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Kvalitetsuppföljning Förskolan Pärlan, 
läsåret 2021-2022  
 

Inom förskolan bedrivs ett kontinuerligt kvalitets- 
och utvecklingsarbete. Målet är en kvalitativ och 
trygg utbildning där alla barn får utvecklas utifrån 
sina förutsättningar. Kvalitetsuppföljningen utgår 
från verksamheten och dess arbetssätt och 
utvecklingspotential. Det är en övergripande 
sammanfattning av det kvalitetsarbete som sker 
under årets gång på förskolan Pärlan enligt bilden 
bredvid. För varje planering och reflektion av utbildningen är denna cirkel vårt 
återkommande arbetssätt.  

 
Förskolan Pärlan  
Förskolan Pärlan ligger i Brickebacken i Örebro och drivs av Brickebergskyrkans skolstiftelse. 
Förskolan utgår ifrån Brickebergskyrkans församling. Skolstiftelsen driver en förskola sedan 
1989 och skola sedan 2001. Skolstiftelsen leds av en styrelse som utser rektor. Rektor har 
det verkställande ansvaret vad gäller pedagogik, ekonomi och personal. Förskolans inre 
ledning består av en ansvarig från varje avdelning på förskolan samt rektor.  

Den sammanlagda personaltätheten på förskolan har under läsåret 21/22 bestått av 12 
pedagoger, sammanlagt 10,05 heltidstjänster fördelat på förskollärare, barnskötare och 
övriga pedagoger. Utöver ordinarie personal har en resurspedagog varit anställd på 100% för 
ett barn med särskilda behov, denna tjänst har betalts av tilläggsbelopp från kommunen.  

På förskolan har 54 barn ht-21 och 56 barn vt-22 varit inskrivna. Förskolan Pärlan består av 
tre avdelningar; Musslan 1-2 år; 13 barn ht-21, 14 barn vt-22, Korallen, 3-5 år; 20 barn ht-21, 
21 barn vt-22 och Snäckan, 3-5 år; 21 barn. 

Förskolans vision  
Förskolan Pärlans vision är att vara en förskola för hela människan - nu och i framtiden, i en 
miljö där barnen är trygga, utmanas i att lära, ta ansvar och vara kreativa. På förskolan 
Pärlan vill vi erbjuda en miljö som kännetecknas av ömsesidig respekt, omtanke, lyhördhet 
och där barnen har möjlighet att få fundera över existentiella frågor tillsammans med en 
vuxen. Förskolan Pärlan vilar på en kristen grund.  



 

  
 

 
Vision och skolutvecklingsplanen 2021-2024 
Under läsåret 2021/2022 har vi påbörjat arbetet utifrån vår nya antagna vision och 
skolutvecklingsplan för perioden 2021-2024. Planen är framtagen av ledningsgrupperna på 
Pärlan och Viktoriaskolan och är tänkt att löpa som en röd tråd genom våra gemensamma 
verksamheter under den kommande treårsperioden. I planen ingår följande mål utifrån våra 
värdegrundsord Trygghet, Ansvar och Kreativitet.  

• Pedagogerna på förskolan/skolan vänder sig till hela människan i mötet med barn/elever för 
att skapa och bygga trygghet. Fokus denna period ligger på att skapa trygga barn-
/elevgrupper med hjälp av att använda modeller som t.ex. differentierat lärande, kooperativt 
lärande och tydliga strukturer/tydliggörande pedagogik (NPF). 

• Pedagogerna på förskolan/skolan vänder sig till hela människan i mötet med barn/elever för 
att skapa ansvarstagande samhällsmedborgare. Fokus denna period ligger på att genom 
demokratiska processer träna barn/elever i ansvarstagande för närområde och lärande 
(VPR).   

• Pedagogerna på förskolan/skolan vänder sig till hela människan i mötet med barns/elevers 
kreativitet med hjälp av rörelse, leken, varierat lärande, kulturen/estetiska lärprocesser. 
Fokus denna period ligger på att utveckla kulturprofilen och estetiska lärprocesser.  

