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Kvalitetsarbetets systematiska processer 

Kvalitetsrapporten beskriver övergripande analyser från kvalitetsdialoger, 

kvalitetsuppföljningar, utfall skolenkäter samt betygsresultat. Underlaget utgår från 

prioriterade mål, bedömningsområden samt läroplansmål. 

Verksamhetsplan beskriver skolenhetens strategier och aktiviteter med elevens 

kunskapsutveckling i centrum. Underlaget bygger på analyser från 

kvalitetsrapporten. 

Kvalitetsdialog genomförs i syfte att stärka förståelsen för kvalitetsarbetet, 

förbättra resultat och likvärdighet samt skapa delaktighet och dialog tillsammans 

med politisk förtroendevalda. 

Kvalitetsuppföljning genomförs med samtliga skolenheter i syfte att diskutera 

utmaningar samt framgångsfaktorer med olika målgrupper. 

Betygsresultat följs upp varje termin i syfte att rektor ansvarar för att skolans 

resultat analyseras i förhållande till nationella målen och kunskapskraven. 

Skolenkät genomförs varje läsår för vuxenutbildning, gymnasium, grundskola 

samt förskola, i syfte att följa upp elev, vårdnadshavare och pedagogers 

upplevelse av skolenheten. 
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Finspångs kommun 2030 – ett hållbart samhälle 

Från och med 2020 är de 17 globala målen styrande i Finspångs kommuns 

strategiska plan. 

Sektor utbildning arbetar främst mot mål 4, God utbildning för alla. 

I Agenda 2030 beskrivs målet på följande sätt. ”Säkerställa en inkluderande och 

likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” 

 

 

Sektor utbildnings övergripande mål   

Sektor utbildning ställer sig bakom alla FN:s 17 globala mål, fokus ligger på God 

utbildning för alla. För att nå hög måluppfyllelse inom sektorn alla delar har sektor 

utbildning prioriterat nedanstående mål för läsåret 22/23. Utöver prioriterade mål 

har varje skolenhet möjlighet att ange lokala mål utifrån verksamhetens 

utmaningar. 

 

• Ökade kunskapsresultat 

• Ökad likvärdighet - ge likvärdiga förutsättningar för våra barn, elever och 

deltagare. 

• Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och 

vårdnadshavare 
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Inledning 

Förskolan arbetar med strävansmål vilket gör att det blir svårt att mäta och 

därmed få ett konkret resultat däremot kommer vi kunna se effekter av 

arbetet i förskolan. Där barn genom sitt agerande visar att de är trygga och 

tror på sig själva. Barnen förmedlar kanske verbalt sin nya kunskap och 

uttrycker glädje. Det finns forskning som visar på att relationen mellan barn 

och pedagoger har en stor inverkan på hur lärandet och barnets utveckling 

sker. Både vad gäller kortsiktig utveckling men också den långsiktiga 

utvecklingen. Den pedagogiska verksamheten och de pedagogiska 

relationerna är sammanflätade processer vilket gör att vi inte kan särskilja 

de från varandra. Att göra en bedömning av barnets förmågor och kunskap 

är något vi i förskolan gör men inte helt utan svårigheter. I förskolan riktar 

vi fokus på utvärdering och analys av verksamhetens innehåll där det 

förändrade kunnande för barnen ändå ska kunna ses. Skolverket skriver i en 

rapport att eftersom de verksamhetsmål som förskolan arbetar med inte 

anger nivåer ska heller inte barnets förmågor och prestationer 

utvärderas/bedömas. Barnen i förskolan ska ges möjlighet att få utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar och i sin takt.  

 

Att arbeta för en ökad måluppfyllelse är något som alla pedagoger förväntas 

arbeta med och reflektera/utvärdera löpande under verksamhetsåret bl.a. 

under sina reflektionstider. Där verksamheten till största delen är i fokus för 

utvärdering. Rektor är den som har det yttersta ansvaret för att ge 

förutsättningar för att detta arbeta ska kunna ske. Vi, jag och förskolans 

pedagoger kommer arbeta med dessa utvecklingsområden under 

verksamhetsåret 22/23 
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Ökade kunskapsresultat 

Arbeta med utvecklingsorganisationen kommer vara ett fokus för oss där jag som 

rektor ser att vi har utvecklingspotential att tydliggöra vårt arbete med barnen. 

