationella målen. Varje par väljer ut ett till två läroplansmål i förhållande till vad barnen söker efter 

och är intresserade av. Förskolan dokumenterar och utvärderar sina prioriterade mål. Det sker både i 

par, arbetslag och sektor. Ledningen träffar varje par tre gånger om året, rektor får då med sig arton 

gånger tre analyser till sin egen analys som chef. Det skapar en god bas och en trygg ingång till 

vilken riktning förskolan bör/ska ta inför kommande år och kombineras med alla andra mål i 

läroplanen. Men ett övergripande fokusområde ligger till grund för möten och ingång inför 

kommande år. I enkäten till vårdnadshavarna instämmer 47 personer helt eller till stor del i att även 

de har kännedom om förskolans mål, vilket också kommer fram under intervjun (steg 1 och 2). 

 

Vi möter en rektor som är väl insatt i allt som sker på förskolan. Ledarskapet är öppet och 

tillgängligt på alla nivåer och det följs upp genom medarbetarenkät, handlingsplan knuten till 

medarbetarenkäten, medarbetarsamtal samt genom dagliga samtal. Organisationen av ledningen på 

förskolan, den tydliga ansvarsfördelningen med utformade och förankrade uppdrag på flera nivåer, 

beslutsgången och att minnesanteckningar är åtkomliga för all personal bidrar till ett öppet och 

tillgängligt ledarskap på alla nivåer, vilket i sin tur skapar delaktighet och förståelse för uppdraget. 

Det bekräftas av personalenkäten där 85 procent av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i 

http://www.q-steps.se/


 

 

 Q-Steps Kvalitetssäkring AB, Domarvägen 9, 182 73 Stocksund  15 
 Telefon 08-410 928 40, e-post info@q-steps.se, www.q-steps.se 
 

 

att ledningen är öppen och tillgänglig i sitt ledarskap. Lika många instämmer i påståendet: “Jag 

känner mig sedd och får återkoppling av ledningen” (steg 2 och 3). 

 

I och med förskolans tydliga ansvarsfördelning, mötesstruktur, pedagogiska diskussioner, 

reflektioner samt uppföljningar och utvärderingar ser rektor till att förskolan kontinuerligt planerar, 

följer upp och utvecklar utbildningen. Personalenkäten visar att 97 procent av pedagogerna 

instämmer helt eller till stor del i att den pedagogiska verksamheten utvärderas kontinuerligt  

(steg 3).  

 

Det finns fungerande mål och utvärdering på alla nivåer som ligger till grund för fortsatt utveckling 

genom att förskolan i anslutning till utvärderingarna skapar mål och målbeskrivningar inom alla 

områden. De följs kontinuerligt upp av pedagoger och ledning samt uppdateras vid behov. Av 

enkätsvaren framgår att 85 procent av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att de är 

förtrogna med vem som fattar beslut och har ansvar i alla delar av verksamheten. Vi kan även se att 

96 procent av pedagogerna håller med om att förskolan har gemensamma mål som är tydliga. 

Dessutom framgår att 85 procent av pedagogerna anser att arbetslagen har en gemensam syn på 

uppdraget. Att ledarskapet är tydligt och strategiskt på alla nivåer får vi bekräftat av de dokument vi 

tar del av och genom vad som framkommer i intervjuer med ledning och pedagoger samt i 

informella samtal. Under vårt besök möter vi pedagoger som är tydliga ledare för barnen och det 

finns en ömsesidig respekt. Alla är införstådda med sitt ansvar på olika nivåer och om vad ett 

tydligt ledarskap för lärande är i alla delar av verksamheten (steg 4 och 5).  

 

Rektor uppmuntrar samtliga pedagoger att bepröva och analysera sina egna erfarenheter och 

jämföra dem med andras bland annat genom Qualisarbetet, nätverk och kollegialt lärande inom 

enheten, men även i nätverk med pedagoger från andra förskolor. Rektor beskriver också att goda 

exempel inom enheten delas och att det stimulerar till stor variation i arbetet med att genomföra 

förskolans mål. Det tydliggörs i den skriftliga dokumentationen där rektor beskriver att olikheter 

berikar och att rektor ger medarbetarna handlingsutrymme inom förskolans gemensamt tagna 

beslut. En pedagog säger att det inte sker någon detaljstyrning utan rektor arbetar mer övergripande 

och strategiskt - “frihet i det styrda” (steg 4 och 5). 