 
Fokus under läsåret 21/22 har legat på Trygghet och Kreativitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normer och värden - verksamhetens grund 
”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i 

olika sammanhang.” (Lpfö 18) 

 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga 

barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och 

trygghet.” (Lpfö 18) 

Värdegrund och trygghet 
Förskolan Pärlan vill grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på, så som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. Detta gör vi också via den 
kristna grunden som Pärlan vilar på. Den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall 
göra för er ska ni också göra för dem” vill vi ska genomsyra all verksamhet i förskolan, därför 
har vi också den inramad och uppsatt på varje avdelning för oss vuxna att påminna oss om. 
Vårt mål är att varje barn ska känna sig värdefull och som en viktig del av hela skapelsen.  

Förskolan Pärlan välkomnar alla barn och familjer oavsett etnisk, kulturell eller religiös 
bakgrund. Mångfalden på förskolan berikar och lär oss att visa öppenhet och respekt för 
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.  

För oss på Pärlan är tryggheten i barngruppen grunden som behövs för att kunna skapa de 
bästa förutsättningarna för barnens lärande och utveckling. I arbetet med tryggheten i 
barngruppen blir vår gemensamma värdegrund en viktig del liksom de olika insatserna som 
gjorts under året utifrån vår trygghetsplan gentemot de uppsatta målen från läroplanen för 
förskolan, Lpfö 18: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 
 

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga 
och personliga integritet. 

• Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå 
rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

• Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge 
uttryck för egna uppfattningar. 

• Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för 
värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet. 

• Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i 
enlighet med dem. 

Lpfö 18. 
 



 

  
 

Detta arbete har också kopplats samman med för läsåret verksamhetens prioriterade 
område, trygghet.  

Omsorg, utveckling och lärande 
”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas 
av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin 
utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av 
barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.” (Lpfö 18) 
 

Prioriterat område 21/22  
Trygghet 
 
”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn 
skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i 
förskolan möta respekt för sin person och sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i 
förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra 
barns nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också 
respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” 
Lpfö 18, s 7. 
 
Under de kommande tre läsåren 2021-2024 kommer vi varje höstterminen starta med 
trygghetstema, riktat både mot barngrupp och personalgrupp för att utveckla och fördjupa 
det trygghetsarbete vi redan gör. Som start varje hösttermin påbörjar avdelningarna ett 
”kompistema” där syftet är att skapa en trygg barngrupp utifrån respektive avdelnings 
behov. Inom detta etablerande tema vill vi med detta fokusområde utveckla och fördjupa 
vilket följande mål är tänkt att bidra till. De uppsatta målen har tagits ur 
kvalitetsuppföljningen för 20/21 och kommer från pedagogernas egen utvärdering av 
trygghetsplanen. Våra mål för läsåret 21/22 var att ge varje barn förutsättningar att 
utveckla: 
 
• Trygghet i leken. Ge barnen förutsättningar att utveckla en trygghet i att leka med olika 
barn i en gemensam lek. 
• Trygghet i att reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 
• Trygghet i sin kultur – vem är jag, vem är du, vilka är vi? 
 
FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, ligger som en grund i vårt 
förhållningssätt till barnen. 
”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets 
rättigheter(barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets 



 

  
 

bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina 
rättigheter”. (Lpfö 18) 
 

I arbetet mot ovanstående mål har avdelningarna startat hösten med ett kompisprojekt där 
fokus har legat på att skapa trygghet i gruppen. Pedagogerna har varit observanta och 
lyhörda för barnens behov av trygghet, speciellt i starten av terminen som också innebar nya 
gruppkonstellationer för alla barn att ”landa” i. En strävan hos pedagogerna har varit att 
fördjupa kompisprojektet och hitta fler sätt att samtala om och synliggöra olika perspektiv 
inom arbetet i barngruppen. Här har bland annat tryggheten i den gemensamma leken, 
förmågan att leka i olika konstellationer och grupper varit en del i arbetet. Genom att vara 
närvarande vuxna som kan visa, stötta och leda leken samt dela upp leken i olika rum har 
barnen getts förutsättningar till trygghet i leken. Pedagogerna har också varit lyhörda för 
barnens önskemål av lekkonstellationer med utgångspunkten att alla ska vara efterfrågad 
och ha någon att leka med. En tydlighet i rummets möjligheter till lek samt emellanåt 
vuxenstyrda lekar har också utmanat och utvecklat barnens trygghet i leken.  

