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Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) innebär att huvudmän, förskole- och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. I en 
verksamhet som är förändringsbenägen och som fungerar som en lärande organisation är 
kvalitetsarbetet ständigt närvarande på alla nivåer. 

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet visar vad som behöver utvecklas, varför och på 
vilket sätt, för att kunna följa kvalitetsutvecklingen över tid och se effekterna av utvecklingsarbetet.  

 

”I en verksamhet som är förändringsbenägen och som fungerar som en lärande organisation 
är kvalitetsarbetet ständigt närvarande på alla nivåer; individuellt, i arbetslaget, på enheten 
som helhet och hos huvudmannen för verksamheten. Målet är ett professionellt 
förhållningssätt och arbetssätt som leder till en ständig utveckling av verksamheten.” 
(Skolverkets allmänna råd, s. 11-12) 

 

 
Från Skolverkets Allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet 

 

 

Utifrån analysen identifieras utvecklingsområden kopplade till uppdraget. Utvecklingsområdena 
leder oss i det arbete som ska genomföras och skapar således förskolans Verksamhetsplan.  

 

 



VERKSAMHETSPLAN - 
utifrån Soldalens förskolas identifierade utvecklingsområden  

kopplat till Barn- och utbildningsnämndens målstyrning  
samt kommungemensamma fokusområden för förskola och skola  

 

MÅLSTYRNING YSTADS KOMMUN, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS 
UTBILDNINGSVERKSAMHETER 
 

Övergripande mål: Åtagande: Aktivitet: 
En god personalpolitik som 
främjar trivsel och 
arbetsprestationer samt ökar 
möjligheten för Ystad att vara 
en attraktiv arbetsgivare. 

Kultur och Utbildning är en 
attraktiv arbetsgivare. 

Varje verksamhet tar fram 
verksamhetsplan, mötesårshjul 
och verksamhetsnära 
lönekriterier i dialog och 
delaktighet. 
 
Förskolechef/rektor gör 
verksamhetsbesök kopplade 
till fokusområden och 
individuella utvecklingsplaner 
hos samtliga pedagoger. 
 

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån 
miljöhandlingsprogrammet 
och folkhälsoprogrammet. 

Kultur och Utbildning är en 
stödjande miljö för hälsa.  
 
 
Kultur och Utbildning arbetar 
aktivt på ett sätt som bidrar till 
hållbar utveckling 

Fortsatt utveckling av det 
normkreativa arbetet i 
förskolan. 
 
Samtliga förskolor och 
grundskolor är Gröns Flagg 
certifierade. 
 

 

GEMENSAMMA FOKUSOMRÅDEN FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA I YSTADS KOMMUN  
Förskolan och skolan har ett kunskapsuppdrag. Enligt skollagen ska vi stimulera barns och elevers 
utveckling och lärande och ge eleverna kunskaper och värden. Alla barn och elever ska ges den 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För att 
det ska bli möjligt behöver vi kontinuerligt arbeta med våra resultat. Varje enhet planerar, följer upp, 
dokumenterar och utvecklar sin verksamhet utifrån de nationella målen. Fokusområden tas fram 
efter analys av den egna verksamheten samt egen dokumentation, utvärderingar av verksamheten, 
enkäter samt inkomna klagomål/synpunkter. Dessa fokusområden planeras med mål, på kort och 
lång sikt. Detta underlag diskuteras, följs upp och utvärderas i en styrkedja från enhetsnivå till 
nämndsnivå.  

Gemensamma fokusområden för förskola och skola i Ystads kommun är: 
 Tillgänglighet 
 Undervisningskvalitet 
 Bedömning 



LIKVÄRDIG UTBILDNING 
 För att främja tillgängliga, lustfyllda, stimulerande och utmanade lärmiljöer kommer vi, från 

och med hösten 2018, omorganiseras till att arbeta i två block, ett för de yngre och ett för de 
äldre barnen.  

 Arbetssättet ska bidra till utökade möjligheter att arbeta med barnen i mindre grupper samt 
att vi pedagoger använder varandras kompetenser för att erbjuda barnen en likvärdig 
utbildning och en lärandemiljö av hög kvalitet. 

 Vi ska lägga fokus på vårt nya arbetssätt för att få fungerande samarbeten med 
gemensamma lärmiljöer. 

 Som ett led i likvärdig utbildning/undervisning och som en del i Lokal digital utvecklingsplan, 
LDUP (se nedan) har de digitala intressegrupperna tillsammans med utvecklingsledare och 
förskolechef identifierat ett önskat resultat av att alla ska använda Vklass fullt ut samt 
behärska den digitala tekniken dvs. veta, kunna och göra. Från och med hösten 2018 
kommer pedagogisk planering, reflektionsverktyg och utvecklingssamtal att fyllas i via Vklass 
och delas med alla pedagoger. Detta kommer bidra till ett kollegialt lärande. För att nå detta 
resultat har en tydligare struktur för arbetslags- och intressegruppsreflektion samt mall för 
pedagogisk planering och utvecklingssamtal skapats. Struktur och lathundar delas med alla 
pedagoger i Google Drive och mallarna ligger i Vklass under Pedagogisk planering. Strukturen 
ska även stimulera till att få syn på hur barn tänker, gör och lär (barnperspektivet) samt 
utveckla pedagogernas analysförmåga.  
 
