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Inledning 
 
Målen i den här utvecklingsplanen är gemensamma för Ängens förskolor och gäller från 
augusti 2021 till juni 2024. Varje förskola beskriver i sin tur hur de ska arbeta för att nå 
målen, vilka processer de ska använda. Vi strävar efter samma höga måluppfyllelse i Ängens 
förskolor. 
    
Ängens förskolor ligger i bostadsområdena Ladugårdsängen och Sörbyängen, söder om 
Örebro centrum. Uppdragsgivare är Örebro kommun genom Förskolenämnden.  
 
Ängens tre rektorer leder utbildningen på förskolorna och utvecklingen av dessa tillsammans 
med utvecklingsledare. Rektorerna och utvecklingsledarna utgör sedan tillsammans med 
specialpedagoger en gemensam ledningsgrupp för Ängens förskolor. Kopplade till våra 
förskolor finns ett hälsoteam bestående av specialpedagoger, förskolepsykolog och BVC-
sköterskor, utifrån att det främjande och förebyggande arbetet kring barnhälsan ska stärkas. 
Ängens förskolor är Övningsförskola i samarbete med Örebro Universitet, vilket innebär att vi 
tar emot förskollärarstudenter.  
 
Personal i Ängens förskolor bildar nätverk för kollegialt lärande för att säkra kompetensen 
och skapa likvärdighet. I Ängens förskolor arbetar vi för en samsyn kring begreppen 
utbildning och undervisning, samt en gemensam förståelse i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Den inre organisationen genomsyras av: 

• Ett gemensamt förhållningssätt som är välkomnande och där alla ska känna sig sedda 
• Alla förskolor arbetar med ”Vägledande samspel” och det finns utbildade mentorer på 

förskolorna 
• All personal är språkliga förebilder 
• Tillgängliga lärmiljöer för alla barn 
• Tydlig struktur under dagen såväl utomhus som inomhus 
• Utbildning och undervisning utgår från styrdokument så som Lpfö 18 och 

Barnkonventionen  
 
 
 
 
Äventyrets förskola är belägen på Ladugårdsängen och har sex avdelningar med plats för ca 
109 barn. På Luftballongen, Draken och Flygplanet går barn i åldrarna 1–3 och på 
Helikoptern, Segelflyget och Raketen är barnen i åldrarna 3–6. Förskolan har ett 
tillagningskök och maten tillagas utifrån den ekologiska policy som gäller inom Örebro 
kommun. 
 
Äventyret är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. För oss innebär det en 
barnsyn där barn är kompetenta och kan och vill utvecklas. Vi anser därför att miljön och 
materialet ska vara tillgängligt, föränderligt, inspirera till utforskande och utmana barnen i 
deras lärande.   
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Vi tror att en förutsättning för ett gott lärande är att barnen känner glädje och meningsfullhet i 
det vi gör. Därför arbetar vi projektinriktat med utgångspunkt ifrån barnens intressen, tankar 
och funderingar. För att ge förutsättningar för ett fördjupat lärande pågår projekten under 
längre perioder där barnen hinner testa sina teorier, prova många olika uttryckssätt och lära av 
och med varandra. Pedagogens roll i detta blir att vara medutforskande, ge goda 
förutsättningar och på olika sätt utmana barnen i deras lärande samt fånga upp barnens 
läroprocesser. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi reflekterar tillsammans 
för att utveckla och utvärdera utbildningens innehåll. Varje år har vi ett gemensamt tema för 
hela förskolan kring något vi vill utveckla utifrån förskolans styrdokument.  
 
Genom att vi tillsammans skapar förskolans innehåll och att har ett värdegrundsarbete som 
bygger på allas lika värde blir förskolans kanske viktigaste uppdrag att lägga grunden till 
framtida demokratiska samhällsmedborgare.  
 
På Äventyret har vi en utomhus pedagogisk profil. Vi använder oss av utemiljön på ett 
genomtänkt pedagogiskt sätt utifrån läroplansmålen, där utemiljön inbjuder till ett utforskande 
arbetssätt och är ett komplement till innemiljön. Vi vill tillsammans med barnen ta vara på, 
upptäcka och undersöka det vi finner i vår närmiljö med olika metoder och verktyg, även 
digitala. I utemiljön finns även möjligheten att utforska och upptäcka saker riktigt nära och 
med flera olika sinnen samtidigt, vilket är en god grund för ett ökat lärande.  
 
