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Presentation och förutsättningar 

Norrby förskolor består av Hästskon, Norrstjärnan och Pettersbergs förskola och ligger 
geografiskt intill varandra med närhet till både naturområden, lekparker och stadsmiljö. 

Norrstjärnans förskola består av 10 avdelningar i åldrarna 1-5 år. 

Hästskons förskola består av 5 avdelningar i åldrarna 1-5 år. 

Pettersbergs förskola är en s k storavdelning med barn i åldrarna 1-5 år. 

Alla tre förskolor har tillagningskök med egna kockar där all mat lagas från grunden. 

Enheterna har en rektor på 100 % och en biträdande rektor på 100 %, samt tre utvecklingsledare. 
Dessa tillsammans med förskolans specialpedagog utgör förskolornas ledningsgrupp. 
Förskolorna är en intraprenad tillsammans med Norrbyskolan som vi också delar administrativt 
stöd och vaktmästare med. Vi har också tillgång till en administrativ samordnare på 25 %. 
Förskolan har ett Hälsoteam som består av specialpedagog, psykolog och kurator som även 
arbetar mot skolan. Detta gör att övergången från förskola till skola gynnas. Förskolans 
hälsoteam leds av rektor och arbetar både främjande, förebyggande och i vissa fall åtgärdande. 
Inga åtgärder som rör enskilda barn görs utan att vårdnadshavarna har gett sitt medgivande. 

Förskola utan extra kostnader 

Förskolan ska inte innebära extra kostnader för vårdnadshavare. För oss innebär det att vi 
på förskolan håller med ev. matsäck vid utflykter och övriga kostnader vid t.ex. 
uppmärksammandet av barnens födelsedagar. Vi tar inte ut några entréavgifter el liknande 
vid sammankomster. Vid aktiviteter som förskolan anordnar ska alla barn kunna delta 
utifrån sina förutsättningar. 

Giftfri miljö 

Vi strävar efter att en miljö fri från miljögifter och följer Örebro kommuns riktlinjer för en giftfri 
barnverksamhet. Vid inköp handlar vi endast det som finns i kommunens inköpsportal. 
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Normer och värden 

”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). 

Mål ( Lpfö-18) 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 
• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 
• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och 
• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

Så här gör vi: 

En Trygghetsplan upprättas varje höst som är gemensam för alla tre förskolor i området. 

Demokratiska värderingar och barnkonventionen är grundläggande för utbildningen. Vi arbetar 
aktivt mot diskriminering och kränkande behandling och bemöter alla barn och vuxna med respekt. 
Vi motverkar könsmönster som begränsar barnens möjligheter att utveckla sina förmågor och 
intressen. 

Vi lägger en stor vikt vid att ge en god introduktionen på förskolan för att barn och föräldrar ska 
känna sig trygga. 

Vi vuxna stöttar barnen i det sociala samspelet med andra och delar barnen i mindre grupper för 
att de ska få möjlighet att komma till tals, få utrymme i diskussioner och undervisningssituationer. 

Vi använder oss av tydliggörande kommunikation tex genom TAKK ( tecken som stöd) och 
bildstöd. 
ICDP- vägledande samspel ( International Child Development Programme) , ett 
samspelsprogram som syftar till att skapa goda relationer mellan barn och vuxna, är ett 
förhållningssätt i våra förskolor. 

Vi strävar efter att skapa en gemensam ansvarskänsla för vår miljö, både på förskolan, men också 
i ett större sammanhang genom att skapa en förståelse för vikten av en hållbar utveckling. Detta 
gör vi tex genom att vi är rädda om våra saker och inte köper nytt i onödan. Vi arbetar med och 
har en dialog kring förskolans matsvinn och hur vi kan minska det. 
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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) 

Så här gör vi: 

Förskolorna arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt enligt ett gemensamt tema. För 
verksamhetsåret 2020/2021 har vi valt ” Sagans värld” som gemensamt projekt. 

För att säkerställa att utbildning och undervisning sker enligt läroplanens mål så finns en struktur 
som alla avdelningar arbetar efter. Den ser ut enligt följande; 

Vid höstterminens start gör alla avdelningar en Pedagogisk planering med läroplanens mål och 
det valda projektet som utgångspunkt. 

Utifrån den Pedagogiska planeringen samt barnens behov, erfarenheter och intressen planerar 
sedan pedagogerna undervisningen och övriga aktiviteter i förskolan. 

Undervisningen följs regelbundet upp med hjälp av ett reflektionsprotokoll med fasta punkter. 
Varje arbetslag har planerings- och reflektionstid både enskilt och tillsammans. 
Alla förskollärare har också regelbundna träffar i tvärgrupper där pedagogiska diskussioner förs 
kring utbildning och undervisning. 

Unikum används som verktyg för att dokumentera verksamheten. 

På varje förskola finns Lärspridare som tillsammans med rektor utgör förskolans IKT-grupp. 
Gruppen driver förskolornas arbete med digitalisering. 

Förskolorna använder sig av Materialet ”Kompisböcker” (Natur & Kultur) baserade på 
Barnkonventionen. Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och 
förståelse för sina rättigheter. 
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Barns delaktighet och inflytande 

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt 
till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till 
grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen” ( Lpfö-18) 

Mål ( Lpfö-18) 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, 
• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och 
• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Så här gör vi: 

Barnens behov, intressen och erfarenheter ligger till grund för vår pedagogiska planering som 
görs vid höstterminens start i arbetslagen. 

