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Organisation/förutsättningar: 
Ny rektor i januari 2021 
I januari tillträdde jag, Ulrika Lindblad, min tjänst som rektor på IUS Oxdragaren. 
Vid tillträdet fick jag information om att jag var den fjärde rektorn på lika många år. 
Detta fick mig att fokusera på och bedriva ett nära och relationsskapande ledarskap. 
Under pandemin har jag varit på plats på förskolan och inte arbetat hemifrån. Detta har 
inneburit att jag har varit närvaranande och medvetet funnits tillhands för medarbetarna. 
Jag har blivit fantastiskt varmt och innerligt välkomnad av medarbetare, rektorskollegor 
och ”alla på kontoret”. 
 
Bemanning 

• Vi bemannar med god kvalitet och grundbemanning innebär tre heltidstjänster per 
avdelning. Detta är något vi är mycket stolta över och som är positivt och bygger 
vårt varumärke, då kommunala förskolor bemannar med lägre tjänstgöringsgrad. 

• Enheten är uppdelad i sex arbetslag och vår tanke är att varje arbetslag ska ledas 
av en arbetslagsledare som är legitimerad förskollärare.  

• Med anledning av att vi har varit i lyckliga omständigheter under detta läsår, 
med fem föräldralediga medarbetare, har vi lyckats riktigt bra då fem av sex 
arbetslagsledare är legitimerade. 

• Omständigheterna har inneburit att rektor har ägnat mycket tid till rekrytering. 

• Fördelningsmässigt har vi haft 10 legitimerade förskollärare och 6 barnskötare och 
4 outbildade medarbetare. Utöver dessa har vi ett antal outbildade timvikarier som 
rycker in vid frånvaro. 

• Under året har det bitvis varit tufft med bemanning dels pga. pandemin dels pga. 
att tidigare timvikarier har slutat för att börja studera. 
 

Antal barn 

• Vi är organiserade i 3 spår med 2 avdelningar knutna till varje spår. Det innebär att 
en avdelning för barn 1-3 år och en avdelning med barn 3-5 år samarbetar kring de 
barnen som tillhör spåret.  

• Vi har som målsättning att det ska vara 15 barn på avdelning för yngre barn och 21 
barn på avdelning för äldre barn. 

• Målsättningen står i relation till den barnpeng som beslutas i BUN (Barn- och 
Utbildningsnämnden) i Habo kommun. Inför januari minskade den drastiskt vilket 
fick till följd att vi fick placera fler barn och skära ner på någon tjänst. 

• Under året har vi snittat på 114 barn. 
 
Kö    Vi är en mycket populär förskola och vi har lång kö. Fram tills nu har vi lyckats att 
         tillmötesgå ansökningar och erbjuda plats. Inför nästa läsår, 22/23, ser vi dock att vi 
          står inför en förändrad situation där alla barn i kö inte kommer att få en plats. 
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Undervisning och utbildning 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
                                          Vi arbetar aktivt utifrån vår värdegrund: 
                                                            Ödmjukhet & glädje 
                                             Personligt engagemang, tillit & ansvar 
                                                                     Stolthet  
 

              
             I Ur och Skurs mål och utgångspunkt i utbildningen ska ge varje barn: 

 ✓ Förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utveckla en   
     naturkänsla.  

✓ Förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil.  

✓ Förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten. 

 ✓ Stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.  

✓ Möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.  

✓ Förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vårterminen 2021 
 
Under vårterminen arbetade vi framgångsrikt och löpande med vår grundverksamhet. 
Utöver detta vill vi lyfta fram nedanstående, tre fokusområden:  

Natur och miljökunskap  

Arbetet har utgått från målet ”förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar 
livsstil”.” Barnen har utvecklat kunskap om vikten av att släcka lamporna, att vara 
aktsamma om och inte använda mer vatten än vi behöver, att ta till sig en lagom stor 
portion mat för att undvika att slänga mat. Vidare har de utvecklat kunskap om att den 
hållbar livsstil också handlar om vikten av balans i livet. Balans mellan aktivitet och vila för 
att barnen ska orka hela dagen i förskolan och för att vuxna ska orka att både jobba och 
vara föräldrar. 