En annan fördjupande del i kompisprojektet har varit att ge barnen förutsättningar att känna 
trygghet i att reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 
Här har just de vardagliga händelserna i barngruppen varit grunden för att arbeta med detta 
mål. Till exempel när någon tar den andres leksak eller säger till kompis, ”du får inte vara 
med i leken”. I vardagen har pedagogerna funnits nära, stöttat och handlett barnen i deras 
agerande och känslouttryck. Här har arbetet med barnens förmåga att uttrycka känslor och 
hantera det sociala samspelet i gruppen varit viktigt för att skapa trygghet och förståelse för 
den andres känslor. Hur vi påverkar varandra med vårt agerande. Pedagogerna har använt 
bildstöd i form av glad, sur och ledsen figur på väggen, reflekterat över orden hej, tack och 
förlåt med barnen, hur mår vi om vi säger dem till varandra? Olika böcker och temabokpåsar 
har använts för att diskutera och reflektera kring olika etiska dilemman med barnen. Även 
arbetet med tryggheten i vår gemensamma och våra olika kulturer har vävts in i projektet. 
Hur våra olikheter kan berika oss och behovet av våra olikheter. Barngruppens etniska 
bakgrunder har varit utgångspunkten i projektets utforskande och reflekterande. Musik, mat 
och språk från de olika länderna har varit delar vi tillsammans har utforskat och fått uppleva 
tillsammans i barngruppen.  

 
Reflektion och analys 
I reflektionen utifrån de mål vi har strävat mot och insatser vi har gjort kan vi se en god 
trygghet hos barnen och barngruppen. Genom att tiden och rummet för leken har 
prioriterats av pedagogerna har barnens fantasi och lekfullhet fått större plats och mer 
uttryck i gruppen. De har bjudit med varandra i leken, visat vuxna vad de vill leka och med 



 

  
 

vilka, uttryckt en vilja att leka själva utan vuxen med och samtidigt sökt upp en vuxen när 
något inte har känts bra i leken.  
 
Pedagogerna ser också en utveckling i barnens förmåga att sätta ord på egna känslor samt 
att se när någon annan är ledsen. Detta skapar en trygghet hos barnet, att kunna uttrycka sig 
när något inte känns bra eller när barnet vill något särskilt. Även att kunna se och läsa av vad 
den andre känner och uttrycker har varit en viktig utveckling i grupperna. Genom det har 
barnen fått en större förståelse för varandra och för hur vårt agerande påverkar varandra. 
De tre orden hej, tack och förlåt har bearbetats i leken genom att t ex dockor i dockhuset 
pratar om orden i leken och i samlingar och samtal runt matbordet har också många 
livsfrågor diskuterats. Pedagogernas fokus på de tre målområdena har gett barnen en 
trygghet i både sin egen men också att utforska andras kulturer. Vi ser att barnen oavsett 
bakgrund och språk gärna delar med sig och berättar om det som finns nära dem, i hemmet, 
för varandra i gruppen och vi ser en nyfikenhet hos de andra att prova eller diskutera 
varandras kulturella uttryck.  
 
Utveckling 
Under läsåret 22/23 vill vi fortsätta att fördjupa och etablera det systematiska arbetet med 
tryggheten i barngruppen. Vi ser ett behov av att fortsätta och jobba med barnens förmåga 
att uttrycka och tolka sina och andra känslor. Vi ser också ett tydligt behov av att vi som 
vuxna finns nära och kan bekräfta barnens känslor och vägleda i situationen för att skapa 
trygghet. Vi ser ett fortsatt behov av att samtala, problematisera och reflektera med barnen 
på ett åldersadekvat sätt kring etiska dilemman i vardagen för att se varandra olikheter som 
tillgångar och skapa nyfikenhet för varandras kulturer. Att använda sig av olika mat- eller 
musikkulturer har varit givande delar att arbeta med tillsammans med barnen. 
 
