
Attraktiv Förskola -  
En del av det systematiska 

kvalitetsarbete i Norra Hisingen 

Torghandel 20140507  

Håll i håll om håll ut!  

Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? 





Sektor utbildning Norra Hisingen - Förskola 

14 förskolechefer 

130 avdelningar ca 2400 barn 

         



Hur 
blev 
det? 

Var är 
vi? 

Vart 
ska vi? 

Hur 
gör vi? 



Vart ska vi? 

• Höja kvaliteten i förskolan för ökad 

måluppfyllelse - Attraktiv förskola  

• Följa upp från skolinspektionen  april 2012 

• Arbeta fram en organisation som arbetar 

mot samma mål. 

 



Framgångsfaktorer 

 

Öka andelen förskollärare  

 

Handledning 
 

Pedagogisk samsyn/ 
barnsyn  

 

Miljöns betydelse för 
lärandet 

 

Dokumentation  

 

Lärande Organisation  

 

Ökad kompetens hos alla  

 

 

Barnen  

•  Nyfikna pedagoger 

•Förhållningssätt 

•Gruppens betydelse 

•Process & återkoppling 

•Förutsättningar i 
pedagogisk miljö och  

•Arkitektur 

 

 

 

•HUR 

•Delaktighet 

•Projektarbete 

•Pedagogisk 
dokumentation 

•Gruppen som tillgång 

•Miljö & material som den 
tredje pedagogen 

Föräldrarna  

•Nyfikna pedagoger 

•Förhållningssätt 

•Process & återkoppling 

•Presentation av 
förskolans  

•Verksamhet 

 

 

 

 

•HUR 

•Delaktighet 
föräldramöten/brukarråd 

•Projektarbete 

•Pedagogisk 
dokumentation 

•Vid introduktion samt 
broschyr 

Pedagogen  

•Kompetensutveckling 

•Vara nyfikna på barnets 
lärande 

•Pedagogisk 
dokumentation 

•Förutsättningar i 
pedagogisk miljö 

•Nära ledarskap 

•Organisation för 
lärande/planering 

 

•HUR 

•Nätverk 

•Lärgrupper 

•Studieresor / maj oktober 

•Fortbildning/handledning 

•Delaktighet 

• Inspiration, utbyte & lära 
av varandra 

•Pedagogiskt café 
 

Ledaren  

•Pedagogisk vision/ håller 
i och om verksamheten 

•Nyfikenhet                            

•  arbeta med - för 
hoppningar -
förväntningar -farhågor 
(kunskap) 

•Tydliga mål 

•Kompetensutveckling 

•Organisation för 
utveckling 

•Team/arbetslag 

•HUR 

•Nätverk / lärgrupp, 
utvecklingsgrupp 

•Handledning  

•Fortbildning 

•Studieresa/resa i 
lärandet Italien 

•Systematiskt kvalitets 
arbete 

Systematiskt Kvalitetsarbete 



Strategi mot ökad 

måluppfyllelse  

• Analyserat framgångsfaktorerna NH 

• Skapat en lärande organisation på 

ledningsnivå 

• Skapat en lärande organisation i förskolan 

• Utvärderat och systematiserat  

• Tagit fram en stödjande 

kompetensutvecklingsplan 

•  Attraktiv förskola - ett utvecklingsprojekt 



Den regnbågsfärgade tråden 
– hur  hänger processen  ihop 

Historik 

2011 – Swot 
analys 1-16 år 

utvärdering fsk 
identifierat 

områden att 
utveckla – 

lärgrupp ledare 
fsk NH 

2012 - 
Styrgrupp 
Attraktiv 
Förskola 

Backa i fokus 

Skolinspektion 

Systematiskt 
kvalitets arbete 

Utvärdering 
och 

nedslag HT 
& VT 

Hur gör vi? 

Hur blev 
det? 

  

Planerings
dagar dec 

-13 

Stanna 
upp 

reflektera 
ta ett nytt 

steg 

Vart ska vi 



 

Systematiskt kvalitets arbete 
 

 

 

”Systematiskt kvalitetsarbete är att identifiera och göra mer av det 

som gör positiv skillnad” 

    Peter Bragner 

 

 

 



Utvärderings dagar juni och 

augusti 2013 



Pedagogerna 

Gemensam plan för 

kompetensutveckling Mer gemensamt tänk 

kring systematiskt 

uppföljning av arbetet 

Djupare 

förståelse/ökad 
förmåga i pedagogisk 

dokumentation 

Utvärdering juni 2013 



Barnen  
 

 

Utveckla den 

pedagogiska 
dokumentationen  

 

 

 

Ett fördjupat kunnande 

kring barns delaktighet 

och inflytande 

 

 
Utveckla arbetssätt 

projektarbete 

 



Ledarna 

 

Systematiskt kvalitets 

arbete / 

Organisera för en 
tydlig lärande 

organisation  

 

 

Uthållighet – hålla i och 

om 

Arbeta tillsammans 

Lärgrupper 

 

 

 
Kompetens utbildning 

Professionell 

organisation 

Dokumentation 

 



Föräldrarna 

Brukar enkäter/uppföljning 

utvecklings områden/ i seglen 



Resa i ledarskap – vart vill vi nå framåt 



 

 

Resa i Ledarskap –  

Nytt avstamp 

I ledningsgruppen: 

