
 

Kvalitetssammanfattning förskoleområde 
Öster 2018/2019 
Barnkonventionen 
I januari 2020 kommer Barnkonventionen bli lag. På Östers förskolor jobbar 
vi aktivt med att belysa detta genom att använda kompisböckerna (av Linda 
Palm) och ett värdegrundsarbete med hjälp av Snick och snack och deras 
äventyr i Kungaskogen. Under hösten gjordes det lyktor för att belysa 
Barnens rätt i en kommungemensam manifestation. På en förskola valde 
man att göra en stor gemensam lykta. I denna lykta gjorde varje barn ett hål 
som symboliserade alla barns rätt till ett namn. Arbetslagen belyser även 
detta ämne genom bl a trygghetsvandringar, barns säkerhet och lek. På båda 
förskolorna arbetar vi med barns delaktighet detta ser man i bl a Barns 
avtryck, förskolans dag och vårt arbete kring värdegrunden. 
 

Utvecklingsområde 
Under hösten ska vi arbeta vidare med demokrati och värdegrund. Dessa 
ämnen har vi under året arbetat med genom att belysa olika sätt av 
bemötande. Vi har fått en föreläsning i Giraffspråket (Nonviolent 
Communication, Marshall Rosenberg) som är en metod i bemötande. De 
kommer att använda Kungaskogen, kompisböckerna och de verktyg de fått 
under våren om giraffspråket. Vi ska göra en verksamhetsplan där vi tydligt 
kan se arbetet med att tydliggöra Barnkonventionen för de olika 
åldersgrupperna. 
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Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif) 
Under 3,5 år deltar Eslövs kommun i ett program om undervisning i 
förskolan. Detta projekt innebär att 8 olika kommuner i Sverige tillsammans 
med Malmö Universitet, tar del av aktuell forskning och teorier om 
undervisning i förskolan. I programmet medverkar förskollärare och 
förskolechefer. Målet med programmet är att öka pedagogernas förståelse 
för undervisningen i förskolan och ge exempel på olika arbetsmetoder som 
kan användas i undervisningen. Undervisning är ett begrepp som det läggs 
stor vikt vid i den nya läroplanen, som tas i bruk den 1 juli 2019. 
Programmet ska ge alla pedagoger en möjlighet till att använda de 
didaktiska frågorna, var, hur, varför, och öppna möjligheterna till nya 
arbetsmetoder. 

Utvecklingsområde 
Under nästa läsår ska vi implementera de olika arbetsmetoderna ut i 
verksamheten, så att alla pedagoger får möjlighet att använda dessa i sin 
undervisning. Stor vikt kommer att läggas vid de didaktiska frågorna, 
kollegialt lärande och samplanering. All personal ska få möjlighet till att 
filma sig i en undervisningssituation. Detta material ska de sedan få 
reflektera och analysera tillsammans med Fundif-deltagaren från sin 
verksamhet. Tillsammans ska vi även implementera den nya läroplanen. 

Digitalisering  
I området har vi två IKT- ansvariga. Dessa ska se till så att personalen har 
uppdaterade digitala verktyg, såsom Ipads och olika inloggningar i de 
system vi använder. Målet är att all personal ska känna till och kunna 
använda de digitala verktyg som vi använder. I verksamheten används 
Instagram mycket på båda enheterna. På Bergabo har det beslutats att det 
ska vara som mest tre bilder i följd, korta texter och att det i största möjliga 
mån ska översättas till engelska.  
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Utvecklingsområde 
Under nästa läsår, kommer vi att fortsätta vårt arbete med att koppla våra 
digitala verktyg med den nya läroplanen. Det kommer även att läggas tid på 
att höja kompetensen i Google- drive. Detta genom en utbildning i ämnet. 
Qr-koder är ett område som inspirerar pedagogerna och som vi tillsammans 
med barnen kommer att utforska under nästa läsår. Gemensamma riktlinjer 
kring Instagram kommer att tas och det ska bli en samsyn på de digitala 
verktyg vi väljer att använda i verksamheten. 

 
 
Eslöv 190601 
Cecilia Nilsson 
Förskolechef 
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