 

För att all personal ska känna sig väl insatt och delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet, 

beskriver rektor att förskolan har få dokument som innehåller det som är möjligt att följa upp. 

Exempel på dessa är utbildningsdokument, projektdokumentation, reflektionsprotokoll samt egen 

dokumentation. Vi ser en tydlig systematik och att återkoppling ges kontinuerligt. I personalenkäten 

ser vi att 76 procent instämmer helt eller till stor del i att de känner sig delaktiga i förskolans 

utveckling och systematiska kvalitetsarbete (steg 5). 

 

Förskolans organisation med systematik, tydlighet, fokus, höga förväntningar samt förändringar i 

förhållande till det som upptäcks, gör att pedagogerna blir delaktiga i att utvärdera och analysera de 

prioriterade målen för förskolan. Arbetet sker på flera nivåer och vi tar del av hur mål och 

utvärdering utgör grund för det systematiska kvalitetsarbetet. I personalenkäten bekräftar samtliga 

pedagoger att förskolans ledning aktivt driver förskolans utveckling. Vi ser att förskolan har en 

långsiktig plan för kvalitetsutveckling, som har sin grund i utvärderingar och påvisade effekter på 

undervisningen. Förskolan visar att de har många metoder som de fortlöpande arbetar med för att 

kvaliteten långsiktigt ska vidmakthållas och utvecklas, bland annat genom den tydliga 
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ansvarsfördelningen på flera nivåer och att organisationen förändras och anpassas för att nå en 

högre måluppfyllelse i det nationella uppdraget (steg 6). 

 

I självvärderingen placerar sig samtliga arbetslag och ledningen på steg 7. Vi gör bedömningen att 

förskolan ligger på steg 6. Vi ser att förskolan är på väg att nå nästa steg eftersom förskolan har 

strategier för att koppla nya forskningsrön och beprövad erfarenhet till förskolans mål och 

långsiktiga kvalitetsutveckling. Däremot behöver förskolans systematiska kvalitetsarbete bli ett 

förhållningssätt som omfattas av all personal. 

  

H. Kommunikation 

 

Vårdnadshavarna blir alltid kontaktade när något händer ett enskilt barn. Information ges via 

Unikum och dagliga samtal vid inträffade händelser och uppkomna behov, vilket bekräftas i 

intervjun med vårdnadshavare. Klagomål och synpunkter kan framföras direkt till förskolan eller 

via kommunens hemsida eller växel. Förskolan har utarbetat en skriftlig arbetsgång som innehåller 

rutiner för att ta emot synpunkter och utreda klagomål mot utbildningen (steg 1). 

 

För att sprida information, kunskaper och erfarenheter skickas regelbundet digitala brev till 

vårdnadshavarna. Att förskolan använder digital teknik för att informera om sin verksamhet 

bekräftas i enkäten till vårdnadshavarna, där 61 personer avger positiva svar. De återkommande 

mötena med vårdnadshavare är också ett forum för information och diskussion om förskolans 

verksamhet. I intervjun med vårdnadshavarna framkommer att de får god information om vad som 

händer på förskolan genom den dagliga kontakten, men också via Unikum och vid andra möten på 

förskolan. I samband med utvecklingssamtalet får vårdnadshavarna en god och kontinuerlig 

information som gäller deras barn. Därigenom anser vi att förskolan har metoder för att sprida 

information, kunskaper och erfarenheter. I enkäten till vårdnadshavare instämmer 60 personer helt 

eller till stor del i att de får god och kontinuerlig information om vad som händer på förskolan och 

av personalenkäten framgår att 97 procent instämmer helt eller till stor del i att förskolan har 

metoder för att sprida information, kunskaper och erfarenheter (steg 2, 3 och 4).  