 
  

LÄRMILJÖER 
 Vi ska, i samspel med barnen, färdigställa fungerade lärmiljöer i blocken så att barnen får 

inflytande och möjlighet till att påverka sin dag på förskolan. Vårt mål är att kunna erbjuda 
barnen tillgängliga och inspirerande mötesplatser där kunskap och lärande bildar en helhet. 
Vi ska erbjuda lärmiljöer och igångsättande lärprocesser som genom olika material och 
medel, samt val av plats i rummet skapar mötesplatser som främjar språk, matematik, lek 
och det sociala samspelet med värdegrund i fokus. Med miljön som den tredje pedagogen 
ska vi fånga upp barnens reaktion, nyfikenhet och utformande om hur och vad de handskas 
med för medel, material och information för att utveckla barnens kreativitet och stärka deras 
nyfikenhet till att utforska och erövra ny kunskap.   

 Skapa och utveckla inspirerande lärmiljöer genom att varje pedagog är tilldelad en särskild 
lärmiljö som hen är ansvarig för. Ansvarig pedagog ser till att lärmiljön erbjuder 
igångsättande lärprocesser genom stimulerande material och medel.  

 Som en del i Lokal digital utvecklingsplan, LDUP (se nedan) diskuteras kontinuerligt 
Verksamhetsidé om den pedagogisk miljön i förskolan utifrån boken Pedagogisk miljö i tanke 
och handling (Linda Linder 2016). 

 Bredda och förändra lärmiljöerna med hjälp av digitala verktyg. 
 

 
 
 
 
 



REVIDERAD LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN 
Skolverket har lämnat sitt förslag till reviderad läroplan för förskolan till regeringen. I förslaget har 
bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Regeringskansliet 
bereder fortfarande förslaget, vilket innebär att förändringar kan komma att ske fram tills 
regeringsbeslutet som planeras till efter sommaren. Den reviderade läroplanen är planerad att träda 
i kraft från och med höstterminen 2019. För att implementera den nya läroplanen kommer vi, tills ny 
läroplan är antagen, arbeta med förslaget för att skapa gemensamma referensramar och samsyn i 
vårt uppdrag. Några planerade ändringar i förskolans läroplan: 

 Läsning 
Barnen ska få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och 
samtala om olika texter.  

 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig – förs in.  

 Lekens betydelse 
Att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande lyfts fram.  

 Rörelseglädje och vistelse i naturmiljöer 
Betydelsen av fysisk aktivitet, rörelseglädje och att vistas i olika naturmiljöer lyfts fram.  

 Barnskötarnas viktiga roll och förskollärarnas särskilda ansvar. Förskollärarnas särskilda 
ansvar för förskolans utbildning och undervisning blir tydligare. Barnskötarnas betydelse i 
förskolan lyfts fram. Även deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och 
lärande förtydligas. 

 Barns rätt till integritet 
Skrivningar om barns rätt till kroppslig och personlig integritet tas in i läroplanen för första 
gången. 

 Utbildning och undervisning 
Begreppen utbildning och undervisning definieras i läroplanen i enlighet med 2010 års 
skollag.  

 Jämställdhet 
Skrivningarna om jämställdhet blir tydligare. 

 Rätt till nationella minoritetsspråk 
De nationella minoriteternas rätt till sina nationella minoritetsspråk blir tydligare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÄRDEGRUNDSARBETE 
”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra 
genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 
Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 
levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om 
livsfrågor.” (Förslag till reviderad läroplan för förskolan, Skolverket, 2018) 

 För att arbeta enligt läroplanen kommer vi att fortsätta att koppla samman 
värdegrundsarbetet med metoderna från Kommunikationsstegen och bibliotekets 
högläsningsprojekt Möt bokfantasin tillsamman varje dag. Genom att inspireras av Karna 
Nyströms bokprat ska språklig och kommunikativ interaktion användas som verktyg i en 
målstyrd process, med utveckling och lärande som syfte, för att förlänga och fördjupa 
dialogen. Undervisningen ska benämnas med värdegrund och kommunens TRE 
gemensamma värdegrundsord; Trygghet, Respekt och Empati samt ha ett tydligt 
barnperspektiv. Som en del av det kontinuerliga värdegrundsarbetet och det systematiska 
kvalitetsarbetet ska även den pedagogiska dokumentationen belysa ett tydligt 
barnperspektiv. 
 