Våra insatser under läsåret 22/23 blir därmed: 

- Utveckla vårt systematiska arbete med tryggheten i barngruppen med hjälp 
av gemensamma grundplaneringar för arbetslagen i skolbanken, Unikum. 

- Ge förutsättningar i barngruppen att utveckla trygghet i språket med hjälp av 
SUA (språkutvecklande arbetssätt), bildstöd, TAKK och språkmedvetna 
pedagoger. 

- Arbeta med trygghet i personalgruppen genom kollegialt lärande, 
gemensamma fortbildande insatser och tid för pedagogiska samtal.  
 

 
 
 
 
 



 

  
 

Kreativitet 
 
”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring 
och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och 
kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och 
dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att 
använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett 
innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.” 
Lpfö 18, s 9. 

 
Kreativitet har synonymer såsom; skaparkraft, idérikedom, fantasi, påhittighet, 
uppfinningsförmåga. Är det något barn är så är det allt detta! 
Under läsåret 21/22 har kreativiteten varit vårt fokusområde att ta nya kliv inom och 
upptäcka, utforska och pröva tillsammans med barn och kollegor. Vi ville under denna 
period utmana oss i och utveckla de estetiska lärprocesserna i förskolan. 
 
”I en estetisk lärprocess använder man alla sinnen. Framför allt gör man kunskap till sin egen genom 
att aktivt bearbeta den på något sätt. Man skapar om kunskapen i en ny form”. Eva Änggård, 
lärarutbildare och forskare vid Stockholms universitet från tidningen Läraren. 
 
Vad betyder estetiska lärprocesser för oss på Pärlan? Vilka kliv i vår utveckling behöver vi ta 
för att skapa förutsättningar för barnen att utvecklas inom kreativiteten? Detta är 
grundfrågor vi tog med oss i starten av denna utvecklingsprocess inom målet kreativitet. 
Målen nedan är uttagna från läroplanen för förskolan, Lpfö 18, med en riktning mot 
skapande och kreativitet. 
 
Våra mål för läsåret 21/22 var att ge varje barn förutsättningar att utveckla: 
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 
• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 
erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, 
• att få tid, rum och ro till eget skapande i en kreativ lärmiljö. 
• skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera 
och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, 
såväl med som utan digitala verktyg. 
 
Dessa mål har respektive avdelning arbetat med i olika projekt med barngrupperna.  
För avdelningen Korallen innehöll projektet temat återbruk, där pedagogerna med hjälpt av 
en teater i början av terminen gav exempel på vad man kan bygga och konstruera med hjälp 
av olika material. Detta väckte nyfikenhet och barnen fick sedan själva bestämma vad de 
ville skapa med hjälp av olika material som togs med hemifrån eller som fanns på 



 

  
 

avdelningen. Innan byggandet tog fart fick barnen göra en skiss över sin kommande 
konstruktion. I det skapande arbetet har pedagogerna värnat om barnens tid till skapandet. 
En mindre grupp barn (2-3 barn åt gången) har fått tid och rum tillsammans med en pedagog 
i sitt skapande. Pedagogerna har också reflekterat över och konstruerat miljön i rummet 
utifrån ett estetiskt intryck, detta för att skapa inspiration och ro till barnen i deras 
skapande. Innehåll i form av teatrar, musik och dans har också varit inslag i barnens projekt 
under året. I arbetet i barngruppen har pedagogerna använt tecken som stöd i sånger och i 
samtal samt gett barnen tillgången till en Ipad för att själva dokumentera sitt arbete eller 
lek.   
 
