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Systematiskt kvalitetsarbete under 
läsåret 

Årshjulet visar på det systematiska kvalitetsarbete under läsåret. Man har reflektionstillfällen med 

barnen och för pedagogisk dokumentation med individuella och kollegiala reflektioner och analyser 

av arbetet. 

 

Huvudmannens prioriterade områden utifrån vårt systematiska 
kvalitetsarbete 2019/2020  
 

Systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljö  
Sameskolstyrelsen ska fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat 
genom att ingå i ett samarbete med Skolverket under läsåret 2020/2021.  
Arbetsmiljöarbetet ska också utvecklas, ledningsgruppen ska påbörja en utbildning i 
arbetsmiljö för våra rektorer som ett första steg.  
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Organisation 

Antal barn i förskolorna 

Födelseår 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
flickor 

Totalt 
pojkar 

Totalt antal 
barn 

Antal flickor 0 21 24 6 18 10 0 78   
 
 
 

136 

Antal pojkar 0 7 14 14 12 9 2  58 

Totalt antal 
barn/ 
födelseår 

0 28 38 20 30 19 2   

Särskilt stöd 

 
 

Flickor Pojkar Totalt 

Barn med behov av särskilt stöd - - * 

*Det finns elever med behov av särskilt stöd på våra förskolor, vi redovisar inte siffror på grund av att 

det är för få (sekretess). 

Nationella minoritetsspråk 

Samiska Totalt antal 

barn   

Nordsamiska* 84 

Lulesamiska 27 

Pitesamiska 0 

Sydsamiska* 13 

Umesamiska 0 

*Två barn har både nord-, och sydsamiska 

Annat modersmål 

Annat modersmål  2 
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Antal avdelningar och barngruppernas sammansättning  
Sameskolstyrelsen bedriver samiska förskolor på fem orter, Giron, Gárasavvon, Váhtjer, 

Jåhkåmåhkke och Dearna. Nedan presenteras varje förskola för sig. 

Lávvu, Gárasavvon.  

En avdelning. Syskongrupp med 11 barn, juni 2021, barnantalet har varierat under året. 

Barngruppen talar två språk, samiska och svenska. 

 

Giron ovdaskuvla 

Det är tre åldersblandade avdelningar, Ruskat, Vielgat och Girjjat med totalt 49 barn, juni 

2021, barnantalet har varierat under året. 

 

Dearna, Naestie 

En åldersblandad avdelning med sju barn, juni 2021, barnantalet har varierat under året. 

 

Váhtjer, Skierri  

Två avdelningar, Urbi 12 barn i åldrarna 1-3 år och Lasta 17 barn i åldrarna 3-5 år, juni 2021, 

barnantalet har varierat under året.  

Jåhkåmåhkke, Giella 

Giella förskola har tre avdelningar, som är indelade efter språket, sammanlagt 41 barn. 

 

Öppethållande  
Förskolorna håller öppet under vardagarna utifrån vårdnadshavarnas behov. Vi har 

vårdnadshavare med skiftarbete och oreglerade arbetstider. Vi har haft möjlighet att 

tillfredsställa alla behov under året som gått, många barn har varierande scheman utefter 

föräldrars skiftande arbetstider. Öppettiderna har varierat mellan 05.30 och 18.30 på våra 

förskolor. 

 

Bemanning 
Utöver personalen i tabellen nedan har en resursperson varit anställd i barngrupp för att 

hjälpa barn med särskilda behov. På en förskola delas en förskollärartjänst med 

fritidshemmet. Förskolorna har också kökspersonal och lokalvårdare,  på en förskola bedrivs 

lokalvården på entreprenad. 

Behörighet  
 Antal tjänster    Antal behöriga Kommentar 

Förskollärare 15 7 En av tjänsterna 
arbetar 50 procent på 
fritidshemmet (behörig 
fritidspedagog). 
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En förskollärare delvis 
barnledig  

Barnskötare 17 4  

 

Ledningsorganisation  
Lávvu, Gárasavvon: Rektor 30 procent.  