 

Varbergs kommun har en gemensam plan för övergången mellan förskola och förskoleklass. Vi har 

tagit del av förskolans blanketter för övergången; en blankett för generell överföring av 

information, en kompletterande överföringsplan och en utvärdering av övergångsarbetet, som 

innebär att det finns etablerade rutiner för samarbete med berörda grundskolor, inklusive 

förskoleklass och fritidshem. Dock får vi inte bekräftat att det finns en pedagogisk samverkan 

mellan förskola och berörda grundskolor, inklusive förskoleklasser och fritidshem. Vi får berättat 

för oss att kvalitetsstrategen på den centrala förvaltningen nu tagit initiativ till en påbörjad plan för 

en pedagogisk samverkan med grundskolor. Det är en utvecklingsprocess i huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete vad gäller värden och lika möjligheter. Processen ska bidra med analys 

och stöd i utvecklingsarbetet för barns och elevers lika möjligheter i förskola och skola (steg 2 och 

4). 

 

Vi upplever att det råder ett öppet och förtroendefullt samtalsklimat mellan ledning, personal och 

barn. Dessutom sker samtalen på ett professionellt sätt. I personalenkäten svarar 88 procent att de 

instämmer helt eller till stor del i påståendet “Vi som arbetar på förskolan har en förtroendefull 

kommunikation” (steg 3). 
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Förskolan tar vid behov kontakt med socialtjänst, habilitering eller andra myndigheter. 

Barngrupperna befinner sig i närsamhället under sin projekttid och kan då besöka museum, 

restaurang, bageri, affär och åka buss med mera. Att förskolan har en etablerad kommunikation 

med socialtjänsten, myndigheter och närsamhället i övrigt bekräftas i personalenkäten där 88 

procent av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i det påståendet. Rektor tar ett särskilt 

ansvar för att samverkan kommer till stånd med berörda grundskolor, inklusive förskoleklasser och 

fritidshem för att skapa en bra övergång för alla barn (steg 5). 

 

I självvärderingen placerar sig fyra arbetslag och ledningen på steg 7, ett arbetslag på steg 6 och ett 

arbetslag på steg 5. Vi placerar förskolan på steg 4 då vi gör en samlad bedömning. Det framgår att 

förskolan har en etablerad kommunikation med socialtjänsten, myndigheter och närsamhället i 

övrigt, samtidigt som vi noterar att förskolan ännu inte har en pedagogisk samverkan med skolan. 

Rektor beskriver att det finns en påbörjad plan på den centrala förvaltningen för en pedagogisk 

samverkan med berörda grundskolor, dock är planen fortfarande på ett planeringsstadium. 

 

I. Kompetens 

 

Vid vårt besök möts vi av pedagoger som är professionella i sitt uppdrag. Pedagogernas 

förhållningssätt visar på en tro på barnens kompetens. Enligt tabellen nedan har alla förskolans 

medarbetare utbildning för arbete med barn. Vi ser också att förskolan har en hög andel 

medarbetare med förskollärarexamen, pedagogisk högskoleutbildning, högre än både genomsnittet i 

Varberg och i riket. Alla pedagoger, som vi möter utstrålar glädje, kompetens och professionalism i 

arbetet med barnen, vårdnadshavarna, varandra och oss granskare (steg 1, 2 och 4).  

 

 

Tabell 4: Andel medarbetare med pedagogisk högskoleexamen och andel medarbetare med 

annan utbildning för arbete med barn. 
Kvalitetsområde 

Kompetens 

Bolmens förskola 2019   Genomsnitt i Varbergs  

kommun 2019  

 Genomsnitt i riket år 2019    

enligt Skolverket  

Andel heltidstjänster med 

förskollärarexamen 
88% 66% 

                    44 %  

Andel medarbetare med annan 

utbildning för arbete med barn 
12% 14% 

 

28% 

Andel heltidstjänster utan 

utbildning för arbete med barn 
-  

  

 

 

Förskolan har en plan för introduktion av nyanställda som sträcker sig över sju veckor, där 

organisation, lärmiljö, projektarbete, systematiskt kvalitetsarbete, digitalt arbete och värdegrund är 

delar som ingår. I slutet av introduktionen äger samtal rum kring organisationens fördelar och 

utvecklingsområden. Planen anger mål, syfte och förväntat resultat. Målet är hög måluppfyllelse 

och syftet är ökad delaktighet samt ökat inflytande. Det förväntade resultatet är att den nya 

medarbetaren utvecklas genom reflektioner och tankar. Vi möter nyanställda som bekräftar att 

planen fungerar som en ledstång för att komma in i förskolans arbete (steg 1).  