 
På Musslan har projektet ”Världen runt” låtit barnen prova på olika metoder att måla, limma 
och skapa som en del av projektets mål att skapa djur och flaggor. I projektet har också dans 
till olika musikstilar erbjudits där barnen har fått lyssna på, sjungit och röra sig till samt spela 
instrument till. Även bakning och matlagning tillsammans med en pedagog har inbjudit till 
kreativitet. På avdelningen har också rummen strukturerats utifrån målen kring kreativitet så 
att barnen själva kan hitta leksaker där de använder olika tekniker, t ex bygga med klossar, 
duplo och papprör. Pedagogerna har utifrån målen värnat om barnets egen vilja att skapa, 
av vad och när. De har delat barngruppen i mindre grupper, i olika rum och erbjudit olika 
kreativa inslag i de olika rummen för barnen att välja. Flanosagor, sångpåsar, samlingar, dans 
och rörelse, böcker och egna filmer och bildspel har tillsammans med väggdokumentationen 
visat barnen på olika uttrycksformer.   
 
På Snäckan har en av grupperna på avdelningen haft sagoprojekt med dramatisering av 
sagorna samt tillverkning av rekvisita till uppsättningarna vilket har gett möjlighet till 
kreativitet i barngruppen. Den andra gruppen har jobbat med lera för att skapa fåglar i sitt 
utforskande av fåglar. Avdelningen har sedan också använt sig av digitala verktyg såsom 
Green Screen för att skapa digitalt i de olika projekten. Pedagogerna har skapat goda 
lärmiljöer för barnen genom att dela upp gruppen i mindre grupper, tagit fram och gjort 
materialet tillgängligt för barnen att utforska och konstruera med. Barnens egna önskemål 
av sånger, musik för dans, material att skapa med har varit pedagogernas fokus i arbetet 
mot målen. Med hjälp av väggdokumentation, samtalen kring matborden och i samlingen 
har barnen berättat för varandra och delgivit varandra vad de har gjort och erfarit i 
projekten.  
 
Med våra äldsta barn på förskolan har också skapandet av barnets egen bibelbok varit en 
långgående skapelseprocess i form av ritade alster, återberättande och tillsammans 
skapandet av bokens fram och baksida.  
 



 

  
 

Reflektion och analys 
 

Utifrån de insatser och arbeten mot målen som är gjorda kan vi se att barnen har fått 
utrymme och förutsättningar att utvecklas kreativt. Vi kan se att barnen genom att få tid, 
rum och ro till skapandet inspirerar, testar och utmanar sig själva och varandra att utvecklas 
vidare. De är stolta över det de skapar och vill gärna berätta vad de har gjort, hur de gjorde 
och med vilket material alstret är skapat. Vi ser också en kreativitet i leken, att skapandet 
kan få komma till uttryck i lekens rekvisita både med och utan pedagogens hjälp och på så 
vis skapa nya lekmiljöer och roll-lekar.  
 
Genom de olika uttryckssätten barnen har fått möta under året ser vi t ex att teatrarna 
sätter spår i barnens samtal med varandra och i leken. Det som utspelades i teatern kan bli 
till hjälp i hanteringen av konflikten som sker i leken. Sånger, berättelser, böcker och 
flanosagor ger barnen ett första möte med olika sätt att berätta erfarenheter och 
upplevelser på. Barnens hängivenhet, engagemang och intresse för dessa uttryckssätt vill vi 
fortsätta att hålla vid liv och skapa glädje kring. Även väggdokumentationen av projektet, 
hur deras alster skapas och utvecklas över tid samt visar deras ev. dokumentation av 
projektet gör att intresset och motivationen hålls vid liv. Detta har också gjort att processen i 
projektet har fått ta tid och hållit över tid vilket har skapat en ro både hos pedagoger och 
barn. Ro att utforska, pröva, gå framåt, gå bakåt och prova igen för att hela tiden utvecklas. 
Både som barn och vuxen.  
 
Utveckling 
Under läsår 22/23 vill vi utveckla arbetet med kreativitet på Pärlan genom att fortsatt 
systematiskt ge barnen tid, rum och ro till kreativt skapande. Ett skapande som barnen själva 
äger, har förutsättningar att göra själva utifrån egen förmåga och tydligt kan följa sin process 
i skapandet. Vi vill utveckla kreativiteten hos barnen genom att lägga fokus på processen i 
skapandet mer än själva resultatet. Genom att fokusera på processen får barnen möjlighet 
att reflektera, pröva, ompröva och utveckla sitt skapande och på så vis än mer befästa 
erfarenheter och kunskaper.  
Vi vill också utveckla barnens kreativitet i leken genom arbetet med lär-och lekmiljön på 
förskolan och avdelningarna. Utifrån barnens ålder och behov utveckla miljöerna så barnen 
tydligt kan förstå vad respektive miljö har att erbjuda samt vara uppmärksamma på när 
barnen och leken behöver ny energi. Genom att vara närvarande vuxna i miljöerna kan vi 
observera när leken och miljön behöver tillföras något nytt för att barnen och leken ska 
hållas vid liv och utvecklas på ett kreativt sätt.     
 
