
 

Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 520 
 

Barn/ elever ges möjligheter att utvecklas optimalt mot målen utifrån sina egna 
förutsättningar. 

 

Delmål/Målvärde 

Alla barn ska tillgodoses utifrån sina behov och 
förutsättningar. Barnen ska ges delaktighet och 
inflytande i utformningen av utbildningen och 
undervisningen. 

Aktivitet 

Analysera och utvärdera enkätsvaren och det 
systematiska arbetet. 
 

Aktivitetsplan 

Pedagogerna möter varje barn utifrån deras behov och förutsättningar, barnen görs 
delaktiga och har inflytande i planeringen och utformningen.  Utbildningen och 
undervisningen utgår från barnens intressen och behov. Arbetet planeras och genomförs 
utifrån: 
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?  
 

Uppföljning och utvärdering 

Personalen dokumenterar kring barns lärande och utveckling och det följs systematiskt upp 
på avdelningsmöten och kompetensutvecklingsdagar under året. 
 
Enkät till vårdnadshavarna. Frågeställningar i enkäten som identifierar utveckling och 
lärande: 

 Jag upplever att mitt barn lär sig mycket i förskolan 

 Jag tycker att förskolan i sin helhet är utvecklande för mitt barn 

 Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och 
behov. 

 Mitt barn får det stöd som behövs 
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 Box: Möten & upplevelser           Ansvar 520 
 

Barn/elever (och deras vårdnadshavare) upplever ett respektfullt 

bemötande och känner sig trygga i förskolan 

 

Delmål/Målvärde 

Alla barn ska uppleva trygghet i förskolan. 
Barn och vårdnadshavare ska alltid 
bemötas på ett respektfullt sätt. 

Aktivitet 

Förskolan har ett aktivt värdegrundsarbete 
som ett naturligt inslag i vardagen, utifrån 
”Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling”.   
 
Analysera enkätsvar från barn och 
vårdnadshavare. 

Aktivitetsplan 

Förskolorna i Ljusnarsberg ska vara fria från förekomst av diskriminering och 
kränkande behandling, det ska ständigt pågå ett främjande, förebyggande arbete i 
vardagen för att skapa trygghet i förskolan. Trygghet skapas av att ha tydliga rutiner 
i barnens vardag på förskolan, men också genom att barnen ges delaktighet och 
inflytande.  
 
Alla barn och vårdnadshavare ska uppleva ett respektfullt bemötande av såväl 
pedagoger som barn. 

Uppföljning och utvärdering 

Genom trygghetsenkät till barnen i förskolan (för de som har förmåga att svåra ex. 
3-6 år) 

1. Tycker du om att vara på förskolan? 

2. Känner du dig trygg på förskolan? 

3. Lyssnar de vuxna på dig? 

4. Får du vara med och välja vad du ska göra på förskolan? 

5. Har du någon att leka med på förskolan? 

6.  

Enkät till vårdnadshavare där följande frågeställningar utvärderas och följs upp: 

  Mitt barn känner sig trygg i förskolan 

 Jag samtalar regelbundet med personalen om mitt barns trygghet, trivsel, 
relationer och samspel i förskolegruppen  

 Jag känner till att förskolan har en Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling 

 
 

 

 

 

 


