
 

 
 

Adress 
Box 31340, 701 35 Örebro 
019-21 10 00 
Mejladress@orebro.se 

Örebro kommun 
Förskola Söder 
orebro.se 

Utvecklingsplan 
2022/2023 
Förskolor 

Söder 

 

 



 

 
 

Adress 
Box 31340, 701 35 Örebro 
019-21 10 00 
Mejladress@orebro.se 

Örebro kommun 
Förskola Söder 
orebro.se 

Inledning  
På våra förskolor utgår vi ifrån att barnen har stor kompetens och vi 
strävar efter att varje barn ska få bli utmanad och stimulerad i sitt lärande 
med hjälp av medforskande vuxna.        

Barnens delaktighet och inflytande ligger till grund för vår 
verksamhet 

Som barn på våra förskolor känner du att du bemöts med respekt av 
engagerade och kompetenta pedagoger som ger stöd och vägledning. 
Utbildningen präglas av trygghet, dialog, öppenhet, ärlighet samt tilltro/tillit 
till dina förmågor. Du har insyn, delaktighet och inflytande i utbildningen 
som planeras utifrån dina intressen och behov. Det gör din tid på förskolan 
meningsfull. 

Som vårdnadshavare/förälder på våra förskolor möts du av en förskola som 
ger ditt barn en meningsfull vardag. Pedagogerna är engagerade och 
kompetenta och bygger verksamheten utifrån ditt barns intressen och behov. 
Du bemöts med respekt och förskolans medarbetare skapar goda 
förutsättningar för delaktighet och inflytande genom dialog och öppenhet. 

Förskolorna tillämpar förskolepedagogik med följande 
styrdokument som utgångspunkt 
 
Barnkonventionen 
Skollagen 
Diskrimineringslagen 
Läroplan för förskolan 
Enhetens utvecklingsplan 

Målgrupp och styrande dokument 
I Förskolor Söder ingår förskolorna Allégården, Kristinaskolan och 
Knagglabacke. Enheten har ett inskrivningstal som kan variera över tid, för 
att matcha kö och behov av förskoleplatser olika tider under året. Barnens 
ålder, förskolornas utrymmen och val av verksamhet är avgörande för 
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gruppernas storlek och personaltäthet.  
Som vårdnadshavare/förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan 
inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste 
hålla öppet om det finns ett behov av det. Tiden är mellan klockan 06.00 
och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och 
nyårsafton. Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga har rätt till 15 
timmar per vecka. 
Våra brukare/kunder är barn mellan 1-6 år och deras vårdnadshavare. Vårt 
arbetssätt syftar till att ge barnen en utbildning där omsorg och lärande 
bildar en helhet. Tiden på förskolan ska stimulera barnens utveckling och 
lärande och samtidigt vara rolig, trygg och hälsosam. Barnens behov och 
intressen styr utformningen av utbildningen.  
Den pedagogiska miljön är tillgänglig, utmanande och utvecklande och ger 
förutsättningar för barnens egna initiativ och meningsskapande utifrån 
läroplanen. IT (informationsteknik) används i det pedagogiska arbetet med 
barnen.  
 
I samarbete med barnens vårdnadshavare/föräldrar strävar vi efter att skapa 
de bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling och lärande. 
Vårdnadshavarna/föräldrarna får kontinuerlig information om våra 
aktiviteter och arbetssätt. Via Unikum förmedlas en grundplanering och 
kontinuerliga inlägg, där pedagogerna visar och berättar hur man omsätter 
läroplanen i praktiken. Varje enskilt barn har en egen lärlogg, där barnets 
utveckling dokumenteras kontinuerligt.  
Vårdnadshavarnas/föräldrarnas åsikter följs upp genom att förskolan arbetar 
med resultatet från Örebro stads årliga brukarundersökning, för att 
identifiera utvecklingsområden. Alla förskolor bjuder in till olika aktiviteter 
för vårdnadshavarna/föräldrarna i syfte att visa och berätta om det 
pedagogiska arbetet på respektive förskola, samt att bjuda in till inflytande 
och delaktighet. 
Förskolans lokaler och medarbetarnas olika kompetenser tas tillvara och vi 
lär av varandra i olika forum och möten, på den enskilda förskolan, 
arbetsplatsträffar och planeringsdagar.  
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Barnhälsoarbetet är organiserat enligt Örebro kommuns fastställda riktlinjer 
vilket innebär att alla förskolorna har tillgång till och samarbetar med 
specialpedagog, psykolog, kurator samt barnhälsovården.  
 
