Utvecklingsplan 2021-2023
Björk-Haga förskolor.

Björkhaga förskola

Strömstarens förskola

Karlslunds förskola

Solskenets förskola

Utbildningen i förskolan har sin utgångspunkt från
Skollagen
Lpfö 18 Läroplan för förskola (Mål och riktlinjer)
FN;s konvention om barns rättigheter-Barnkonventionen.
Vägledande samspel ICDP www.icdp.se

De prioriterade målen i utvecklingsplanen för 2021-2023 är formulerade utifrån
ovanstående styrdokument och riktlinjer, samt de uppföljningar, utvärderingar och
analys som gjorts av brukarenkät, trygghetskartläggning och kvalitetsrapport
föregående verksamhetsår.
Områdets förskolor

Förskolorna leds av 2 rektorer samt en utvecklingsgrupp som verkar övergripande med
utbildningens utveckling och kvalitetssäkring. Förskolornas mål ska kännetecknas av
alla människors lika värde. Vi arbetar för att skapa en inspirerande och lustfylld lärmiljö
där vårt temainriktade arbetssätt har sin utgångspunkt i barnets intresse, nyfikenhet
och behov. Tillsammans har förskolorna utvecklingsgrupper inom följande område:
Språkutveckling, Vägledande samspel ICDP. It-Teknisk -undervisningsmiljö och Hållbar
utveckling.
Förskolorna ligger i Björkhaga området. Ett bostadsområde som består av blandad
bebyggelse med närhet till flera grönområden. Enheterna har ett inskrivningstal
gällande antal barn per förskola som varierar över tid. Dessa delar påverkar antalet barn
på varje förskola, förskolans utrymme och val av verksamhets inre organisation,
behovet av förskoleplatser i området. Förskolans ekonomiska förutsättningar bygger på
antal inskrivna barn som i sin tur styr antal anställda i verksamheterna. Varje förskola
har eget tillagningskök där maten lagas från grunder och vi strävar efter att använda
stor del ekologiska råvaror enligt Örebro kommuns riktlinjer Smartare mat. Vi arbetar
för en giftfri och kostnadsfri förskola.
Utvecklingsplan

Syfte med att vi arbetar utifrån en utvecklingsplan är att utveckla och kvalitetssäkra
verksamheterna samt skapa en gemensam struktur för våra 4 förskolor.

Fokusområde Språkutveckling
Vi arbetar systematiskt med att stärka barns språkutveckling och utgår från två material,

Babblarna och Före Bornholms modellen som båda utgår från ljudmetoden som är
grunden för barnets språkutveckling. Som stöd till språket användes bilder och tecken
som stöd.
Barnhälsa BHT-FHT och barnkonventionen.

Barnhälsoarbetet är organiserat enligt Örebro kommun och Region Örebro läns
riktlinjer. Områdets specialpedagog samordnar barnhälsoarbetet, vi samarbetar med
BVC barnhälsovårdens team som består av psykolog, läkare och sjuksköterska (BHT) för
familjer i behov av stöd. För att arbeta främjande och förebyggande för barnets bästa
har Björk-Hagaområdet även ett Förskolans hälsoteam (FHT), där specialpedagog,
psykolog, arbetsterapeut och rektorer ingår. Vi arbetar med vägledande samspel (ICDP)
som ett övergripande förhållningssätt i möte med barn och vuxna. I området arbetar vi
utifrån Örebromodellen för en jämlik förskola.
Vi arbetar utifrån FN:s Barnkonvention och Örebro kommuns policy. Artikel 2, 3 ,6, 12.
•
•
•
•

Artikel 2 Skydd mot diskriminering.
Artikel 3 Barnets bästa.
Artikel 6 Rätt liv och utveckling.
Artikel 12 Rätt att bli hörd.

Prioriterade utvecklingsområde för 2021-2023
Områdets förskolor har gemensamma utvecklingsområde.
•
•
•
•
•

Öka barn och föräldrars delaktighet.
Tillgänglig lärmiljö (fysisk, social och pedagogisk lärmiljö).
Arbeta vidare med språkarbete utifrån ljudmetod, som vilar på vetenskaplig
grund.
Utveckla matematikundervisningen.
Utveckla det kollegiala lärande och pedagogiska diskussioner på pedagogisk
utvecklingstid (PUT).

Prioriterade mål: Förskole nämnden - Örebro kommun.
•
•
•

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet (SKA).
Skapa samsyn kring utbildning och undervisning.
Verksamheterna har väl fungerande strategier för övergång till skola/ fritidshem.