 

All kompetensutveckling är grundad på utvärdering med koppling till förskolans långsiktiga 

utveckling. Rektor ansvarar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att 

medarbetarna ska kunna genomföra sina uppdrag. I samtal med ledningen är det tydligt att all 

kompetensutveckling utgår från förskolans och individens behov. Förskolan har gemensamma och 
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individuella kompetensutvecklingsplaner. Uppföljning och tillämpning av genomförd 

kompetensutveckling genomförs regelbundet vid sektorsmöten och arbetsplatsträffar. I 

personalenkäten instämmer 78 procent helt eller till stor del i påståendet: “Det finns en plan för min 

kompetensutveckling”. Utvärderingen av utbildningsinsatser sker genom att ledningen kontrollerar 

vilka typer av styrning/stödsystem som behöver skapas för att säkerställa utveckling inom det 

aktuella området. I personalenkäten kan vi se att 91 procent av pedagogerna instämmer helt eller till 

stor del i att kompetensutvecklingen utgår från förskolans, arbetslagens och individens behov. 

Dessutom anger 96 procent av pedagogerna att kompetensutveckling har hög prioritet på förskolan. 

Förskolan avsätter 1300 kr per medarbetare och år för kompetensutveckling. Vi bedömer att 

förskolan avsätter sammantaget goda resurser för såväl gemensam som individuell 

kompetensutveckling (steg 3, 4 och 5). 

 

Förskolan har en god kontinuitet i bemanningen, vilket också vårdnadshavare bekräftar i intervjun. 

Organisationen med arbete i par, arbetslag, sektorer och där koordinatorer varje dag planerar och 

fördelar personalresurserna utifrån barnens behov och med trygghet i fokus, bidrar till förskolans 

goda kontinuitet och att få externa vikarier behöver anlitas. Ledningen beskriver att det finns en hög 

grad av stabilitet i personalgruppen vilket innebär att rekryteringsbehovet är lågt. I den skriftliga 

redovisningen beskriver ledningen sitt arbete med att marknadsföra enheten som målmedveten, 

kvalitativ, nytänkande och utmanande och som vill framåt, vilket ger goda förutsättningar för att 

både bibehålla och rekrytera ny personal. Vi anser att förskolan tillämpar framgångsrika metoder 

för att rekrytera personal på kort och lång sikt (steg 4 och 5). 

 

Utvärderingar från alla led i organisationen sätts i relation till de nationella målen och genom 

ledningens analyser framkommer effekter av olika utbildningsinsatser samt vilka 

kompetensutvecklingsbehov som finns för individen, arbetslaget och förskolan. Det gör att det finns 

en tydlig koppling mellan förskolans strävan mot högre måluppfyllelse och arbetslagens samt 

individens kompetensutveckling (steg 6).  

 

I självvärderingen placerar alla arbetslag samt ledningen förskolan på steg 7. Vi placerar förskolan 

på steg 6. För att nå högre steg behöver det bli tydligare att planer och metoder för 

kompetensutveckling prövas och uppdateras med utgångspunkt i forskningsrön och beprövad 

erfarenhet. 

 

J. Resursutnyttjande 

 

Ekonomisk uppföljning görs av löpande intäkter och kostnader. I tabellen nedan ser vi att 

nettoresultatet visar ett överskott för 2019, vilket innebär att förskolan har en ekonomi i balans. 