 
 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
Prioriterade utvecklingsområden 

De prioriterade utvecklingsområdena är gemensamma för alla tre förskolorna. 
Varje förskola planerar sedan sin verksamhet utifrån sina förutsättningar, intressen 
och behov i barngrupperna. Målet för förskolornas utvecklingsarbete är den samma 
i syfte att skapa en likvärdig utbildning för alla barn, oavsett vilken förskola barnet 
går på. 

Verksamhetens Prioriterade utvecklingsområden utifrån 
kvalitetsrapport 

Språkutvecklande arbetssätt:                                                              
Målet är nått när vi på förskolan gett barnen förutsättningar till att utveckla 
sitt verbala språk, men också utveckla sina förmågor i att uppleva, gestalta och 
kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer. 
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Utbildningen ger barnen tid, rum och ro till eget skapande. De får 
möjligheter till att konstruera, forma och skapa genom att få använda olika 
material och tekniker såväl digitala som andra. Pedagogerna erbjuder barnen 
olika  

”Vår kreativa förmåga kräver mångfald och nyanser”. 
Vi människor behöver många olika språk, inte bara 

det verbala. Ljudspråket, fantasispråket, sångspråket 
med mera.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv.  
Målet är nått när barnen på förskolan fått utvecklat sin förståelse för alla 
människors lika värde och mänskliga rättigheter, ökat sin förståelse för hur 
olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och förmåga att ta 
ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. 
 
Förskolan planera för olika aktiviteter där man utforskar och utmanar 
sociala och kulturella traditioner och i syfte att bygga kulturer av hållbarhet i 
vardagen. Utforskar människans beroende av naturen, av allt levande i syfte 
att utveckla ett ekologiskt hållbart förhållningssätt. Och planerar för olika 
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aktiviteter där man reflekterar kring människans resursanvändning i syfte att 
skapa ett mer ekonomiskt hållbart förhållningssätt.  
 

Hur är alla delaktiga i processen 

Pedagogerna samtalar och reflekterar kontinuerligt med barnen om deras 
lärande. Vårdnadshavarna/föräldrarna tar del av utbildningens innehåll som 
på olika sätt dokumenteras på förskolan och på Unikum,  

Hur processen hålls vid liv 

Med hjälp av observationer och samtal med barnen planerar vi för en 
meningsfull och utvecklande utbildning med fokus på våra två 
utvecklingsområden. Reflektioner och utvärderingar tillsammans i 
arbetslagen och med barnen dokumenteras kontinuerligt i OneNote.  

 
Prioriterade politiska områden 
 
Undervisning och lärande:                                                                          
Målet är nått när barnen fått möjligheter till att tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. När flödet av barnens tankar och idéer tas 
tillvara och skapar en mångfald i lärandet. 
 
Tillgänglig lärmiljö:                                                                                    
Målet är nått när lärmiljöerna och tillgången av material har gett barnen 
möjligheter till utveckling, lärande, lek och kommunikation. När barnen fått 
utveckla sin förmåga till att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 
tekniker, material och redskap. 
 
Hållbarhet: 
Målet är nått när barnen på förskolan fått utvecklat sin förståelse för alla 
människors lika värde och mänskliga rättigheter, ökat sin förståelse för hur 
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olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och förmåga att ta 
ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. 
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