Vi uppmuntrar och utvecklar också den rörelseglädje som redan finns hos barnen genom 
många tillfällen till fysisk aktivitet. Vi arbetar utifrån ett upplevelsebaserat lärande som ger 
mening och sammanhang åt det vi lär oss. Vår utbildning genomsyras av en Hållbar 
utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt.  
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Mål  
Förskolan erbjuder en utbildning som gynnar barnens lärande och 
utveckling 
 
 
Undervisningen i förskolan ska utvecklas för att skapa en god grund för fortsatt utveckling 
och lärande när barnen lämnar förskolan. Vi ska stärka det språkutvecklande arbetet. 
Likvärdigheten sett till användning av digitala verktyg i undervisningen ska öka, så att det 
genomsyrar utbildningen. Utbildningen ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar 
hos barnen för en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 
 
Alla barn ska känna sig trygga i förskolan där vi arbetar för att skydda deras integritet. 
Trygghet och lugn och ro i en god lärmiljö är en förutsättning för utveckling och lärande. En 
tillgänglig lärmiljö är en viktig del för att kunna utveckla inkluderande verksamheter ute som 
inne, sett till såväl den fysiska som den sociala och pedagogiska miljön. Barnen ska ges 
möjlighet att vara delaktiga i sitt lärande och i den sociala gemenskapen i förskolan. 
Lärmiljön behöver kontinuerligt utvecklas utifrån barnens behov och intressen för att stödja 
barnens utveckling och lärande.  
Verksamheten har väl fungerande övergångar mellan förskolor och till förskoleklass och 
fritidshem 
 
 
 
Prioriterade delmål 
 

• Stärka det språkutvecklande arbetet 
• Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen 
• Hållbar utveckling 
• Trygga och tillgängliga lärmiljöer 

 
 
 
Processer kring varje delmål: 
 
Stärka det språkutvecklande arbetet: 

• Vi har en medvetenhet kring vårt språkliga förhållningssätt, kommunikation och 
arbetssätt. Vi ställer öppna frågor och följdfrågor samt samtalar om och förklarar ord 
och begrepp. 

• Vi använder och kombinerar flera olika uttrycksformer som kan stötta 
språkutvecklingen, till exempel stödtecken, bildstöd, rörelse, digitala verktyg, drama, 
sång, rim och ramsor. 

• Vi använder oss av högläsning och samtalar om bild och text. Vi lånar böcker på 
biblioteket samt använder oss av våra digitala verktyg som till exempel Polyglutt. 

• Vi arbetar med att skapa trygga mindre grupper där barnen får möjlighet till lek, 
samspel, talutrymme och kan skapa sociala relationer. 
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Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen  
• Vi utbildar oss i och utvecklar användandet av Unikum gentemot vårdnadshavare och 

får en samsyn och likvärdighet på förskolan.  
• Vi använder digitala verktyg i som ett komplement i våra projekt och är medvetna om 

vad som är adekvat digital kompetens i förskolan. 
• Vi fortsätter att utbilda oss i digitala verktyg och assisterande teknik som till exempel 

Widgit online och Polyglutt. 
• Barnen är producenter i användandet av våra digitala verktyg. Lärplattorna används i 

ett utforskande tillsammans med oss pedagoger.  
 
Hållbar utveckling 

• De olika perspektiven i hållbar utveckling genomsyrar våra projekt och vår 
undervisning. Vi väger till exempel matsvinn en vecka per månad, arbetar med socialt 
samspel, trygghet och hur vi tar hand om vår miljö inne och ute. 

 
Trygga och tillgängliga lärmiljöer 

• Vi erbjuder trygga, inbjudande, tydliga och tillgängliga lärmiljöer där barnen kan 
mötas i lek och samspel, såväl inomhus som utomhus. 

• Vi utvecklar utomhusmiljön med fler mötesplatser och utmaningar för barnen. 
• Digitala verktyg finns tillgängliga i lärmiljön på avdelningen. 
• Lärmiljön på förskolan utformas och förändras utifrån barnens behov, tankar, idéer och 

intressen. 
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Mål 
Förskolan utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) för ökad 
likvärdighet på förskolorna. Underlagen är väl förankrade hos all personal. 
 
 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl 
innehåll som arbetssätt. Förskollärare ansvarar för att kritiskt granska att de 
utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som 
uttrycks i läroplanen. Arbetslaget ansvarar för att skapa en gemensam förståelse för de 
underlag som förskolan använder. 
 
 
Prioriterade delmål 
 

• Utveckla användandet av SKA i Unikum 
• Förskollärares ansvar. 
• Arbetslagets ansvar. 

 
 
 
Processer kring varje delmål: 
 

• Vi utbildar oss i Unikum och skapar samsyn samt förståelse för underlagen 
(reflektionsunderlag och samtalsmallar). 

• Vi har god struktur på våra avdelningsreflektioner med fokus på SKA.  
• Förskollärarna ansvarar för att leda avdelningsreflektionerna och vid dessa tillfällen 

fördelar vi arbetsuppgifter inom arbetslaget. 
• Varje barns utveckling och lärande dokumenteras kontinuerligt och systematiskt. 
• Vi gör barnen mer delaktiga i den digitala dokumentationen. 
• Övergripande planering/uppföljning görs av förskollärare 4 ggr/år enligt års hjul. 
• Våra utvärderingar och analyser ligger till grund för fortsatt planering av utbildningen 

och undervisningen. 
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Bilaga 1. Systematiskt kvalitetsarbete  
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