Vi strävar efter att skapa goda undervisningsmiljöer som utmanar barnen vidare i sitt lärande, 
stimulerar och tillvaratar barnens nyfikenhet och intressen. 

Utbildningen planeras och genomförs inte beroende av kön och pedagogerna arbetar för att 
säkerställa att alla barn ges samma förutsättningar att delta och tillgodogöra sig undervisningen 
oavsett könstillhörighet. 

Pedagogerna planerar och skapar möjlighet för barnen att göra sin röst hörd, lyssnar in och 
skapar förutsättningar för barnen att få reellt inflytande över utbildningen. Genom att tydliggöra 
för barnen vilka möjligheter de har att vara med och påverka undervisningen grundläggs också en 
förståelse för vad och hur de kan påverka. 

Vårt arbete med barns inflytande och delaktighet utgår även från barnkonventionen där det b la 
tydligt framgår att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, att varje barn har rätt 
att uttrycka sin åsikt och höras i alla frågor som rör barnet samt att barnets åsikt ska respekteras. 
I och med att barnkonventionen blir lag 2020 så blir den också grundläggande för vår utbildning, 
inom samtliga områden. 

Förskolorna har en gemensamt framtagen Integritetspolicy för Kroppslig integritet. Vi arbetar 
också utifrån Rädda barnens material ” Stopp min kropp” 
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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) 

Så här gör vi: 

Vid introduktionen på förskolan strävar vi efter att skapa en bra dialog med alla vårdnadshavare. 
Vi har en god daglig kommunikation med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning på 
förskolan. 

Vi bjuder in till föräldramöten minst en gång varje år. Där får vårdnadshavarna information och 
insyn i verksamheten. Det är också ett viktigt forum för att diskutera olika pedagogiska frågor 
och där förskolan presenterar sitt arbete utifrån Utvecklingsplanen och Trygghetsplanen. 

Utvecklingssamtal erbjuds alla vårdnadshavare två gånger per år via webverktyget Unikum. 

Unikum används som informationskanal till vårdnadshavare. Genom förskolans dokumentation 
får vårdnadshavarna insyn i verksamheten och förskolans mål blir tydliga. 

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) 

Så här gör vi: 

Övergången till förskoleklassen och fritidshemmet sker enligt den plan som skola och förskola 
gemensamt har tagit fram. Särskilda dokument för varje barn används vid överlämnandet som 
vårdnadshavare och pedagoger gemensamt skriver. 

Varje höst utvärderas hur inskolningen har fungerat och förbättringsområden tas fram. Planen 
för övergången ses också över varje höst och eventuella justeringar görs om behov finns. 
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Utbildningens utvecklingsområden utifrån prioriterade 
politiska områden: 

- Samsyn kring begreppen utbildning och undervisning 

- Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas i alla verksamheter 

- Verksamheten har väl fungerande övergångar till förskoleklass 
och fritidshem 

Utbildningens prioriterade utvecklingsområden utifrån 
avsnitt fem i Kvalitetsrapporten: 

-Utveckla de pedagogiska miljöerna 

-Språkutvecklande arbetssätt 

-Barn i behov av särskilt stöd 

-Användandet av digitala verktyg tex Unikum 
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Aktiviteter och insatser utifrån de prioriterade 
utvecklingsområdena: 

På Studiedagar kommer innehållet i pedagogernas kompetensutveckling riktas mot förskolans 
utvecklingsområden. 

Alla förskollärare träffas regelbundet varannan vecka för pedagogiska diskussioner kring 
undervisningen i utbildningen och de pedagogiska miljöerna. På träffarna kommer också 
förskolans gemensamma projekt ” Sagans värld” att behandlas som bl a syftar till att stimulera 
barns språkutveckling. 

På Studiedagen i augusti gör alla pedagoger en Pedagogisk planering i Unikum för projektet ” 
Sagans värld”. Varje vecka följs projektet upp i Unikum enligt ett skapat reflektionsprotokoll för 
att systematiskt kunna följa upp undervisningen. 

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentationen i Unikum 
kommer under året att fortsätta. 

Lärspridarna för Unikum och Tempus kommer att utgöra förskolans IKT-grupp. Gruppen som 
leds av rektor kommer att ha regelbundna träffar och driva arbetet kring digitalisering och digitala 
verktyg. 

Rektor tillsammans med förskolans Hälsoteam kommer att kartlägga behovet av 
kompetensutveckling kring barn i behov av särskilt stöd. Det kommer att ske riktade insatser av 
förskolans Hälsoteam till vissa arbetslag kring bl a barn med neuropsykiatriska funktionshinder 
och TAKK- tecken som stöd. 

Arbetet med att utveckla tydliggörande kommunikation på förskolorna kommer att fortsätta och 
ett program för Bildstöd kommer att installeras på 1-3 datorer på varje förskola. 

Uppföljning av utvecklingsområdena kommer att ske i jan 2021. Utvärdering och analys kommer 
att ske i juni 2021. Ansvarig; Rektor 
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