Arbetet har utgått från målet: ”förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt 
handlande efter allemansrätten”. Barnen har utvecklat kunskap om vikten av att städa i 
naturen, Mulles mantra: att inte störa/förstöra, skillnaden på dött och levande material i 
naturen och vad vi får använda oss av när vi leker eller bygger i skogen, hur man packar sin 

 Friluftsfrämjandets värdeord  
Lust, Kunskap och Tillgänglighet 

genomsyrar vår undervisning 
 



                                                                                                                                                       Våren 2022 

ryggsäck. De äldre barnen har fått lära sig att montera ett stormkök. Samtliga barn har 
också utvecklat kunskap att köksdelen i skogen ska vara avgränsad och att man inte leker 
där. 

Förskolans övergripande Projekt Hållbar framtid – Ekologi  

Arbetet har varit levande och uppskattat av både stora och små. Avdelningarna har 
arbetet med Kretslopp utifrån olika vinklar och bland annat fröets kretslopp. Vidare 

har undervisningen omfattat områden som skräp och återvinning, nedbrytarna i naturen, 
att hushålla med jordens resurser så som vatten och livsmedel, återbruk, årstidsväxlingar 
ur ett ekologiskt perspektiv. medveten om hur mycket mat man tar 

De äldre barnen har utvecklat förståelse för ytterligare en del, Ekonomi. De har utvecklat 
kunskap om vikten av att hushålla med jordens resurser så som vatten och livsmedel. 

Medvetet ledarskap- 

1. Arbetslagen har arbetet aktivt med detta mål enlig nedan: 
2. Aktivt närvarande, här och nu, med barnen som du för stunden har ansvar för. 
3. De vuxna placerar sig på olika ställen på gården och har uppmärksamheten riktad 

mot sin grupp. 
4. Medveten ledare som är förtrogna med IUS koncept. 
5. Tryggt ledarskap med tydliga gränser i det osynliga ute i naturen. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Under höstterminen arbetade vi framgångsrikt och löpande med vår grundverksamhet. 
Utöver detta vill vi lyfta fram nedanstående, fyra fokusområden:  
 

 
Detta läsår har samtliga I Ur och Skur förskolor i landet ”Språk, sagor och berättande” 
som gemensamt projekt.  
 

1. Arbetet utgår från Skolverkets modul för utveckling, Läslyftet i förskola.  
 

2. Läslyftet är kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell 
forskning. Genom att fördjupa medarbetarnas kunskaper om språk-, läs- och 
skrivutveckling, samtala om forskning kopplat till undervisning och pröva nya 
arbetssätt i praktiken skapar vi goda förutsättningar för barnen att växa i sitt 
språkande. Läslyftet i förskolan handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre 
barnen tillfällen att utvecklas språkligt på olika sätt. 
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Vidare kommer medarbetarna att delta i Skolverkets satsning Specialpedagogik för 
lärande - förskola.   

1. Modulen fokuserar på specialpedagogiska förhållningssätt som är gynnsamma för 
att skapa möjligheter för alla barn att utvecklas och lära.  

2. Inom ramen för kollegialt lärande diskuteras och prövas specialpedagogiska 
metoder, arbetssätt och förhållningssätt.  

3. Vi tillägnar oss verktyg för att möta barns olika behov och förutsättningar. 

Arbetet leds av en medarbetare som har dubbla legitimationer, dels som förskollärare och 
dels som specialpedagog. Arbetet följer Skolverkets modell där man arbetar utefter 4 olika 
delar.  

a.) Förskola för alla 
b.) Pedagogiska relationer 
c.) Delaktighet och engagemang  
d.) Systematiska, tidiga insatser 

Hos oss har vi organiserat det så att våra sex arbetslagsledare deltar i satsningen och har 
till uppgift att förmedla vidare ut till samtliga kollegor i arbetslagen. Tanken är att hela 
kollegiet, genom kollegialt lärande, ska växa i sitt specialpedagogiska förhållningssätt och 
bemötande. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vi bedriver undervisning om FN´s globala mål för hållbar utveckling och fokuserar på 
målen 3,12,14 och 15. 
 