 
 
 



 

  
 

Våra insatser under läsåret 22/23 blir därmed: 
- I planeringen av projekten skapa tid, rum och ro för barnens kreativitet 

genom att vara färre barn åt gången i skapandeprocessen samt låta projektet 
och processen få ta mer tid i anspråk över tid. 

- Låta barnen äga kreativiteten och sitt skapande genom att ha tillgängliga 
lärmiljöer med skapande som barnen själva klarar av att utforska och 
genomföra. 

- Utveckla väggdokumentationen samt den pedagogiska dokumentationen 
genom att, både för barn och vuxna, synliggöra processen i projektet. 

- Utveckla den kreativa leken genom att vara närvarande pedagoger som aktivt 
tillför ny energi till miljöerna utifrån barnens förmåga och behov genom att t 
ex tillföra material, rekvisita, vuxenstöd etc.  
 



 

Förskola och hem 
”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt 
ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” (Lpfö 18) 

Detta läsår har fortsatt präglats av Covid-19 och dess påverkan på samhället och vår 
verksamhet. Dock har vi med kunskap och rutiner från förra läsåret kunnat hantera 
situationen väl. Vi har ännu mer fått erfara behovet av gott samarbete förskola/hem då vissa 
veckor utmanades av att många i personalen var frånvarande p.g.a sjukdom. Ett stort TACK 
till alla vårdnadshavare som i dessa situationer hjälpt till för att gör det bästa för barnen och 
pedagoger. Till vår glädje fick vi avsluta detta läsår med en gemensam Vårfest tillsammans 
ute på förskolans gård, barn, föräldrar och pedagoger. Det var en stor glädje för oss alla! 

I vår samverkan förskola och hem har utvecklingssamtal likt tidigare år hållits mellan 
pedagog och vårdnadshavare. I dessa samtal har dokumentationen av barnets lärande på 
Unikum varit en grund som pedagogerna har utgått ifrån och samtalat kring med 
vårdnadshavare. Dokumentationen på Unikum har också gett hemmet inblick i 
verksamheten och de projekt barnen har arbetat i under året.  

Hösten 2021 gick vi också in i att ha schemat för barnen inlagt via Unikum. Det har inneburit 
att vi på avdelningen och huset har kunnat överskåda vilka barn som ska vara här, vilka tider 
och vilka som är frånvarande. Det har också varit enkelt för vårdnadshavare att meddela 
frånvaro, informera ang. lämning/ hämtning etc.  

 
Enkät-undersökning  
Under v 22-23 vårterminen 22, skickades en enkätundersökning ut till vårdnadshavare på 
förskolan. Totalt fick vi in 36 stycken svar, vilket skiljer fem svar ifrån förra årets svarsantal 
som låg på 31 stycken för 2021. I utskicket av enkäten bad vi om svar från båda 
vårdnadshavarna i respektive familj. Detta betyder att det är 40% som har svarat vilket 
behöver tas i beaktning i läsning av siffrorna.  

Utifrån att vi nu har gått in i en ny treårsplan har frågorna omarbetats för att kunna mäta 
mot dessa mål. Därav uteblir jämförelsen med förra årets enkät på majoriteten av frågor. De 
som går att jämföra mellan åren ses i parentes i tabellen nedan.  

 
 
 
 
 
 



 

Hur bra är Pärlan?  
Enkät för vårdnadshavare på Pärlan.  