 

Giron ovdaskuvla: Rektor 50 procent. 

 

Dearna, Naestie: Rektor 50 procent tillsammans med övriga verksamheter på skolenheten.  

 

Váhtjer, Skierri: Rektor 30 procent.  

Jåhkåmåhkke, Giella: Rektor 50 procent.  

Alla rektorer på förskolorna har personalansvar, på några enheter ingår också kökspersonal 

och lokalvårdare under rektors ansvar. Utöver det ingår fastighet, ekonomi och budget. 

Rektor i Dearna har rektorsutbildning samt rektorslyftet och rektorerna i 

Jåhkåmåhkke/Váhtjer och Giron/Gárasavvon har genomfört rektorsutbildningens andra år av 

tre.  

Personal- och kompetensförsörjning 
Lávvu, Gárasavvon: På förskolan Lavvu finns en behörig förskollärare och en obehöriga 

vikarierande förskollärare samt en behörig barnskötare. Vi har kökspersonal på 50 procent 

och en lokalvårdare på 50 procent, båda saknar formell utbildning.  

g 

Giron ovdaskuvla:  På förskolan finns en legitimerad förskollärare och tre vikarierande 

förskollärare. Det finns också och tre utbildade barnskötare och två barnskötare som saknar 

formell utbildning.  

 

Dearna, Naestie: Samtliga förskollärare är legitimerade och en har en grundskollärar- och 

fritidspedagogutbildning. En av förskollärarna slutförde utbildningen till modersmålslärare 

under läsåret 2020/2021.  

 

Váhtjer, Skierri: På förskolans två avdelningar behövs fyra förskollärare och två barnskötare. 

Under läsåret har vi haft en legitimerad förskollärare och två utbildade barnskötare, två ej 

formellt behöriga förskollärare och tre ej formellt behöriga barnskötare.  

 

Jåhkåmåhkke, Giella: På förskolans tre avdelningar borde vi totalt sett haft fyra förskollärare 

och sex barnskötare. Under läsåret har vi haft tre förskollärare och två barnskötare. En av 
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förskollärarna har varit tjänstledig under våren 2021, samt en av förskollärarna har gått i 

pension under våren. 

 

På grund av pandemin så har det varit väldigt svårt att få tag i och att kunna ta in vikarier på 

alla våra förskolor vilket lett till att vi ibland varit tvungen att stänga avdelningar. 

Samisktalande vikarier är en bristvara. 

Lokaler 
Lávvu, Gárasavvon: Lokalerna är ljusa och stora. Personalen har skapat rum i rummet för 

att få en god lärmiljö. Utomhusmiljön består av delvis planerad miljö med en 

lekställning, gungor, sandlåda och lekstuga. Hela förskolan har renoveringsbehov. 

Underlaget är inte tillfredsställande, den består av grus och lite gräsmatta. För att 

utemiljön ska stödja arbetet utifrån de nationella målen behövs underlagen rustas med 

asfalt och ny gräsmatta. Vi väntar fortfarande på asfaltering av skolgården. 

 

Giron ovdaskuvla: Lärmiljön inomhus uppfyller målen för förskolans lärandemiljö. Miljön är 

föränderlig utifrån årstider, projekt, barnens intresse och olika utmaningar. Pedagogerna har 

skapat rum i rum för olika aktiviteter och intressen. Lärmiljön utomhus är varierad, närhet till 

skog, kuperad med backar för olika aktiviteter, fotbollsplan, skolgård som är asfalterad. 