 
Mål nr:3 God hälsa och välbefinnande 
    

 
Mål nr:12 Hållbar konsumtion och produktion 
 

 
Mål nr:14 Hav och marina resurser 
 

 
Mål nr:15 Ekosystem och biologisk mångfald 
 

Varje arbetslag beslutar om vilket av målen de väljer att fördjupa undervisningen kring. 
Det pågår en mängd spännande och lärorika projekt runt om på förskolan där barnen får 
erfara och uppleva genom olika lärprocesser. 
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Vi bedriver undervisning om Barnkonventionen, med fokus på mål 2,3,6 & 12.   

                                                                           

Mål nr:2  
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras. 
 

Mål nr:3 
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa. 

Mål nr:6 
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

 
Mål nr:12 
Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

 
 
Varje arbetslag beslutar även här om vilket av målen de väljer att fördjupa undervisningen 
kring. Det pågår en mängd spännande och lärorika projekt runt om på förskolan där 
barnen får erfara och uppleva genom olika lärprocesser. 
 

 

Systematiskt kvalitetsarbete/ Kvalitetsrapport/Utvecklingsplan 
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Årsarbetsplanen ligger till grund för hur vi utformar vår utbildning och undervisning. 

Där har vi en riktning för vårt arbete och en översikt över de delar som förväntas erbjudas 
barnen under innevarande läsår. I vardagspraktiken är gränserna mellan de olika bitarna mer 
flytande, då vi i förskolan arbetar efter ett ”transcendentalt lärande” där alla olika delar går 
in i vartannat och bildar en helhet. 

Planen presenterades av rektor på samtliga avdelningars föräldramöten i höstas. 
Vid tillfället fick vårdnadshavarna information om vår filosofi om naturundervisning, 
skogsskolor, trygghetsarbete, vårt traditionsarbete i samband med jul.  
 
Vidare informerade vi om ”Ute I Ur och Skur där vi lyfte fram begreppen: -Motion, kondition 
och rörelse, -Naturkänsla, kundkap, -Social och emotionell kompetens, -Glädje och 
välbefinnande samt – Ute och inne i växelverkan. Vi presenterade också ”Naturtrappan”,  
IUS Metodcirkel samt våra grupper Mulle, Knytte och Knopp. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

               
 
                                                                                                         
Förskolans undervisning sker utifrån ett systematiskt kvalitetshjul. 
Arbetet dokumenteras i en så kallad SKA-mall. 
 
I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår det att i slutet av varje läsår blicka tillbaka och 
utvärdera arbetet. Detta görs utifrån Läroplan, Huvudmannens prioriterade mål, 
verksamhetens prioriterade mål och arbetslagets prioriterade mål.  
 
Den sammanfattande bilden, vilken upprättas och dokumenteras av rektor i en 
Kvalitetsrappoet, utgör sedan ett avstamp inför nästa lärsårs arbete. Ett arbete som 
upprättas av rektor i en Utvecklingsplan. 
 
Nedan visar vi exempel på delar av vår Utvecklingsplan som gäller under läsåret 21/22. 
 
Vi har valt ut de delar som relaterar till Förskolans Läroplan då de är mest överskådliga. 
I den här verksamhetsberättelsen har vi medvetet valt bort de delar som relaterar till 
Skolverkets utvärderingsverkstyg som kallas för BRUK.  
 
Med läroplanen i fokus bedriver vi en utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. 
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Utvecklingsmål/läroplansmål i vår Utvecklingsplan: 

1. Varje förskolas utveckling:  
Lpfö Att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen 
integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen. 
 
2. Normer, utveckling och lärande: 
Lpfö: Att ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och 
ansvarstagande. 
 
3. Kunskap utveckling och lärande:  
 Lpfö: Att ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt 
modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.  
 Lpfö: Att ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka 
och lära. 
 
4. Hållbar utveckling: Social dimension 
 Lpfö: Att ge varje barn förutsättning att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar 
utveckling och att aktivt delta i samhället.  
 
 Plan mot diskriminering och annan kränkande handling: 
 Att ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, 
samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 
gemensamma regler. 

 

Utvecklingsmål - Kärnprocess:    
                                                                
 
 

Utvecklingsmål - Samspelsidé:        
 
 
 
Utvecklingsmål – Grundverksamhet:  

                                                                   
                                                                  
 

 