Enkätfråga                        Medel av 36 svar.    (2021:s svar) 

1= instämmer inte alls          4= instämmer helt 
Det råder trygghet och trivsel på Pärlan. 3,7 

(3,9) 
Jag känner mig väl bemött av pedagogerna på Pärlan. 3,7 

(3,9) 
Pedagogerna bemöter barnen på ett respektfullt sätt. 3,9 
Pedagogerna är uppmärksamma på barnens behov. 3,6 
Mobbning och okamratlig beteende förebyggs och 
bekämpas. 

3,5 

Information om barnets trivsel, utveckling och lärande 
ges kontinuerligt till mig som vårdnadshavare. 

3,4 

Förskolan erbjuder en utbildning där omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. 

3,6 

Barnen görs delaktiga i utformandet av utbildningen, 
genom t ex olika valmöjligheter, påverkan i projekt.  

3,6 

Barnens intressen, nyfikenhet och kreativitet tas 
tillvara i utbildningen. 

3,6 

Förskolans läroplan är känd för mig som 
vårdnadshavare.  

3,4 

Det finns möjlighet för mig som vårdnadshavare att ha 
insyn och inflytande i barnens utbildning.  

3,4  
(3,4) 

Utvecklingssamtalen är framåtsyftande och med fokus 
på barnets utveckling.  

3,6 

Dokumentationen på Unikum gör det möjligt för mig 
som vårdnadshavare att följa barnets förändrade 
kunnande.  

3,5 

Jag skulle rekommendera Pärlan till andra familjer. 3,7 

 

 
Övergång och samverkan 
”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de 
berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om 
innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling 
och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras 
vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.”   
(Lpfö 18) 

Under denna vårtermin har vi kunnat agera mer utifrån ett normalläge vad gäller 
övergången och samverkan förskola/skola. Dock har vi tagit lärdom av förra årets lösningar 
p.g.a covid19 och hållit fast vid vissa delar. Så som att lärare från förskoleklassen har hälsat 
på 6-åringarna på respektive avdelning under en längre stund för att ta del av vad barnen 
har fått möta och lära under sitt år på förskolan. Respektive avdelning har också lekt i 



 

  
 

förskoleklassens lokaler när de har varit i skogen. De barn som ska börja på fritids har fått 
hälsa på när resterande fritidsbarn har varit på utflykt.  

Överlämningssamtal har denna vår kunnat genomföras på plats mellan förskolan, 
vårdnadshavare och blivande mentor. Underlag för samtalet har nedtecknats i Unikum från 
både vårdnadshavare och pedagog. För de barn som haft behov av särskilt stöd under sina år 
på Pärlan har överlämning också skett till specialpedagog och kurator på skolan via rektor för 
förskolan med tillåtelse från vårdnadshavare. I de fall barnet ska ha plats på fritidshemmet 
har också pedagog från fritids deltagit vid överlämningssamtalet. 

Reflektion och utveckling 
Utifrån de senaste årens arbete med samverkan förskola/skola har en början till etablering 
av vår nya handlingsplan börjat sätta spår i verksamheterna. Utifrån förra årets reflektion 
och utveckling har också pedagoger från fritidshemmet deltagit i överlämningssamtalet 
innan sommaren. Denna förändring har bidragit till att fritidshemmet har bättre 
förutsättningar att ge barnen i övergången förskola/skola en bättre start då det ofta är 
fritidshemmet som blir barnets första möte med skolan innan skolstart.  
Vi ser fortsatt att det är av stor vikt att en god överlämning sker från förskola till skola för att 
barnet ska få förutsättningar att fortsätta utvecklas i sitt lärande utifrån de kunskaper, 
erfarenheter och behov just det barnet har och besitter.  
 
 
 



 

  
 

Slutsatser 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens 
behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska 
förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar.    Lpfö 18.  
  
 
Vår vision, att vara en förskola för hela människan - nu och i framtiden, i en miljö där barnen 
är trygga, utmanas i att lära, ta ansvar och vara kreativa är riktningen på den utbildningen vi 
önskar bedriva här på Pärlan. Vi vill tillsammans med barnen utforska, lära, fantisera och 
utvecklas till kompetenta och ansvarskännande människor.  