Förskolan har även en egen innergård med lekredskap som sandlådor, rutschkana och 

gungdjur. I skogen finns även en lávvu som används som samlingsplats. På tomten finns 

förrådsbyggnader och en torvkåta som har behov av renovering. Eftersom både förskola och 

skola växer med barn och elevantal finns det behov av fler utomhusredskap och markplattor 

i ingången vid lekplatsen. Förskolan behöver också större inhägnad gård. Eftersom vi väntar 

på svar angående finansiering av utbyggnad har inga åtgärdet vidtagits under året. 

 

Dearna, Naestie: Förskolans lokaler består av ett större lek- och samlingsrum samt ett 

mindre byggrum. I direkt anslutning till dessa lokaler finns skötrum och toalett samt ett 

förråd med diskbänk för hantering av färg och liknande. Tamburen delas med skolan och 

detsamma gäller för matsalen. Tillgängligheten till lokalerna är god, men den främre yttre 

entrén är ej tillgänglighetsanpassad. Personalen har god överblick över de ändamålsenliga 

lokalerna. Förskolans gård består både av planerade lekytor och naturmiljö. Gården är 

kuperad och delas med skolan. De lekredskap och ytor som främst är avsedda för förskolan 

är sandlåda, gungor och rutschkana. På gården finns en eldstad där utelunch serveras 

regelbundet. På tomten finns också förrådsbyggnader och en torvkåta som behöver rustas. I 

närmiljön finns varierande terräng och miljö. Förskolan använder närmiljön för dagliga 

utflykter och promenader. 

 

 

Váhtjer, Skierri: Lärmiljön inne är god. Pedagoger och barn har tillsammans skapat lärmiljöer 

i varje rum i relation med läroplanen och samisk pedagogik.  Lärmiljön ute består av skog och 
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asfalterad yta, både planerad miljö och naturmiljö. Skierri, skola, förskoleklass och fritidshem 

har behov av fler utomhusredskap.  

Jåhkåmåhkke, Giella: Lärmiljön inne är god, på varje avdelning finns det flera rum med 

glaspartier i dörrarna så att det är lätt att hålla uppsikt över barnen. Det finns ett fullutrustat 

kök på varje avdelning och varje avdelning har egen entré. Barnen vilar och äter på sin egen 

avdelning. Lärmiljön ute består av planerad miljö. Förskolan har tillgång till naturmiljö. 

Utvecklingsorganisation 
Sameskolstyrelsen har tagit fram ett årshjul som förskolan jobbar efter. Detta årshjul är 

grunden för det systematiska kvalitetsarbetet som utgår från läroplanen för förskolan. Det 

systematiska kvalitetsarbetet följs upp genom arbetsplatsträffar med förskolans pedagoger. 

Mötena används till uppföljning, planering och utvärdering av förskolans arbete. 

 

Vi fångar upp barnens intressen, dokumenterar och synliggör det som har skapats genom 

systematiskt kvalitetsarbete där varje tema eller aktivitet dokumenteras enligt Skolverkets 

mall som kallas “fyrfältare”. Den innehåller fyra frågor: var är vi? vart ska vi? hur gör vi? och 

hur blev det? I slutet av varje område utvärderar arbetslaget arbetet. Vi jobbar utifrån 

teman och aktiviteter som följer det samiska årshjulet samt Lpfö 18. Barnens deltagande 

dokumenteras och används som stöd vid framtida utvecklingssamtal med vårdnadshavare. 

Utifrån barnens tankar och frågor väljs nya aktiviteter.  

Systematiska kvalitetsredovisningen är ett löpande arbete, till årsskiftet lämnar rektor en 

muntlig rapport till skolchefen och ledningsgruppen över nuläget och i juni lämnas den 

skriftliga rapporten till skolchefen som sedan presenterar huvudmannens rapport till 

nämnden på nämndsmötet i september. Personalen har schemalagd tid för planering, 

uppföljning, utvärdering och reflektion under året. 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
Lávvu, Gárasavvon: Förskolan har läsplattor samt smart-TV för barn och personal, utöver 

det har personalen en läsplatta och laptop. Rektor har både en stationär dator, laptop 

och smartphone.  

