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Inledning 

I detta beslut ges en sammanfattande bedömning utifrån kvalitetsgranskning-
ens resultat och en beskrivning av de utvecklingsområden som framstått som 
mest centrala att prioritera i det lokala kvalitetsarbetet. Bedömningen grundar 
sig på den empiri som inhämtats från besök på avdelningen Åkerbäret i försko-
lan Åkerbäret. För en utförligare beskrivning av kvalitetsgranskningens resultat 
och Skolinspektionens bedömningar i sin helhet se bilaga 1, Verksamhetsrapport 
efter granskning av förskolans pedagogiska uppdrag vid förskolan Åkerbäret, Roberts-
fors kommun. 

Sammanfattande bedömning 

• Granskningen av förskolans pedagogiska uppdrag visar att förskolan Åkerbä-
rets verksamhet genomförs så att den i ett gott klimat erbjuder barnen stimu-
lans och utmaningar för att utvecklas och lära. Omsorg, utveckling och lärande 
bildar den helhet som anges i förskolans läroplan. Obervationer visar att perso-
nalen till stora delar har ett medvetet arbets- och förhållningssätt gentemot bar-
nen. 

Personalens lekfulla förhållningssätt till barns lärande samt gemensamma ar-
betsmetoder innebär att barnen utmanas och stärks i både intressen och tillit till 
sina egna förmågor. Personalen använder sig av frågeställningar och problema-
tiserar för att föra barnens tankar vidare. Dock utmanar och expanderar perso-
nalen inte alltid detta till en nivå där de äldsta barnen utmanas. 

Personalen engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barn-
gruppen och använder samspel för att stimulera utveckling och lärande. Perso-
nalen tar tillvara barnen som lärresurser för varandra samt uppmuntrar och 
stöttar barnen i att lära av varandra, samspela samt lösa problem tillsammans 
med sin kamrater. 

Personalen använder språklig och kommunikativ interaktion samt ger barnen 
stöd och stimulans i sin sociala utveckling för att stimulera utveckling och lä-
rande. 

Arbetet med naturvetenskap och teknik behöver utvecklas så att de utgör ett 
naturligt inslag i verksamheten. De naturliga situationerna som uppstår under 
dagen där man kan lyfta naturvetenskap och teknik behöver tas tillvara. 
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Personalen utgår från både det innehåll barnen initierar och tar tillvara barns 
tankar. Personalen använder den innehållsrika och inbjudande miljön till att 
stimulera och utmana barnens utveckling och lärande. 

Förskolechefen tar inte fullt ut det särskilda ansvar för verksamheten som som 
åligger denne i egenskap av pedagogisk ledare. Ett ansvar som inbegriper att 
såväl att stödja som att skapa förutsättningar för förskollärare samt övrig perso-
nal att bedriva en verksamhet av god kvalitet utifrån läroplanens mål och rikt-
linjer. 

Identifierade utvecklingsområden 
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att utveckl-
ingsarbete i första hand behöver inledas inom följande områden: 

• Förskolechefen behöver ta ansvar för att arbetet vid förskolan Åkerbäret 
genomförs enligt läroplanens intentioner och utifrån dess riktlinjer. I 
detta ingår särskilt att stödja och ge förskolläraren förutsättningar till att 
ta det ansvar som åligger förskolläraren att se till att utveckling och tä-
rande genomförs i verksamheten utifrån läroplanens riktlinjer. 

• Personalen behöver utveckla arbetet med de äldre barnen så att de i 
högre utsträckning, blir stimulerade och utmanade utifrån sina behov 
och får möjlighet att utvecklas och lära. 

• Personalen behöver utveckla arbetet med naturvetenskap och teknik så 
att dessa ingår som ett naturligt inslag i verksamheten. 

Uppföljning 
Huvudmannen ska senast datum 23 maj 2016 inkomma med en uppföljnings-
bar planering av hur man avser att arbeta för att förbättra de områden som 
Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden. Denna planering bör 
innehålla information om tydliga avstämningspunkter under arbetets gång. 
Dokumentet syftar dels till att kunna användas för huvudmannens egen upp-
följning av vidtagna åtgärder, men fungerar även som dokumentation vilken 
Skolinspektionen kan referera till i dialogen med huvudmannen när det gäller 
uppföljningen av vidtagna åtgärder efter 12 månader. Huvudmannen ska dess-
utom senast den 22 mars 2017 till Skolinspektionen inkomma med uppgifter 
om vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de utvecklingsområden 
som myndigheten identifierat. 
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Huvudmannen ska vid uppföljningen efter 12 månader även kunna redovisa 
hur granskningens resultat används övergripande i hela verksamheten, samt i 
vilken grad man bedömer att åtgärderna har fått avsedd effekt. Observera att 
det är huvudmannen som ska svara och att detta behöver framgå av det svar 
som inkommer. 

Redogörelsen skickas per post till Skolinspektionen, avdelningen i Lund, Box 156, 
221 00 Lund eller via e-post, till  skolinspektionendund@skolinspektionen.se  

Hänvisa till Skolinspektionens diarienummer för granskningen (Dnr 400-
2015:5671) i de handlingar som sänds in. 

I ärendets slutliga handläggning har Agneta Ericsson och juristen Magnus Jo-
nasson deltagit. 

På Skolinspektionens vägnar 

Maria Kärrman 
Enhetschef Vivianne Majoros Wastrell 

Utredare/ Föredragande 

Bilagor 
Bilaga 1 	Verksamhetsrapport efter granskning av förskolans pedagogiska upp-

drag vid Åkerbärets förskola, Robertsfors Kommun 
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