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Kvalitetssammanfattning förskoleområde, Norr & Harlösa 
I förskoleområdet ingår förskolorna Lindebo och Paletten i centrala Eslöv 

samt Gladbacken och Birkebo i Harlösa. 

 

Föräldraenkäten 

Resultat och analys av föräldraenkäten 

 

Trygghet, 

Resultatet för trygghet, trivsel och glädje har under de senaste åren haft över 

90 % i nöjdhet. Summeras i hög grad samt i tillräckligt hög grad på 

samtliga frågor, får vi ett medelvärde på 92,03 %. Detta resultat är 

fortfarande högt. Resultatet är dock något sämre jämfört med år 2017.  

 

Trygghetsvandringar tillsammans med barnen, samt utveckling av barnens 

lärmiljöer är något förskolorna lagt fokus på, utifrån att öka tryggheten. 

 

Trivsel och glädje 

Genomsnittet på frågorna i denna kategori på föräldraenkäten var för 

förskoleområdet 94,25 %. De höga siffrorna tror vi beror på att vi i vårt 

arbete utgår från barnens delaktighet och inflytande. 

  

Bemötande 

Resultatet gällande bemötande är högt, 94,4%. Under inskolningarna får 

vårdnadshavarna möjlighet att vara med sitt barn under 4 hela dagar, vilket 

ger dem en bra inblick i den dagliga verksamheten. Vi använder även 

Instagram där man som förälder också får möjlighet att följa avdelningarnas 

pedagogiska verksamhet. Förskolechefen har även samtal med nya 

föräldrar, för att få feedback utifrån bemötandet samt hur de upplevt 

inskolningen. Sammanfattningsvis, tror vi att dessa aktiviteter har påverkat 

det goda resultatet. 

 

Utveckling och lärande 

Genomsnittet på frågorna i denna kategori på föräldraenkäten är 91,5%. 

Detta är en ökning på ca 3,0 % jämfört med förra årets svar. Under året har 

pedagogerna aktivt arbetat med att bygga upp stimulerande lärmiljöer både 



 2(3) 

inom- och utomhus. Vi har även haft en kompetensutvecklingsdag 

tillsammans med pedagogistan samt ateljéristan utifrån barns lärmiljöer. 

 

Normer och värden 

Resultatet gällande normer och värden har ökat med 7,7 % till 89,9% (2018 

års resultat). Den fråga som drar ner betyget inom detta område är att 

föräldrarna anser att de inte fått någon information om förskolans plan mot 

diskriminering samt kränkande behandling.  

  

Hur nöjd är du med ditt barns förskola? 

Enligt enkäten fick vi ett resultat på 8,72, jämfört med kommunen på 8,27. 

Detta är verkligen ett fantastiskt resultat som vi kan vara mycket nöjda med. 

 

Utvecklingsområden 

Under läsåret 17/18 slogs område Norr och Harlösa ihop. 

I området finns det två mindre förskolor i Harlösa, samt två större förskolor 

i Eslövs tätort. 

Pedagogerna arbetar systematiskt och med en stor pedagogisk medvetenhet 

på samtliga enheter. I analysen är det dock två områden som behöver 

utvecklas under läsåret 18/19. 

 

Normer och värden  

Förskolorna arbetar med Barnkonventionen på ett medvetet sätt genom att 

hålla den levande i det dagliga arbetet. Kompisböcker, som är böcker med 

sagor kopplade till artiklar ur Barnkonventionen, är inköpta och 

pedagogerna arbetar aktivt genom att läsa, diskutera samt koppla normer 

och värderingar till det vardagliga livet. I leken synliggörs 

Barnkonventionen bl.a. genom olika dilemman som barnen stöter på och 

utifrån deras olika intressen. Vi kommer att fortsätta jobba aktivt och mer 

medvetet med Barnkonventionen, så att barnen utvecklar förmågan att sätta 

sig in i andra människors situation. Vi strävar efter att barnen utvecklar en 

öppenhet och respekt för alla människor. Vi upplever att vi är på god väg, 

men vi måste tydliggöra artiklarna i Barnkonventionen så att barnen får en 

förståelse för vad den innebär och att den blir levande i den dagliga 

pedagogiska verksamheten. 
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Utveckling och lärande 

På förskolorna främjas barnens utveckling av förmågor såsom 

ansvarstagande, kreativitet och nyfikenhet och verksamheten präglas av att 

skapa förutsättningar för barns lärande. Våra barn ska utvecklas till nyfikna, 

trygga och självständiga individer och hos oss rustas de för framtiden. 

LIKA (ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans 

digitalisering) har genomförts. Det är viktigt att vi pratar pedagogik och inte 

bara teknik vid användandet av IKT. Programmering samt QR koder har 

introducerats för barnen och en lokal handlingsplan har utarbetats 

tillsammans med de lokala Ikt:arna utifrån LIKA. Samtliga pedagoger har 

en IPad och Google Drive används för att kontinuerligt dokumentera 

verksamhetens pedagogiska arbete. Pedagogerna har god digital kompetens, 

men vi behöver utveckla kompetensen via fortbildning, så att digitaliteten 

inte bara handlar om appar, utan hur man ska arbeta pedagogiskt med 

digitala verktyg. Vi ser en vilja och lust hos pedagogerna att utveckla sin 

digitalitet, vilket främjar barnens lärande.  

 

 