 

Giron ovdaskuvla: Det finns en dator, en läsplatta och en interaktiv tavla per avdelning som 

både barn och personal använder. Förskolan har mycket bra uppkoppling via fiber.  

 

Dearna, Naestie: Personalen har bärbara datorer. Det finns iPads och smartboards att 

använda i barngruppen och en programmerbar robot. Förskolan använder samma digitala 

plattform som kommunala förskolan för kommunikation med vårdnadshavare. Rektor har 

laptop, smartphone samt videokonferenssystem. 
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Váhtjer, Skierri: Personalen har laptops och det finns iPads på båda avdelningarna. Urbi har 

en större skärm uppsatt på väggen och på Lasta finns en smartboard. Skierri använder en 

digital plattform där kommunikation mellan personal och föräldrar sker. Rektor har laptop 

och smartphone. 

 

Jåhkåmåhkke, Giella: Det finns bärbara datorer, en på varje avdelning och utöver de bärbara 

datorerna finns två stationära datorer. Förskolan har Ipads och det finns smartboards på 

varje avdelning. Rektor har laptop och smartphone. 
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Normer och värden (Lpfö 2.1) 
Förskolornas planering utgår från värdegrunden och de tar fram en ny likabehandlingsplan 

varje nytt läsår. Nedan följer exempel från förskolornas arbete: 

  

Vi utgår utifrån den samiska identiteten, kulturen, språket och näringarna i den dagliga 

verksamheten och arbetar aktivt med att få samiskan som vardagsspråk. Vi anpassar 

verksamheten utifrån alla barns behov och samarbetar med vårdnadshavare. Förskolan 

arbetar med hur man är en bra kompis, hur man ska vara mot varandra och att barnen ska 

lära sig att ta hänsyn till varandra, hjälpa varandra och ta eget ansvar. För att främja 

likabehandling av flickor och pojkar har vi blandat könsbundna lekmaterial och sett över att 

litteraturen i förskolan inte sprider fördomar. Barnen har varit med om att ta fram de 

gemensamma regler som vi har på förskolan. Vi samtalar om att man kan hjälpa barn i andra 

länder som inte har det lika bra som vi och att man ska vara rädd om varandra och miljön. All 

planering utgår från läroplanen för förskolan. Förskolan har också arbetat med 

barnkonventionen och det arbetet har sträckt sig över hela året. Vi ser kontinuerligt över 

yttre och inre miljö så den gynnar alla barns utveckling. Personalen på förskolan är goda 

förebilder för barnen, föräldrarna och varandra genom att skapa ett positivt klimat och 

uppmuntra positiva beteenden. Det naturliga mötet med föräldrar vid hämtning och lämning 

har blivit lidande på grund av pandemin då kontakten varit utomhus och förhållandevis kort 

och på distans, det skapade en brist i den kontinuerliga dialogen. 

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 
Vilket lärande och vilken utveckling har skett hos barnen i relation till vad vi erbjuder i verksamheten? 
 

Förskolorna har god måluppfyllelse. Samisk värdegrund ligger till grund för vårt arbete. 
Barnen visar en stor medvetenhet för återberättning, att lyssna på varandra och respektera 
varandra. De har lärt sig att ha förståelse för varandra och den empatiska förmågan har 
utvecklats. Förskolan har återkommande utifrån samisk traditionell naturförståelse iakttagit 
och lärt barnen respektera det som finns och lever i naturen. Det har skapat en medvetenhet 
och barnen visar dagligen respekt för naturen och även de små levande djuren och 
insekterna. Allas lika värde tycker barnen är viktigt i samtalen och att alla är olika och att 
man ska respektera det. De förstår varför vi använder samiska och att det finns många olika 
språk i världen, det är viktigt att alla ska ha rätt att prata sitt modersmål. 