Tillsammans med förvaltningsekonomen görs prognoser i relation till budget och utfall varje 

månad/varannan månad. Förskolan har metoder för att skapa delaktighet i ekonomin, medarbetarna 

informeras om det ekonomiska läget på arbetsplatsträffar. Förskolan har dessutom utsedda 

ansvariga för inköp. I den skriftliga redovisningen kan vi se att den effektiva personalplaneringen 

och förskolans genomtänkta resurshantering bidrar till plusresultat. I personalenkäten instämmer 91 

procent i påståendet att de känner till hur förskolan utnyttjar sina resurser (steg 1, 2 och 3). 
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Tabell 5: Kostnader och nettoresultat  
Kvalitetsområde 

Resursutnyttjande 

Bolmens förskola 

2019 

Genomsnitt i 

Varbergs kommun 

2019 

Genomsnitt i riket år 2019 enligt 

Skolverket 

Totalkostnad per barn 132 703 kr 155 100 kr 149 400 kr 

Totalkostnad exklusive lokaler 111 725 kr 132 000 kr 128 400 kr 

 Personalkostnad 70 % 70% 72,8% 

 Nettoresultat vid senaste bokslut 44 172 kr ------------------- ---------------- 

 

Anpassning av resursfördelningen med hänsyn till barnens behov av utveckling och stöd utgår från 

hur enheten, arbetslaget och paret organiserar sin verksamhet. Förskolan har möjlighet att söka 

ekonomiskt stöd från central förvaltning i de fall då stora behov finns. Av den skriftliga 

redovisningen framgår hur förskolan kontinuerligt tittar på nya/andra strukturer för att skapa 

förutsättningar för att varje par och arbetslag ska få sin reflektionstid. På så sätt kan rektor 

säkerställa att stöd och resurser finns för det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor kan ibland korta 

ner arbetsplatsträffarna för att skapa ytterligare tid (steg 3). 

 

Vi ser exempel på att olika metoder för att utveckla resurshanteringen finns på flera nivåer. 

Ledningen ansvarar för att ekonomin är i balans och att resurser används på ett effektivt sätt. Tid 

avsätts för återkommande diskussioner om kvalitetssäkring av utbildningen d v s innehåll och 

arbetssätt. Förskolan arbetar med att koordinera personalbemanningen varje dag, vilket innebär att 

få externa vikarier anlitas. Det är mycket tydligt att alla pedagoger vet i vilken position de ska vara, 

vilket också vårdnadshavarna i intervjun är positiva till. Alla möbler och allt material används 

gemensamt och alla förråd är allas. Det gäller även material som är kopplat till förskolans arbete 

med positioner, vilket bland annat innebär att i ett förråd finns allt språkmaterial och i ett annat 

finns konstruktionsmaterial med mera. En pedagog berättar att material som är framme är sådant 

som används, annat ska placeras i aktuellt förråd. Vår uppfattning är att ett effektivt 

resursutnyttjande tillämpas i alla delar av verksamheten (steg 4 och 5). 

 

Förskolan ser organisation, miljö och material som resurser och det finns en ekonomisk 

medvetenhet samt förmåga att prioritera efter behov. Förskolan når de högre stegen inom 

huvudprocesserna vilket innebär att insatta resurser utnyttjas väl och leder till hög måluppfyllelse i 

det nationella uppdraget. Vi möter en mycket tydlig, närvarande och insatt rektor som organiserat 

verksamheten väl, både gällande utbildning och undervisning. Vi förstår att rektors målbild 

avseende organisation, struktur, grupperingar och resursutnyttjande omsätts i praktiken. Det innebär 

att rektor tar ett särskilt ansvar för att utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att 

alla barn får de utmaningar och det stöd som de behöver för sin utveckling och sitt lärande (steg 6).  

 

Vi uppfattar vid våra samtal att pedagogerna inte bara är delaktiga i den dagliga resursfördelningen 

av personal utan också i den övergripande långsiktiga planeringen av de pedagogiska resurserna. 

Det innebär att förskolan skapar delaktighet i ekonomin, att förskolan har metoder för 

resurshantering på flera nivåer och att det finns ett effektivt resursutnyttjande i alla delar av 

verksamheten. Vi gör därmed även bedömningen att all personal har fokus på och tillämpar 

metoder för god resurshantering (steg 7). 

