Bilaga 2, kvalitetsredovisning

Uppföljningar 2017
Nämndmål och pedagogisk verksamhet som följs upp i kvalitetsredovisning och
VB.
•

Barnen i förskolan får allsidig utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv
Uppföljning:

•
•

Vilka styrkor och utvecklingsområden har ni sett att förskolan har (självvärderingen - WKI)
Vilka åtgärder/ vilken handlingsplan finns utifrån självvärderingen/ analysen av ert arbete.

•

Flickor och pojkar i förskolan utvecklar förståelse för vårt samhälles grundläggande
demokratiska värden
Uppföljning:
Vilka metoder används för att kartlägga barngruppens behov? När görs det?
Hur har man arbetat för att förskolan ska bidra till likvärdighet samt breddar barnens
lekmönster och intressen.
Hur har metoderna fungerat? Resultat? Analys? Försatt arbete?

•
•
•
•

Varje barn får under sin förskoleperiod möta och själv prova olika former av kultur
Uppföljning:
Förskolan utformar en plan för vad barn bör få erfarenhet av och pröva under sin förskoleperiod
vad gäller kultur och skapande. KFs mål: Barn i förskolan ska garanteras minst två professionell
kulturupplevelse per år.

•

Finns det en plan för vad barn bör få erfarenhet av och pröva under sin förskoleperiod vad gäller
kultur och skapande?
I vilken utsträckning har barnen fått 2 professionella kulturupplevelser/år. (Hur många av totala
antalet barn har fått och vad?)
Hur arbetar förskolan med böcker och läsning?
Vad har fungerat bra och varför. Vad vill man utveckla?
Kostnad för kulturinsatser- vad har kulturpengen (51 kr/barn) används till?

•
•
•
•
•

Förskolans egna mål och åtaganden
Resultat, analys och förslag till utveckling
Kan de egna målen och förväntade resultaten som förskolan satt upp integreras i det som
nämnden vill veta?
Vill förskolorna själva utvärdera något särskilt eller någon särskild aspekt? (Projektarbete,
barnens delaktighet, pedagogisk dokumentation, pedagogiska miljöer, likvärdighet)

Viktigt är att förskoleenheten fyller i excelark för att kunna ta fram svar till
indikatorerna!
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Aktiviteter och indikatorer som förskolorna ska lägga in i ILS varje tertial
1.

Rapportera i ILS vid TI, T2 och VB indikatorer för andel förskollärare av totalt antal anställda,
andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik, antal barn per
grupp samt antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)

2.

Redovisa när barnsäkerhetsrond är utförd.

Beskrivning
Vilket datum genomfördes barnsäkerhetsronden.

3. Självvärdering av arbetet genom "WKI" ska genomföras i arbetslagen under vårterminen.
Resultat av självvärderingen skrivs in i ILS-webben vid T2 rapport.