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse 
Förskolorna har arbetat med värdegrund och trygghet på olika sätt och det har utmynnat i 

förståelse för varandra och våra olikheter. Barnen visar stor förståelse för djur och natur och 

har god kunskap om sin samiska kultur genom att de får delta och vistas i en miljö som lyfter 

kultur och språk dagligen. Vi har på grund av pandemin inte genomfört samverkan mellan 

olika grupper eller studiebesök och dylikt som ett vanligt år, det är en brist som vi hoppas 

kunna uppfylla kommande år. 
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Utvecklingsområden  
Vad behöver vi utveckla i verksamheten för att öka barnens utveckling och lärande inom målområdet 
normer och värden samt utifrån resultatet av föräldraenkäten? 
 

Förskolan ska fortsätta utveckla trygghet och föräldrasamverkan. En enhet ska dessutom 
fortsätta arbetet med att utveckla sina rutiner och dokumentation. 
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Omsorg, utveckling och lärande (Lpfö 2.2) 

Huvudmannens prioriterade områden utifrån vårt systematiska 
kvalitetsarbete 2019/2020  
 

Samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur, tradition och traditionell kunskap: 
Fortsätta arbetet med Sameskolstyrelsens  språkplan och skapa ett gemensamt 
styrdokument med mål utifrån samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur, tradition och 
traditionell kunskap för förskolans olika verksamheter. 
 
Sameskolstyrelsen har beslutat att fortbildning i samiska och samisk kultur är prioriterat. 
Sameskolstyrelsen bidrar med 15 procent nedsatt arbetstid med lön för de som läser 
Skolverkets utbildning till modersmålslärare eller annan kurs i samiska eller samisk kultur. 
Vi fortsätter att satsa på utbildning i samiska 2020/2021. 

Utveckling och lärande 
Barn utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska och 
på sitt modersmål på förskolan där man har format lek och lärmiljön så att den ska utmana 
barnen till samisk språkutveckling samtidigt som miljön bidrar till leken. De övergripande 
målen som genomsyrar verksamheten i den samiska förskolan är grunden för barnets 
utveckling i det samiska språket och den samiska kulturen. Varje barn utvecklar sin identitet 
och känner sig trygg i den. Man har gjort utflykter till närområdet och haft olika 
temaområden. 
 

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 
Vilket lärande och vilken utveckling har skett hos barnen i relation till vad vi erbjuder i verksamheten? 
 

Förskolorna har en god måluppfyllelse, det visar det lärande och den utveckling som har 

skett under verksamhetsåret. Arbetet har skett enligt styrdokumenten Lpfö 18  och 

Sameskolstyrelsens förskoleprogram. Förskolorna dokumenterar barnens utveckling analogt 

och digitalt. 

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse 
Planering och tematiska områden styrs utifrån samisk utgångspunkt och enligt förskolans  

läroplan. Lokala skillnader förekommer beroende på områdets och förskolans placering och 

hur lokalsamhället ser ut. Att synliggöra lärandet och utvecklingen ger ett gott underlag för 

uppföljning, utvärdering och det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Utvecklingsområden 
Vad behöver vi utveckla i verksamheten för att öka barnens utveckling och lärande inom målområdet 
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utveckling och lärande? 

 

Förskolan ska implementera Sameskolstyrelsens språkplan i verksamheten under 

höstterminen. Det är viktigt att skapa språkarenor och arbeta med språk och matematik i 

förskolan och vi har ett utvecklingsprojekt under höstterminen 2021 som leds av en av våra 

förskollärare för att utveckla det. Samtidigt sker ett arbete med ett gemensamt 

styrdokument utifrån samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur och traditionell kunskap som 

leds av förstelärarna, det beräknas pågå i två år.  
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Barns delaktighet och inflytande (Lpfö 2.3) 

Barns inflytande  

På förskolorna är barnen delaktiga och påverkar val av arbetssätt och deltar i planeringen 

utifrån sina förkunskaper. Barnen tränas att ta ansvar för sina egna handlingar, de får vara 

delaktiga, de har inflytande samt tränas i att respektera andras åsikter i sina grupper och i 

samarbete med andra grupper, klasser eller när man är i offentlig miljö eller i naturen. 