 

Alla arbetslag och ledningen placerar förskolan på steg 7. Vi gör samma bedömning och placerar 

förskolan på steg 7. Att säkerställa att all personal känner sig involverade i resursdiskussionerna är 

även fortsättningsvis av stor betydelse. 
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K. Image  

 

Av den skriftliga redovisningen framgår att förskolan gör vad de säger och skriver att de gör. De 

värnar om att bemöta alla; barn, vårdnadshavare och andra som kommer till förskolan på ett trevligt 

och respektfullt sätt. Det är viktigt för förskolan att ha en enhetlig inredning, en enhetlig 

kommunikation både utåt och inåt samt enhetliga dokument. Det innebär att förskolan gör försök att 

påverka sin image. I anslutning till enkäter, utvecklingssamtal, föräldramöten och i den dagliga 

kontakten följer förskolan upp hur imagen har påverkats av de egna insatserna (steg 1 och 2). 

 

Genom de goda och professionella kontakterna skapas och sprids en positiv bild av förskolan. 

Förskolans hemsida uppdateras och sociala medier som Facebook och Instagram används flitigt för 

att ge en positiv beskrivning av förskolans verksamhet. Det är exempel på metoder, som förskolan 

använder för att marknadsföra sig externt. Förskolan har också metoder för att kontinuerligt 

utvärdera och förbättra sin image, bland annat genom analyser av enkäter till vårdnadshavarna. 

Pedagogerna använder synpunkter från utvecklingssamtal och andra dialoger för att förbättra 

förskolans image. Policydokument som förskolan skapat följs upp i diskussioner och revideras så 

att det överensstämmer i praktiken (steg 3 och 4). 

 

Förskolans kvalitetsarbete och all personals professionella förhållningssätt genomsyrar 

verksamheten. De är noga med att koppla allt de gör till läroplanens olika mål. Utifrån vad vi ser 

och vad som framkommer i intervjuer med ledning, pedagoger och vårdnadshavare samt resultaten 

inom Qualis huvudprocesser, bedömer vi att förskolan är känd för att ha en hög måluppfyllelse i det 

nationella uppdraget. I enkäten till vårdnadshavare svarar 54 personer att de instämmer helt eller till 

stor del i att förskolan har ett gott rykte. Av pedagogerna instämmer 78 procent i samma påstående 

(steg 5). 

 

Av vårdnadshavarna instämmer 61 svaranden helt eller till stor del i att de kan rekommendera sina 

vänner att placera sina barn på Bolmens förskola och 94 procent av pedagogerna håller med om att 

de rekommenderar vårdnadshavare att placera sina barn på förskolan. Nästan samtliga 

vårdnadshavare och pedagoger ger på flera olika sätt uttryck för att de är nöjda med förskolan. Det 

innebär att förskolan förbättrat sin image över de tre år som hela förskolan varit igång. I början var 

det många barn som fick sin placering på förskolan utan att ha Bolmens förskola som sitt 

förstahandsalternativ. Det talades i sociala medier om Bolmens förskola som en “barnfabrik”. 

Många vårdnadshavare ansåg att förskolan var för stor. När barnen väl hade börjat, valde 

vårdnadshavarna att behålla platsen. Upplevelser som vårdnadshavare beskriver i intervjun är att 

strukturen med arbete i mindre grupper bidrar till känslan av “en liten förskola i ett stort hus”    

(steg 6). 

 

I självvärderingen placerar fyra arbetslag förskolan på steg 7, ett arbetslag på steg 5 och ett 

arbetslag på steg 1. Ledningen placerar förskolan på steg 6 och vi gör samma bedömning och 

placerar förskolan på steg 6, då förskolan har förbättrat sin image. Vi noterar att det arbetslag som 

placerade sig på steg 1 hade fastnat i en tolkning av steg 2. För att nå steg 7 i Qualistrappan behöver 

förskolan säkerställa att förskolans goda rykte kvarstår och att förskolan systematiskt fortsätter sitt 

arbete med utvecklingen av sin image. 
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Analys med fokus på utveckling 
 

Bolmens förskola kännetecknas av en lugn atmosfär, engagemang och ett professionellt 

förhållningssätt, barn som visar glädje och vårdnadshavare som uttrycker att de är mycket nöjda 

med förskolan. Rektors vision med en tydlig organisation, ett effektivt resursutnyttjande samt 

styrning och ledning skapar en hög måluppfyllelse och förståelse för det nationella uppdraget. Alla 

är införstådda med sitt ansvar på olika nivåer och om vad ett tydligt ledarskap för lärande är i alla 

delar av verksamheten. Pedagogernas bemötande, förhållningssätt och lyhördhet genererar en 

trygghet för såväl barn, vårdnadshavare som kollegor. 