Systematik i 

beslutsfattande 

Öppet klimat/högt i tak 

i ledningsgruppen 

Lärgruppsuppdrag 

Vad definierar oss som 

framgångsrika ledare 

Inventera och tydliggöra 

våra kompetenser 

 

Långsiktigt arbete i en 

fokusfråga Återkoppling 

för gemensamt beslut  

HUR: Att alla 

lärgrupper arbetar 

med samma fråga 

under en tid, sen 

sammanstråla och 

presentera i storgrupp 

Gemensam bas 

Arbetsgrupp – går igenom 

handlingsplaner mm 



Kompetensutvecklingsplan 

Chefer  

2012 

• Sommarsymposiet (Ledning + pedagoger, 
spec ped och pedagogistor) 

• Heldag chefer systematiskt kvalitets 
arbete (ledning) 

• Gemensam studiedag Cristian Fabbi 
31/10 

• Lärledar utbildning  

• Gemensam föreläsning 20/11 

• Höstsymposiet STHLM Rosa pedagogik 
/genus 

• Lärgrupp lednings möten 

 

 

 

 

2013 

 

 

360 grader 

Gemensam studiedag Greger Rösnes 
pedagogisk miljö inre och yttre 31/10 
pedagoger & ledare 

SIQ  1 – 16 år alla chefer  i Januari  

•Intern kompetensutveckling/  pedagogisk 
dok, systematiskt kvalitets arb mm 
•Jämtställdhets utbildning 
•Barnboks workshop ur normkritiskt 
perspektiv 
•Lärgrupp samt  lednings möten 
 
 

 

2014 

• Lärande möte/Lärgrupp 

• Systematiskt 
kvalitetsarbete HT 2014 

• Föreläsningar 

• Ev ledarskaps utbildning/ 
utbyte Italien 

• Pedagogisk dokumentation 

• IKT Center för 
skolutveckling 

• Sommarsymposiet? 



Vilka är dina behov av kompetensutveckling för att 

nå verksamhetens mål? 

  Pedagogernas tankar 

 



2012 

•Studieresa Reggio  2 resor 40 ped 2 handledare 

•Sommarsymposiet (Ledning + pedagoger, spec 
ped och pedagogistor) 

•Gemensam studiedag Cristian Fabbi 31/10 

•Lärgrupp 

•Lärledar utbildning 40   

•Utbildning Jämställdhets handledare 2st 

•Studium läroplan RE  platser 

•Intern Fortbildning ped dokumentation, miljö 
barnsyn 4 enheter + chefer 

•Gemensam föreläsning 20/11 

 

 

 

 

2013 

• Gemensam studiedag Greger Rösnes pedagogisk miljö 
inre och yttre 31/10 pedagoger & ledare 

•Lärledare utbildning  

•Utbyte jobbskuggning EU projekt och inom stadsdelen 

•Studiebesök Jönköping,  Kalmar och i närområden på 
förskolor vissa enheter 

•Föreläsningar i de ämnen som vi har fokus på utifrån 
enheternas behov internt och externt) 

•Pedagogiska Caféer – fokus reflektion från erfarenheter i 
Bassa Reggiana mars och april hela NH sammanställt och 
delat på blogg och hjärntorget 

•Studium -  kompetensutveckling  BSK 5 VT 4 HT 

•Handledarutbildning/BSK ? 

•Intern kompetensutveckling/  Backa Tuve ped 
dokumentation,/ miljö barnsyn   
•Jämtställdhets utbildning/Johanna 
•Barnboks workshop ur normkritiskt perspektiv 
•Pedagogiska måndagar / lärande möten 

 

 

2014 

•Lärande möten /ped måndag nätverk 

•Gemensam studiedag/ ”NH – dag” 

•Jobbskuggning? 

•Föreläsningar 

•Nätverk/ ped caféer NH ? 

•IKT 

•Studium - kompetensutveckling 

•Pedagogisk dokumentation 

•Projekt arbete 

•Systematiskt kvalitetsarbete (5 
pedagoger) 

•Studieresa Kalmar 

•Möta  varandras praktik 

Kompetensutvecklingsplan 

Pedagoger  



Vart ska vi? 

Tydliga smarta mål  
Utvecklingsområden framåt 

Utifrån ovan beskrivna resultat med analys kommer vi särskilt under 2014 att satsa på: 

 

• Att än mer utveckla den pedagogiska dokumentationen som reflektionsverktyg och 

genom den ge barnen inflytande och delaktighet i lärprocesserna. 

• Utveckla ett pedagogiskt arbetssätt "projektarbete" där barns tankar och intressen är 

givna utgångspunkter i linje med läroplansuppdraget. 

• Utveckla det pedagogiska ledarskapet i förskolorna. 

 
Kompensatoriska 

uppdraget 

1 – 16 år Systematiskt 

kvalitetsarbete 

Ledarskap 



Plan 2014 –  
Lärgrupps innehåll i mindre grupper 

• Framgångsfaktorer/seglen  

• Utveckla pedagogisk dokumentation 

• Utveckla ett pedagogiskt arbetsätt 

”Projektarbete” 

• Kompetensutvecklingsplan förskolechefer 

och pedagoger 

• Pedagogiska miljöer 

 

FILM 

FILM 