Utifrån innehållet i denna kvalitetsuppföljning kan vi se hur utbildningen har gett barnen 
förutsättningar att utveckla trygghet i gruppen och på Pärlan som helhet. Detta genom att 
låta leken få tid och utrymme att utvecklas både inom avdelningen men också utomhus 
mellan avdelningsgränserna.  Genom att pedagogerna har varit engagerade och närvarande i 
barnens lek och samspel har de kunnat stötta och handleda i konflikter och 
samspelssvårigheter barnen emellan. De har också kunnat bekräfta, sätta ord på och stötta 
barnen att själva sätta ord på sina känslor och viljor i samspelet med den andre. Vi har sett 
hur barnen utifrån detta har bjudit med varandra i leken i fler och andra konstellationer än 
tidigare. Tack vare förmåga att uttrycka sina känslor och viljor har de kunnat uttrycka och 
vara tydliga till pedagogerna när de önskar hjälp i leken/samspelet eller inte.  
Utbildningen under läsåret 21/22 ser vi också har gett barnen förutsättningar till att skapa 
och vara kreativa utifrån de uppsatta målen i arbetsplanen för Pärlan. Vi ser att barnens 
skapande har inspirerat och utmanat de själva och varandra i processen. De har visat en 
stolthet och en vilja att dela med sig av sitt skapande, berätta vad de har gjort, hur och med 
vilket material. Även här har kreativiteten smittat av sig på leken genom att barnen i sitt 
skapande upptäckte hur de själva kan skapa t ex rekvisita till en lekmiljö de önskade. Vi ser 
att genom att arbeta med området kreativitet har barnen fått tillgång till flera språk och 
uttrycksmöjligheter i deras lek och skapande. Detta vill vi fortsatt jobba vidare med och 
utveckla framåt. 
 
De förbättringsområdena som framkommit i denna kvalitetsuppföljning tar vi med inför 
kommande läsår att utveckla vidare, förbättra och fördjupa kunskapen inom. Dessa 
förbättringsområden ligger till grund för Pärlans arbetsplan 2022/2023. 
 
 



 

  
 

Fortsatt arbetar vi också utifrån vår Vision och skolutvecklingsplan för åren 2021-2024 med 
de prioriterade målen;  
 

• Pedagogerna på förskolan/skolan vänder sig till hela människan i mötet med 
barn/elever för att skapa och bygga trygghet. Fokus denna period ligger på att  
skapa trygga barn-/elevgrupper med hjälp av att använda modeller som 
t.ex.differentierat lärande, kooperativt lärande och tydliga strukturer/tydliggörande 
pedagogik (NPF). 

• Pedagogerna på förskolan/skolan vänder sig till hela människan i mötet med 
barn/elever för att skapa ansvarstagande samhällsmedborgare. Fokus denna period 
ligger på att genom demokratiska processer träna barn/elever i ansvarstagande för 
närområde och lärande (VPR).   
 

• Pedagogerna på förskolan/skolan vänder sig till hela människan i mötet med 
barns/elevers kreativitet med hjälp av rörelse, leken, varierat lärande (MI), 
kulturen/estetiska lärprocesser. Fokus denna period ligger på att utveckla 
kulturprofilen och estetiska lärprocesser.  

 
Fokus kommer under året vara trygghet och kreativitet.  
 
 
Till sist vill vi tacka samtliga barn och familjer för ett härligt och lärorikt år tillsammans med 
er och alla barn. Vi önskar fortsättningsvis att ni ska känna er trygga och nöjda med 
utbildningen som era barn möter här på Pärlan.  
 
Vi ser fram emot ännu ett år fullt av möjligheter, upptäckter, skapande och utforskande 
tillsammans med barn och pedagoger.  
 
Emma Gustavsson, rektor 
Örebro 31/8-2022 
 
I denna kvalitetsuppföljning har vi redovisat vårt systematiska kvalitetsarbete som pågått under läsåret 
2021/2022, som har sin utgångspunkt i skollagen (skollag 2010) och läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt 
våra riktade områden utifrån vår gemensamma Vision och skolutvecklingsplan för åren 2021-2024.  
 