 

Qualisarbetet startade 2018 och vid denna första granskning når Bolmens förskola 103 poäng och 

blir därmed certifierad. Kravet för certifiering är minst 60 poäng totalt och lägst steg 3 inom 

samtliga områden.   

 

Under området Utveckling och lärande behöver förskolan arbeta fram en tydlig planering för att 

utmana varje barns språk- och kommunikationsutveckling samt utmana varje barns förståelse för 

matematik, naturvetenskap och teknik. Inom området Normer och värden behöver det systematiska 

arbetet för att ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera och ta ställning 

till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen bli mer tydligt och omfattas av samtliga pedagoger. 

En fördjupad samverkan med vårdnadshavarna i arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling bör också eftersträvas. Även inom området Förskola och hem behöver förskolan arbeta 

för att vårdnadshavarna ska bli mer engagerade och delaktiga i barnens utveckling och lärande. I 

området Kommunikation vill vi lyfta att den pedagogiska samverkan med berörda grundskolor 

behöver utvecklas. Inom flera områden hör vi att pedagogerna både refererar till och är väl insatta i 

olika forskningsrön, men vi ser inte fullt ut vilka spår det sätter i verksamheten.  

 

För att nå ännu högre resultat behöver förskolan göra en handlingsplan för det fortsatta 

utvecklingsarbetet. Betydelsefullt är att begränsa antalet utvecklingsområden, att beskriva vilka 

konkreta mål och effekter som ska uppnås, i förväg bestämma när och hur utvärderingen ska gå till 

samt vem som ansvarar. Därefter är det viktigt att dokumentera och reflektera över resultaten men 

framför allt göra ingående analyser och utveckla alternativt ompröva verksamheten utifrån erhållna 

resultat. Verksamheten kan med fördel använda sig av beprövad erfarenhet, d v s att olika arbetslag 

använder sig av olika arbetssätt för att i samband med utvärderingen se vilken grupp som kommit 

längst. 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att Bolmens förskola har stora möjligheter att nå längre i sitt 

kvalitetsarbete. Vi vill tacka alla vi träffat på förskolan för det öppna, engagerade och vänliga 

bemötande vi fick. Alla barn samt personal och vårdnadshavare var informerade om vårt besök. Vi 

fick ett bra och omfattande underlag inför vår granskning. Vi önskar förskolan stort lycka till i det 

fortsatta kvalitetsarbetet.  
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Bilaga: Poängmatris – sammanställning av poäng 

  

http://www.q-steps.se/


Q-Steps Kvalitetssäkring AB, Domarvägen 9, 182 73 Stocksund   
Telefon 08-410 928 40, e-post info@q-steps.se, www.q-steps.se 

 

 

Förskola Bolmens förskola 

 

Kvalitetsområden Faktor Steg Poäng 

      1 2 3 4 5 6 7   

A Utveckling och lärande 3       
  

X     15 

B Normer och värden 2         X     10 

C Barns delaktighet och inflytande 2           X   12 

D Arbetssätt och pedagogroll 2           X   12 

E Förskola och hem 2           X   12 

F Organisation 1             X 7 

G Styrning och ledarskap 2           X   12 

H Kommunikation 1       X       4 

I Kompetens 1           X   6 

J Resursutnyttjande 1             X 7 

K Image 1           X   6 

 

 

 

  

 

 

 

Bolmens förskola 103

Certifiering - lägst 60 Alla kvalitetsområden steg 3 eller högre

Maxpoäng 126

Poängsammanställning Villkor

http://www.q-steps.se/

