
Förskolorna Slåtterängen och Strandängen

Enhetsuppföljning

BUNAU Bilaga §64/21



Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

Likvärdig utbildning: Utbildningen ska vara likvärdig, ta 
hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och 
anpassas till alla barn i förskolan. 

Alla förskolor Verksamhetschef 
Rektor

Vårt arbete riktar därför fokus mot:
Lek, Lärande och Lycka
Tankar framåt:
Möte, möjligheter och magi 
Globalisering 

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig

Förskollärares bedömning av hur miljön i förskolan bidrar 
till barns trygghet

3 – 4 – Målet uppfyllt Verksamhetschef
Rektor

Vårdnadshavares upplevelse av barns trygghet i skolan 3 – 4- Målet uppfyllt Verksamhetschef
Rektor

En likvärdig utbildning Läroplan för förskolan:





Aktivitet Berörd förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

Professionsprogram för förskollärare: Ansvar för 
undervisningen och barns lärande

8 – 12 personer med 
förskollärarexamen

Verksamhetschef 
Rektor

De effekter vi ser av utbildningen är:
Stärkt profession 
Kollegialt lärande 
Tankar framåt:
Hur håller vi fast i de nätverk som skapas samt 
förankringen till universitet och högskolor? 

Professionsprogram för 
förskollärare

Nämndsmål: Förskolan stimulerar och utmanar barnet 
i dess utveckling och lärande

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig

Förskollärares bedömning av hur miljön i förskolan bidrar 
till barns trygghet

3 – 4 – Målet uppfyllt Verksamhetschef
Rektor

Vårdnadshavares upplevelse av barns trygghet i skolan 3 – 4- målet uppfyllt Verksamhetschef
Rektor



Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

Barn i behov av särskilt stöd Alla förskolor Verksamhetschef 
Rektor

Enhetens egna mål:
Likvärdiga lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn 
Tankar framåt:
Hur använder vi den inre organisationen för att möta 
barnens behov och olikheter. 

Verksamhetsplan 2021 Nämndsmål: Förskolan stimulerar och utmanar barnet 
i dess utveckling och lärande

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig

Förskollärares bedömning av hur miljön i förskolan bidrar 
till barns trygghet

3 – 4- Målet uppfyllt Verksamhetschef
Rektor

Vårdnadshavares upplevelse av barns trygghet i skolan 3 – 4- Målet uppfyllt Verksamhetschef
Rektor



Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

Digitala hjälpmedel ska vara naturliga Alla förskolor Verksamhetschef 
Rektor

Enhetens egna mål
Digitala verktyg som är naturliga både för pedagoger och 
barn 
Tankar framåt:
Samarbete, utmaningar och kollegialt lärande 

Verksamhetsplan 2021 Nämndsmål: Förskolan stimulerar och utmanar barnet 
i dess utveckling och lärande

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig

Förskollärares bedömning av hur miljön i förskolan bidrar 
till barns trygghet

3 – 4 – Målet uppfyllt Verksamhetschef
Rektor

Vårdnadshavares upplevelse av barns trygghet i skolan 3 – 4- Målet uppfyllt Verksamhetschef
Rektor





Frågor Medarbetarundersökning 2020 Ansvarig

- Jag har mina arbetsuppgifter inom kontroll
- Jag har rimliga krav på mig i mitt arbete
- Jag blir färdig med mina uppgifter i tid utan att arbeta

alltför intensivt

3,5 (+0,1)      4,5 (+0,4) 
3,3 (+-0)        4,0 (+0,1)
2,8 (+0,1)      3,9 (+0,3) 

Verksamhetschef 
Rektor

Detta gör vi….
Schema, planerings/reflektionstid 
Tankar framåt:
Synliggöra och fortsätta arbeta med det vi gör 

ORANISATORISK OCH SOCIAL 
ARBETSMILJÖ (OSA)

Mål: Arbetsuppgifterna ska rymmas inom den egna 
arbetstiden



Frågor Resultat Ansvarig

- Mina kollegor tar ansvar och utför sitt arbete med kvalité
- Jag får stöd från mina kollegor när jag behöver det
- Tilliten är hög mellan mig och mina kollegor
- Jag upplever en stark laganda med mina kollegor
- Jag har goda vänner på min arbetsplats
- Jag och mina kollegor hanterar konflikter effektivt

4,1 (-0,1)      4,5 (+0,4) 
4,7 (+0,1)     4,7 (+0,3) 
4,5 (+0,2)     4,3 (+0,1) 
4,4 (+0,2)     4,4 (+0,1) 
4,3 (-0,1)      4,5 (+-0)
3,9 (-0,2)      4,5 (+0,8) 

Verksamhetschef 
Rektor

Detta gör vi: 
Tydliga förväntningar och tillitsstyrning, skapar 
mötesplatser, samtal, systematisk uppföljning bla på 
samverkan och på APT 
Tankar framåt:
Fortsatt tillitsstyrning och kulturbygge

ORANISATORISK OCH SOCIAL 
ARBETSMILJÖ (OSA)

Mål: Samtliga medarbetare upplever sig som en del i 
arbetsplatsens gemenskap



Uppföljning Resultat i förhållande till budget Ansvarig

- Utfall vid senaste redovisningen
- Prognos vid årets slut

+ 469.000:-
+ 300.000:-

Verksamhetschef 
Rektor

Detta gör vi för att nå budget i balans
Diskussioner på arbetsplatserna, hushåller med resurser 
och samarbetet i Lomma 2 
Tankar framåt:
Pratat mer budget med pedagogerna så att de själva kan 
göra ställningstaganden och fördelningar 

EKONOMI 2021 Utfall och prognos
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