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Kvalitetssammanfattning Löberöds förskoleområde 

Föräldraenkäten 
Den totala svarsfrekvensen på föräldraenkäten för alla förskolor, Aspebo, 

Bokebo och Lönnebo, har höjts och är i år 91 %. Områdets resultat totalt 

skiljer sig stort mellan förskolorna och två förskolor har förbättrade resultat 

medan en förskola har försämrade resultat. 

Trygghet, trivsel och glädje är ett område som ligger runt medel 93 % 

vilket är detsamma som föregående år. Skillnaden från föregående år är att 

en förskola har förbättrat resultaten och en förskola har sjunkit i resultatet 

lika mycket. En stor bidragande orsak till det försämrade resultatet kan bero 

på omfördelning av pedagoger på avdelningarna samt ny personal. Vi 

upplever att trygghet och trivsel har förbättrats enormt med våra nya 

kollegor och att den oro som föräldrarna känt tidigare inför förändringen har 

ersätts med förtroende och nöjdhet. Förskolan som har höjt resultatet har 

arbetat med att skapa stor insyn i verksamheten genom att lägga mycket tid 

på relationer och information vid inskolning samt uppföljning av inskolning. 

Bemötande. Vårt mål är såklart att 100 % av föräldrarna är nöjda med 

personalens bemötande. Idag ligger vi på 89 % vilket är något lägre än 

2017. Resultatet för bemötande har också sjunkit på en av förskolorna och 

höjts av två. Ett framgångsfaktor tror vi kan vara informationsmöte inför 

inskolning och överflyttning till ny avdelning som vi genomfört på en av 

förskolorna. Vi kommer att arbeta mycket med bemötande och vi har 

planerade insatser med handledning i tvärgrupper under kommande termin 

med fokus på just vikten av bemötande. 

Utveckling och lärande. Vi måste bli bättre på att beskriva vår 

undervisning och förklara vilket lärande som sker genom daglig 

kommunikation och via informationsbrev mm. Vi har fått respons från 

föräldrar att instagram-inläggen har ökat och det har varit uppskattat. Stor 

satsning har gjorts på alla tre förskolorna med dagliga aktiviteter på gården 

för att skapa bättre stimulerande utemiljö. Återigen skiljer sig resultaten 

mellan förskolorna. Samma metod men med olika framgångar då en 

förskola höjt med ca 20 %, en andra förskola sjönk med 20 % och en tredje 

med samma resultat som föregående år. 

  



 2(2) 

Normer och värden. Vi har arbetat mycket med konflikthantering, 

inflytande och delaktighet. Framgångsrikt arbete pågår med 

Barnkonventionen, nyckelkompisar och barnintervjuer under barnens 

trygghetsvandring. Något som området höjt resultat inom är ”förskolan tar 

hänsyn till ditt barns behov och intressen”. Vårt tema ”Barns uttryck” tror vi 

har stor betydelse för hur barnens delaktighet har ökat och deras tankar och 

åsikter syns tydligare och tar större plats på förskolorna. 

 

Utvecklingsområde  

I vårt område har vi arbetat med barns uttryck och lyssnat mer intensivt på 

våra barn. Det är barnens förskola och de ska ta plats och vi ska vara här för 

att lyssna och försöka förstå hur de tänker och lär och hur vi kan utmana 

dem i deras lärande. Vi ska skapa relationer och trygghet utifrån barnens 

erfarenheter och intressen och det är då vi kan skapa den bästa miljön och 

den bästa undervisningen. 
Vårt arbete med barns uttryck ska fortsätta under temat; 

”Barns rätt till uttryck genom många olika språk” och fortsätta att bygga på; 

Barnkonventionen, Läslyftet, Ifous- programmet flerstämmig undervisning i 

förskolan, Handledning av läs-, skriv- och språkutvecklare, Lera, 

Bemötande, Flerspråkighet och berättande. 

 

Vårt forskande arbetssätt kommer att synas mer i vårt systematiska 

kvalitetsarbete och vår resa där vi försöker förstå hur barnen tänker och lär 

sig och hur vi förändrar vår undervisning utifrån barnen och våra analyser 

av barnens uttryck. Vi ska lyssna med alla våra sinnen och skapa 

förutsättningar för barnen att lära med hela kroppen och med alla möjliga 

språk som musik, skapande, dans och rörelse. Vi ska tydliggöra 

tankeprocesser hos både barn och pedagoger och forska vidare inom alla 

ämnen. Framförallt ska vi ha roligt tillsammans och arbeta mot tydliga mål 

och framförallt vår vision; 

 

Förskolan ska vara en plats vi alla längtar efter att gå till. 

En förskola med trygg form och inspirerande innehåll där alla är lika 

viktiga. Tillsammans skapar vi ett varmt och positivt minne för livet! 

 


