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INLEDNING
Denna kvalitetsrapport är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i Robertsfors kommuns
förskolor. Här presenterar en övergripande bild över delar av det arbete som sker på våra förskolor och de resultat som nåtts.
Kvalitetsrapporten är en del i arbetet med att uppfylla de krav som ställs på huvudmannen om
att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla. Rapporten är tänkt att bidra
till en förståelse av vad som händer i våra förskolor och varför, samt till att synliggöra det arbete
som görs, vilka förändringar som genomförs i förskolorna och vad dessa förändringar verkar leda
till. Rapporten utgör även en återkoppling till förskolorna på deras kvalitetsarbete. Via de underlag som sammanställs och analyseras här, kan vi bidra till att synliggöra vilka gemensamma
utvecklingsområden vi har att arbeta med, vilket i sin tur kan bidra till att vi kan göra kloka prioriteringar i våra verksamheter.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet
är att uppfylla de nationella målen för utbildningen och att skapa dialog om måluppfyllelse och orsaker till brister. Det systematiska
kvalitetsarbetet ska garantera att barn och
elever garanteras en likvärdig utbildning oavsett vilken förskola eller skola det går i. Hur vi
arbetar finns angivet i ”Rutin för systematiskt
kvalitetsarbete i Robertsfors kommuns förskola, grundskola, särskola och Lärcentrum”

EN STÄNDIGT
PÅGÅENDE
PROCESS

Utgångspunkt: Att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp
både för verksamheten samt för barnets och elevens lärande och utveckling. Detta verkar som
ett viktigt underlag för politikernas prioritering och beslut om ekonomiska förutsättningar för
verksamheten.
Systematiskt: Arbetet ska bedrivas kontinuerligt, strukturerat och uthålligt. Huvudman, förskolechefer och rektorer ska finna rutiner och former för detta arbete.
Delaktighet: Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs
under medverkan av personal, barn, elever och deras vårdnadshavare. Detta är ett underlag
som synliggör kvaliteten för verksamheten och politikerna. Dokumentation, uppföljning och
analysarbete: Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras för att stämma av så att arbetet leder mot målen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till satta mål. Vi ska även använda oss av vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
I Robertsfors kommun finns åtta förskolor och med 290 inskrivna barn (genomsnitt ht16/vt17)
på totalt 17 avdelningar. Utöver förskolorna finns tre enheter med dagbarnvårdare med totalt
46 inskrivna barn.

PERSONAL
I diagrammet nedan kan vi se att Robertsfors kommun har en låg andel årsarbetare med förskollärarlegitimation, om ser till andelen med förskollärarexamen ligger vi för 2016 i paritet med
såväl Nordmalings som Vindelns kommuner, men klart under genomsnittet i länet och riket.
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Andelen anställda utan utbildning för arbete med barn är relativt hög I Robertsfors Kommun,
andelen är betydligt lägre i såväl Nordmaling som i länet och riket som helhet.
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Av en låg andel andel anställda med förkollärarlegitimation följer att ett högre antal barn per
årsarbetare. Om i stället tittar på personaltäthet för årsarbetare med förskollärarexamen så
ligger Robertsfors kommun i paritet med Nordmalings och Vindelns kommuner. Genomsnittet i
länet är något lägre tillföljd av högre andel med såväl examen som legitimation. För riket som
helhet så ligger Robertsfors kommun bra till avseende antal barn per årsarbetare med förskollärarexamen.
15
10

5
0
Nordmaling

Robertsfors

Vindeln

Västerbottens län

Riket totalt

Personaltäthet, antal barn per årsarbetare med förskollärarexamen
Personaltäthet, antal barn per årsarbetare med förskollärarlegitimation

Personaltäthet oavsett utbildning ligger i nivå med genomsnittet i länet. Föregående läsår
(2015/16) var personaltätheten mätt i antal barn per årsarbetare 4,4 vilket Robertsfors kommun,
vilket för läsåret 2016/17 ökat till 4,8 barn per årsarbetare.
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ANTAL BARN PER AVDELNING (KOMMUNAL REGI)
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När det gäller barngrupperna storlek kan vi se att Robertsfors kommunsförskolor 2012/2013
hade barngrupper på i genomsnitt 16,8 barn vilket sedan sjönk till 14,5 barn för att för läsåret
2016/17 ligga på 15,1 barn. Genomsnittet för länet ligger på 16,1 barn och riket på 15,8 barn.
Ökningen får ses som en direkt följd av ett par med ökat antal födda i Robertsfors kommun.

