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Frågor till rektor inför tillsyn  

1. Redogör för hur du som rektor. (Bifoga dokumentation) 

a) planerar 

b) följer upp 

c) analyserar och 

d) utvecklar verksamheten  

Skriv här. 

2. Beskriv hur du som rektor identifierar behov av utveckling av undervisningen på 

förskolan (ge konkreta exempel).  

Skriv här. 

3. Ge exempel på konkreta åtgärder som vidtagits de senaste 12 månaderna i syfte 

att utveckla verksamheten vid förskolan. 

Skriv här. 

4. Beskriv hur förskolan arbetar aktivt med värdegrunden (ge konkreta exempel). 

Skriv här. 

5. Lärmiljön - beskriv hur barnens lärmiljö planeras och organiseras avseende 

möblering, material och tankar kring progression i lärmiljöerna (ge konkreta 

exempel). 

Skriv här. 

6. Planering och genomförande av utbildningen - beskriv hur verksamheten utgår 

ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter (ge konkreta exempel).  

Skriv här. 

7. Beskriv hur förskolan arbetar för att undervisningen ska utmana och stimulera 

barns utveckling och lärande (ge konkreta exempel). 

Skriv här. 
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8. Beskriv hur barnen får delaktighet i och inflytande över verksamheten (ge konkreta 

exempel). 

Skriv här. 

9. Beskriv hur barn i behov av särskilt stöd identifieras och de rutiner som 

säkerställer att barnen ges det stöd och de utmaningar som de behöver (ge 

konkreta exempel).  

Skriv här. 

10. Beskriv hur flerspråkiga barn ges möjlighet att utveckla det svenska språket och 

sitt modersmål samt hur ni arbetar språkfrämjande med teckenspråk (ge konkreta 

exempel).  

Skriv här. 

11. Information till hemmet och övergångar - beskriv hur barnens vårdnadshavare får 

information om verksamheten (ge konkreta exempel). 

Skriv här. 

12. Vilka forum för samråd finns för barnens vårdnadshavare (ge konkreta exempel)? 

Skriv här. 

13. Redogör för hur förskolan arbetar med övergångar och skapar samsyn med 

förskoleklass (ge konkreta exempel). 

Skriv här. 

 

Uppgiftslämnare: Ange uppgiftslämnare 

Kontaktuppgifter: Ange kontaktuppgifter 