Pedagogerna upplever en god effekt av att arbeta med barnen i mindre grupper 

under dagen, därav att vi vidhåller vid föregående års strategi. Ett arbete som ska 

utvecklas så det genomsyrar dagen. Vi kommer arbeta för att förtydliga vilka 

läroplans områden som är i fokus. Med tanke på att alla olika språk som finns i 

verksamheten kommer även det arbetet jobbas vidare med.  

 

 

 

Utvecklingsområden och strategi 22/23 

a) En tydlig utvecklingsorganisation 

1.Arbeta i mindre grupper med barnen 

2.Arbeta tematiskt med läroplansområdena 

Utvecklingsområden och strategi 22/23 

b) Utveckla barnets språkliga förmåga 

1.Utveckla och tydliggöra den språkliga miljön tillsammans med barnen 

2. 
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Ökad likvärdighet 

Finspångskommun har påbörjat arbetet med utbildningsorten Finspång. I det finns 

också en del som har mycket att göra med likvärdighet. Diskussioner har förts i 

olika forum vad som behöver ses över och förankras på nytt och vad vi kan se 

skulle kunna ge effekt. 

 

Utvecklingsområden och strategi 22/23 

a) Helhetssyn på förskolan och en samsyn i uppdraget 

1.Diskutera pedagogernas uppdrag och roller i forum 

2.Implementera vår vision 

3. Arbeta i lika reflektionsdokument 

 

Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet 
hos elever och vårdnadshavare 

Förskolans uppdrag är att se till att barnet på alla sätt och vis känner sig trygg på 

förskolan och att de får vara delaktig på olika sätt i sin utveckling. Ett tryggt barn 

främjar barnets lärande och utveckling. Vi kan idag se att vi behöver förankra och 

diskutera vår likabehandlingsplan och även hur vi ska bibehålla den goda relation 

vi idag har till vårdnadshavarna. Vi kan också se vikten av att det finns en likvärdig 

kommunikation till vårdnadshavarna oberoende vilken avdelning man har barnen 

på.   

 

Utvecklingsområden och strategier 22/23 

a) Öka barnens trygghet 

1. Se till att likabehandlingsplanen utformas och implementeras  

2. Trygghetsvandringar på alla avdelningar 
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Utvecklingsområden och strategier 22/23 

b) En god relation med vårdnadshavare 

1.Starta upp ett föräldraråd på förskolan 

2.Samsyn mellan avdelningarna hur kommunikation, delaktighet, inflytande av/med vårdnadshavarna ska se ut 

 

Lokala mål  

Detta verktyg som ska användas för kommunikation behöver vi lära och känna oss 

trygga med. Det ska vara vårt främsta verktyg för kommunikation med våra 

vårdnadshavare. Vikten av att vara trygg som vårdnadshavare ger även signaler till 

barnen att känna trygghet.  

 

 

Utvecklingsområden och strategi 22/23 

a) Schoolsoft 

1. Kommunikationsverktyg till vårdnadshavarna 

2.Utveckla en rutin för att dokumentera i verksamhetsloggen   
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Framtagande och förankring av verksamhetsplan 

 

Verksamhetsplanen är framtagen från analys av den kvalitetsrapport som lämnats 

in. Med i tanken finns kommunens prioriterade områden funnits och därigenom 

identifierat utvecklingsområden hos oss på Hårstorps förskola. Rektor har till stor 

del tagit fram utvecklingsområdena och de gemensamma strategierna men 

avdelningarna har brutit ned varje strategi till genomförbara hur på sin respektive 

avdelning för att kunna fördjupa arbetet än mer. Detta arbete genomfördes på den 

studiedag som var i augusti.  

Jag som rektor ser en vinst i att varje avdelning har en egen strategi så de äger sitt 

arbete. Jag kommer att presentera vår verksamhetsplan på föräldrarådet samt lyfta 

upp den på föräldramötet i höst.  
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