KOSTNADER
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Den totala kostnaden per inskrivet barn i förskolan har ökat med 30% från 2012 till 2016.
Lokal/inventariekostnad per barn har ökat med 48% under samma period.
Personalkostnad per barn har ökat med 24% där den stora ökningen skedde mellan åren 20132014, ökningen från 2015-2016 ligger på 6,8%.Utifrån en arbetsmarknad där förskollärare men
även barnskötare är ett bristyrke så är bedömningen att personalkostnaderna riskerar att fortsätta öka.
Kostnaden för övrigt (t ex måltider, lekmaterial etc) har ökat 50% underperioden 2012-2016.
Ökningen har varit relativt jämn över åren.
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Den totala kostnaden per barn är 10% högre i Robertsfors kommun än genomsnittet för länet
och kostnaden per barn i Nordmalings kommun.
Kostnad per barn för lokaler och inventarier ligger 18% högre i Robertsfors än snittet för länet
och 29% högre än i Nordmalings kommun.
Personalkostnad per barn i Robertsfors kommun är 14% högre än genomsnittet för länet och 10%
högre än i Nordmalings kommun.
Övriga kostnader per barn ligger i Robertsfors kommun lägre än såväl genomsnittet i länet (-18%)
som kostnaden per barn i Vindelns (-10%) och Nordmalings (-13%) kommuner.
Sammanfattningsvis får har Robertsfors kommuns förskolor en god resurstilldelning som ger en
jämförelsevis god personaltäthet. Det som är bekymmersamt är den höga andelen personal
utan utbildning för arbete med barn. Det andra som bekymrar är att tillgång på vikarierande
arbetskraft minskat.

UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2017-2018
 Framtagande av långsiktig kompetensförsörjninsgplan.
2017-12-05
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NORMER OCH VÄRDEN
UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2016/17
 Utveckla koppling mellan nationella mål och enhetsspecifika utvecklingsområden.
 Utveckla arbetet med utvärdering/analys.
 Utveckla arbetet mot kränkande behandling med fokus på förebyggande arbete
(enhetsspecifik kartläggning, analys och konkreta åtgärder).
Föregående år konstaterades att arbetet för att nå de nationella målen ute i förskolorna
var generellt goda. Dock kvarstod det ett fortsatt utvecklingsarbete kring målformuleringar i förhållande till de nationella målen och kring utvärdering och analys.
Det framkommer av de flesta redovisningarna att det finns i högre grad en ökad likvärdighet och medvetenhet i verksamheterna i hur viktig organisationsstruktur, innehåll och
genomförande fått en större betydelse och fått effekt i det dagliga arbetet.
Redovisningarna visar på betydande skillnad i att målen blivit riktningen för vilka insatser/aktiviteter som planeras i det dagliga arbetat och blivit underlag för utvärdering och
analys för att säkra att det som genomförs främjar och bidrar till att varje barn ges bästa
möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.
Det som lyfts fram som en betydelsefull faktor är en ökad insikt till produktiva frågor
(hur och varför frågor). Att personalens enskilda förhållningssätt och bemötande får betydelse i arbetet med att påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt
samhälles gemensamma demokratiska värdering och efterhand omfatta dem.
Sammanfattningsvis kan konstateras att ambitionen att utforma verksamheten så att
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där utforskande, nyfikenhet och lust ska
utgöra grunden där koppling mellan nationella mål och enhetsspecifika utvecklingsområden och utvärdering/analys kan ses som generellt goda.
Förskolan är på god väg att få till ett systematiskt arbete för att säkra kvalitén, dock kvarstår i en del av verksamheterna att utveckla arbetet med kartläggning kring nuläge och
arbetet med utvärdering/analys för att tydligare synliggöra hur insatserna/aktiviteterna
bidrar till barns lärande och utveckling samt utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla
och socialhandlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2017-2018
 Utveckla koppling mellan nationella mål och enhetsspecifika utvecklingsområden.
 Utveckla arbetet med kartläggning och utvärdering/analys.
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UTVECKLING OCH LÄRANDE
UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2016/17
 Fortsatt arbete med att utveckla förskolans arbete med matematik med hjälp av
stödmaterialet ”Matematiklyftet”, som ett led i kompetensutveckling kring metoden pedagogisk dokumentation.
 Användandet av BRUK som stödverktyg i det kontinuerliga kvalitetsarbetet/som
analysverktyg.
 Två av enheterna kommer att utveckla arbetet kring naturvetenskap och teknik
samt expandera språket och vidga barnens perspektiv inom olika områden.
(skolinspektionens beslut efter granskning)
Föregående år har samtliga förskolor fortsatt arbetet med att aktivt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av matematiklyftet. Genom att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och utvärdera med syftet att få kunskap om hur förskolans kvalitet dvs. få syn på det som pågår, för att se och bli medvetna om vad som
sker, hur vi gör och varför så att det skapas goda villkor för barnens utveckling och lärande.
Det framgår av de flesta förskolorna utifrån kvalitetsredovisningen 2016/17 att pedagogisk dokumentation ligger till grund för att synliggöra hur verksamheten svarar mot målen. Det kvarstår fortsatt utvecklingsarbete kring hur det ska bli en naturlig del i verksamheten att arbeta med frågorna; ”Var är vi?” ”Vart ska vi?” ”Hur gör vi?” ”Hur blev det?”
Till viss del använder några av förskolorna BRUK som ett stödverktyg i utvärderingsarbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet.
Utifrån uppföljning av skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolans pedagogiska
uppdrag på två av förskolorna framgår det att personalen regelbundet reflekterar kring
naturvetenskap och språk med fokus på naturvetenskap och teknik. Förskolorna har dels
utvecklat ett arbetssätt kring att området ingår naturligt i förskolans grundverksamhet
samt konkreta exempel på hur förskolorna avser att utveckla området vidare.
Arbetet har bidragit till att en av verksamheterna har utvecklat ett reflektionsverktyg,
”Loggbok”, där personalen utarbetat ett enkelt sätt att följa upp och utvärdera processerna i förhållande till barnens möjligheter till utveckling och lärande inom området.
Skolinspektionen anser att det kvarstår fortsatt utvecklingsområde i en av enheterna
kring hur personalen tillvaratar vardagliga situationer för att expandera barnens språk
och perspektiv.
Begreppet undervisning har tagits upp på samtliga förskolor under arbetslagsträff i förhållande till den pedagogiska utvecklingstiden för förskollärarna. Bakgrunden till detta
är att förskolan ska erbjuda en god lärandemiljö med utgångspunkt från de riktlinjer för
förskollärare och arbetslag som läroplanen anger för arbetet med utveckling och lä-
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rande. Dock kvarstår arbete med att undervisning som begrepp utformas i linje med
förskolans uppdrag under 2017-18.
Sammanfattningsvis kan utifrån de enskilda förskolornas kvalitetsredovisningar utläsas
att kopplingen till nationella mål är i de flesta god. Dock ser vi fortfarande brister kring
utvärdering/analys vilket fortsättningsvis kräver stöd från förskolechefer, utvecklingsledare och resursteam.

UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2017-18
 Fortsatt arbete med att utveckla förskolans arbete kring metoden pedagogisk
dokumentation så att den bidrar, främjar, erbjuder och ger förutsättningar till hur
respektive verksamheten utformas.
 En av enheterna kommer fortsatt utveckla arbetet med att expandera språket
och vidga barnens perspektiv kring inom olika områden. (skolinspektionens beslut efter uppföljning)
 Begreppet undervisning implementeras i alla förskolor.
 Kompetensutveckling för förskollärare.

BARNS INFLYTANDE
UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2016/17
 Involvera barnen och vårdnadshavarna mer i det systematiska kvalitetsarbetet
via Google Presentation.
 Pedagogisk utvecklingstid förskollärare.
 Barns inflytande
Införandet av Google Presentation där ambitionen var att införa ett verktyg för att utveckla en gemensam samsyn kring utvecklingssamtalets utformning och förenkla det
systematiska kvalitetsarbetet. Det bedöms att det blev en mindre bra introduktion pga.
att det inte upprättades ett tydligt syfte och en plan för implementeringen av verktyget.
Emellertid utifrån dialog med förskollärare uppfattas det trots det en skillnad i det pedagogiska arbetet och utvecklingssamtalet. Att uppmärksamheten inte riktas enbart till
enskilda barn utan också i förhållande till barngruppen, pedagogernas förhållningssätt/bemötande och förskolemiljön.
Läsåret 2016/17 påbörjades arbetet med att förskolechefen och i samarbete med personalen organiserade den pedagogiska utvecklingstiden utifrån varje verksamhets förutsättningar som skulle resultera i att den pedagogiska utvecklingstiden läggs in i schemat.
Dock finns inte likvärdiga förutsättningar eller möjligheter för förskollärarna på enavdelningsenheterna att möta andra kollegor i kollegialt arbete och inte heller likvärdig tid att
nyttja till den pedagogiska utvecklingstiden de har rätt till enligt beslutet. Fortsatt utvecklingsarbete kvarstår där målet är att alla förskollärare på de större enheterna kan
nyttja tiden.
2017-12-05
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Av kvalitetsredovisningarna 2016/2017 framgår det i de flesta av dem att personalen
anses i högre grad reflekterande kring barns inflytande utifrån förskolans miljö och
material och att barnens intresse har blivit mer utgångspunkt för utformning och innehåll.
Barns inflytande i förhållande till förskolans miljö och material som visat sig har stor betydelse för vilket lärande som sker och som lockar barnen till utforskande och lek anses
som ett fortsatt utvecklingsområde.
Det är något som utvecklingsledare och förskolecheferna behöver lägga fokus på under
verksamhetsbesök och arbetslagsträffar för att ge förutsättningar att diskutera och reflektera kring.
UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2017-18
 Pedagogisk utvecklingstid förskollärare.
 Barns inflytande