Valbara böcker för bokprat (barngruppens behov styr urvalet av böcker): 

 Böcker utifrån Karnas workshops med tillhörande läsnycklar 
 Liten - Pedagogiskt material från Brottsoffermyndigheten samt på 

http://www.jagvillveta.se/forskola/pedagogiska-ovningar/pedagogiska-verktyg 
 Liten finns även på YouTube men där heter han Vem 

https://www.youtube.com/results?search_query=stina+wirsen 
 Böcker från OLIKA + pärm med handledning till respektive bok  
 Kompisböcker 

 
 I arbetet med likvärdig utbildning, likabehandling och för att säkerställa att vi ger barnen 

utökade möjligheter bygger vi vidare på föreläsningen Normkreativitet hur funkar det? Från 
diskriminering till inkludering! Samtliga pedagoger på Ystads kommuns förskolor kommer 
under hösten 2018 utbildas i diskrimineringsgrunderna genom workshop utifrån boken 
Normkreativitet – om normkritik och vägar till likabehandling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LOKAL DIGITAL UTVECKLINGSPLAN, LDUP 
”Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet 
i det svenska skolväsendet.”  
(Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Utbildningsdepartementet 2017) 

Varje skola och förskola behöver formulera verksamhetsspecifika mål i en Lokal digital 
utvecklingsplan, LDUP, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Denna bör konkretisera 
styrdokumenten, den nationella Digitaliseringsstrategin och Digital utvecklingsplan, DUP.  
Digital utvecklingsplan, DUP är en övergripande plan för förskola och grundskola i Kultur och 
Utbildningsförvaltningen med syfte att tydliggöra riktning och för att ge vägledning till förvaltning, 
skolledare och pedagoger i digitaliseringsprocessen. 
I den lokala digitala utvecklingsplanen, LDUP, beskrivs digitaliseringsprocessen, hur förskolechefers, 
rektorers och lärares digitala kompetens utvecklas och hur digitaliseringen påverkar barns och 
elevers lärande. Rektorer och förskolechefer ansvarar för att relevanta underlag finns att tillgå så att 
rätt åtgärder kan vidtas för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande i verksamheterna. 

Skolverket lyfter fram fyra aspekter av digital kompetens: 
 Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. 
 Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. 
 Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. 
 Att kunna lösa problem och omsätta idéer till handling. 

För att kunna formulera verksamhetsspecifika mål i förskolans LDUP har samtliga pedagoger besvarat 
en enkät: Undersökning av digital kompetens. Syftet med enkäten var att inventera nuläget av våra 
styrkor och förbättringsområden gällande användning av digitala verktyg i verksamheten. 
Kartläggningen visar på var vi befinner oss på resan mot adekvat digital kompetens. Resultatet 
används tillsammans med effektkedjan som underlag för vår LDUP: 

 

Effektkedja:                                                                                      Planeringsrörelse 

 

Genomföranderörelse  

 

Vad krävs?

Förtroende, 
medarbetare, 
kompetens, 
IT-verktyg

Resurser

Hur gör vi?

Metoder och 
arbetssätt

Aktiviteter

Vilka checkpoints 
behövs i arbetet?

Kort sikt

Resultat

Vilka är våra 
målsättningar 

och ambitioner?

Förändring på 
lång sikt

Effekt



Soldalens förskolas LDUP: 

 

GRÖN FLAGG 
 Vi ska åter skapa en struktur för kontinuerlig reflektion för samtliga ansvariga i Grön Flagg-

rådet. Viktigt att båda blocken representeras i Grön Flagg-rådet. 
 I nästkommande Grön Flagg-plan ska förskolans utvecklingsområden, kopplade till 

läroplanen och de Globala målen för hållbar utveckling, vara konkreta och påverkbara. Vår 
Grön Flagg-plan ska vara förankrad hos alla pedagoger. 

 
 

UTVECKLINGSOMRÅDE KOPPLAT TILL ENKÄTEN TILL VÅRDNADSHAVARNA 
 Vi ska fortsätta att genomföra enkäten i samband med utvecklingssamtalen eftersom det gav 

en mycket hög svarsfrekvens. Att vårdnadshavarna fick tydlig information om alla delar i 
läroplanen kopplat till vad deras barn får uppleva i förskolan ledde till positiva svar. 

 Vi ska fortsätta att skapa insikt i undervisningen genom “Bild of the day” (Vklass) där vi 
belyser en av dagens aktiviteter genom film eller foto.   

 Att vårdnadshavare kryssar i vet ej gällande matematik tolkar vi som ett resultat av att vi 
kanske inte har prioriterat matematiken i undervisningen, men också att vi bör bli bättre på 
att synliggöra för vårdnadshavarna de aktiviteter vi faktiskt gör och benämna dem med rätt 
begrepp. 

 


