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Inledning
I detta beslut ges en sammanfattande bedömning utifrån kvalitetsgranskningens resultat, samt beskrivs de utvecklingsområden som framstått som mest centrala att prioritera i det lokala kvalitetsarbetet. För en utförligare beskrivning av kvalitetsgranskningens resultat och Skolinspektionens bedömningar i sin helhet se bilaga 1, Rapport efter
kvalitetsgranskning av förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget vid Bållebergets förkola i Nordanstigs kommun.

Sammanfattande bedömning
På Bållebergets förskola, Stora Bålle, finns en förståelse och en kunskap kring förskolans nationella uppdrag. Förskolan har en stor andel högskoleutbildad personal. Personalen arbetar medvetet utifrån målen i den reviderade läroplanen, dock skiljer det sig
något mellan avdelningarna hur långt man kommit i detta arbete. Samtliga förstärkta
områden (språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik) integreras
med bland annat barns inflytande. Granskningen visar att förskolan har ett genomtänkt
pedagogiskt arbete med ett inkluderande arbetssätt och dagliga diskussioner om barns
lärande och utveckling. Personalgruppens barnsyn är att barnet är en aktiv individ som
utforskar och upptäcker och söker sin egen kunskap. Förhållningssättet till barnen
grundar sig på respekt för barnens olika behov, intressen och att göra barnen delaktiga.
Förskolan har ett väl utvecklat arbete med interkulturellt förhållningssätt. Sammanlagt
bidrar detta till att ge goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande inom
samtliga lärandeområden. Förskolan behöver emellertid förstärka sitt genus och jämställdhetsarbete.
Implementeringen av förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag har påbörjats, men
förskolan saknar en uttalad strategi för hur detta arbete ska fortsätta. Förskolan har ett
kvalitetsarbete med bland annat dokumentation av lärande aktiviteter men detta arbete
behöver utvecklas, speciellt dokumentationen av varje enskilt barn, i syfte att utgöra ett
underlag för utvärdering av verksamheten.
Förskolechefen behöver i högre utsträckning ta ansvar för förskolans pedagogiska arbete och utveckling mot de nationella målen.
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Identifierade utvecklingsområden
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete i första hand behöver inledas inom följande områden:



Förskolan behöver fortsätta att utveckla kvalitetsarbetet för att kontinuerligt
och systematiskt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Arbetslagen behöver följa upp och dokumentera varje enskilt barns utveckling
och lärande i förhållande till läroplansmålen, i syfte att få en samlad bild av
barnens utveckling och förändrade kunnande för att ytterligare kunna utveckla
verksamheten.



Förskolans personal behöver skaffa sig kunskap om hur förskolan kan arbeta
med genus och jämställdhet. De behöver i detta arbete skapa medvetenhet om
hur vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar och de krav och förväntningar
som ställs, bidrar till att forma uppfattningen om vad som är manligt och
kvinnligt.



Den pedagogiska ledningen av förskolan behöver stärkas för att den ska omfatta det övergripande ansvar som förskolechefen/rektorn har i enlighet med
läroplansmålen och uppdraget i sin helhet. Rektorn behöver också försäkra sig
om att all personal ges tid att reflektera över och omsätta läroplanens intentioner i verksamheten.

Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 9 november 2012 redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de utvecklingsområden som myndigheten
identifierat. Om åtgärder ännu inte vidtagits men planerats, ange gärna tidplan och
vem som ansvarar för att genomföra åtgärderna.
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Redogörelsen skickas per post till Skolinspektionen, Box 23069, 10435 Stockholm eller via
e-post, till skolinspektionen.stockholm@skolinspektionen.se. Hänvisa till Skolinspektionens
diarienummer för granskningen (dnr 40-2011:2600) i de handlingar som sänds in.

I ärendets slutliga handläggning har utredare Magdalena Molin deltagit.
På Skolinspektionens vägnar

Luca Nesi
Enhetschef

Lena Rostock
Utredare/Föredragande

Bilagor
Bilaga 1
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