FÖRSKOLA OCH HEM
UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2016/17
 Google Presentation används aktivt
 Schoolsoft infört och används på samtliga förskolor.
 Föräldraenkät framtagen och genomförd
Ambitionen att implementera Schoolsoft under hösten 2016 är genomförd. Dock förekommer tekniska bekymmer, brister i systemet och visst motstånd hos en del föräldrar
och personal. Övriga identifierade brister är att nät svajar, vilket påverkat inloggning och
utloggning. Systemet är framtaget för skola dock inte för förskolan. Inom förskolan är det
svårt att se respektive avdelnings timmar eftersom Robertsfors kommun räknar timmar
och inte antalet barn. Därmed så har Schoolsoft inte fungerat så som det var avsett.
Föräldraenkät har fått anstå då andra områden behövt prioriteras under läsåret. Utvecklingsledare tar fram en modell för föräldraenkät som genomförs under våren 2018.
Sammanfattningsvis är bedömningen att Schoolsoft används i en del av förskolans verksamheter. Dock kvarstår brister i samsyn och kunskap kring verktygens användningsområde, samt i tekniska förutsättningar. Och som nämndes tidigare kommer ett fortsatt
utvecklingsarbete ske kring Google Presentation.
UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2017-18
 Föräldraenkät framtagen och genomförd.
 Schoolsoft/alternativt annat planeringsverktyg.
 Google Presentation
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ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN
UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2016/17
 Se över rutiner för överinskolning från förskola till förskoleklass.
Skolverkets överinskolningsdokument har vid några förskolor använts vid överinskolningen våren 2017. Underlaget har upplevts positivt och fler överskolningsbesök har
genomförts till förskoleklass och fritidshem.
Dock ser vi brister i överförandet av förskolans arbetsmetoder och hur förskoleklassen
avser ta vid så att det sker kontinuitet och projektion så att det främjar ett långsiktigt
lärande.
Utvecklingsledare, resursteam och förskolechefer kommer under läsåret 17/18 se över
och komplettera överinskolningsdokumentet för att gynna ett kontinuerligt och långsiktigt lärande inom angivna målområden i läroplanen.
UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2017-18
 Överinskolningsdokument förskola – förskoleklass.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2016-17
 Fortsatt anställning av utvecklingsledare för stötning avseende pedagogisk dokumentation.
 Resultaten av dokumentationer, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed
barns möjligheter till utveckling och lärande.
Föregående år har utvecklingsledare och förskolechefer genomfört verksamhetsbesök
med syfte att synliggöra att förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång
och erbjuds en god lärande miljö. Fokus har befunnit sig på hur tillgängligt och utforskande materialet är och skapar möjligheter för barns aktiviteter samt hur personalen
samspelar, utmanar och stimulerar att barnens tankar och idéer får företräde i verksamheterna.
Utifrån de besök som gjordes kan det konstateras att miljö, material och personalens
bemötande till barnen får stor betydelse för hur barnen ges möjlighet att utveckla självständighet och för hur barnens aktiva inflytande gynnas.
Dock har det varit svårt att få till återkoppling i verksamheterna, pga. att utvecklingsledare arbetat 20 % (1 dag/vecka).
En omorganisation skedde 2017-05-01 och utvecklingsledartjänsten höjdes till 40 % på
en person i stället för två.
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Kvalitetsmallen har medverkat till att läroplanens nationella mål och riktlinjer blivit tydligare och används mer som ett levande dokument i form av en verksamhetsplan. Det har
bidragit till en ökad medvetenhet på så sätt i hur personalen arbetar för att verksamheten ska bidra, främja, erbjuda och ge förutsättningar till barnens utveckling och lärande.
Under läsåret har som tidigare nämnts identifierats brister kring utvärdering och analys.
Ett område som behöver utvecklas i det systematiska kvalitetsarbetet är nulägesanalysen, vilket påverkar processen i att lyfta fram vilka faktorer som haft betydelse i hur
och om processerna leder fram till förändring och skillnad för enskilda barn samt barngruppen.
Föregående år har samtliga enheter påbörjat arbetet med att utforma en gemensam
samsyn kring grundverksamheten i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i sin
helhet. Fortsatt utvecklingsarbete kvarstår i verksamheterna.
Skolverkets stödmaterial om matematiklyftet som syftade till att ge kompetensutveckling kring verktyget/metoden pedagogisk dokumentation avslutades våren 2017. Detta
har fortsatt varit mycket positivt och utvecklat en djupare förståelse kring nyttan med
reflektion för att skapa goda villkor för barnens utveckling och lärande.
UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL 2017-18
 Fortsatt anställning av utvecklingsledare för stötning avseende pedagogisk dokumentation.
 Kontinuerliga verksamhetsbesök av förskolechefer.
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