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 
Vilket lärande och vilken utveckling har skett hos barnen i relation till vad vi erbjuder i verksamheten? 

Förskolorna har god måluppfyllelse. Iešbirgejeaddji (självständig människa) är en av de 

centrala delarna i samisk fostran som handlar om att vägledas mot vuxenlivet. Det 

tankesättet har vi med oss i vårt arbete. Barnen har lärt sig att uttrycka sina tankar och 

åsikter och de tar ansvar för sina handlingar i olika situationer. Detta arbetssätt har inneburit 

att barnen nu även i vardagssituationer argumenterar och för fram önskemål utifrån 

demokratiska principer och kan delta i olika former av samarbete och beslutfattande. Det 

sociala samspelet med jämnåriga där man får lyssna på andras idéer och förslag, 

kompromissa i leken och vara en del i en större grupp ger en ökad förståelse för sin egen roll 

och del i ett sammanhang. 

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse 

Förskolorna har arbetat med Iešbirgejeaddji och tränats i att uttrycka sina tankar och ideer. 

Barnen blir delaktiga i att planera sin tid på förskolan och de tränas i samspelet med 

kompisar och vuxna. Barnen har fått utveckla sitt inflytande inom givna ramar.  

Utvecklingsområden  
Vad behöver vi utveckla i verksamheten för att öka barnens utveckling och lärande inom målområdet 
barns inflytande? 

 

Förskolan ska utveckla verksamheten genom att prova på olika metoder i arbetet med barns 
inflytande, ett sätt kan vara att införa talpinne för att allas röst skall bli hörd. Ett annat sätt 
är att ha barnråd i förskolan. 
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Förskola och hem (Lpfö 2.4) 
 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

Förskola och hem  
Innan inskolning har förskolan ett första möte med föräldrarna och samtalar om behov, 

önskemål och förväntningar. Under inskolningen får i vanliga fall både föräldrar och barn en 

naturlig kontakt med förskolepersonalen. Under detta år, med pandemi, har det sett 

annorlunda ut, stor del av inskolning har varit utomhus och endast en vårdnadshavare har 

fått delta. Inga traditionella föräldramöten har ägt rum utan man har haft olika lösningar 

beroende på ort, barnantal och behov. Utvecklingssamtal har skett digitalt. Den dagliga 

kontakten med vårdnadshavare vid lämning och hämtning av barn har också blivit lidande, 

den kontinuerliga dialogen mellan förskola och hem har på så vis varit bristfällig. Under 

verksamhetsåret har förskolan haft stängt för alla utom personal och barn, information till 

föräldrar har skett våra digitala plattformar. 

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 
Vilket lärande och vilken utveckling har skett hos barnen i relation till vad vi erbjuder i verksamheten? 
 

Förskolorna visar god måluppfyllelse. Trots pandemin har det dagliga samtalet mellan 

förskola och hem fungerat, alla parter har anpassat sig till rådande läge och följt de 

rekommendationer och åtgärder som tagits för att kunna hålla verksamheten öppen.  

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse 
Detta har varit ett svårt år. Pandemin har utmanat verksamheten och vi har lyckats arbeta 

med vårt pedagogiska uppdrag till viss del. Dock har vi också haft stängt på två av våra 

förskolor i perioder på grund av pandemin. Vårdnadshavarna har visat stor förståelse för det 

rådande läget. Våra vårdnadshavare är engagerade och upplevs positivt inställda till 

förskolan, dess verksamhet och personal. Pedagogernas förhållningssätt och lyhördhet gör 

att föräldrarna känner sig trygga att lämna sina barn på förskolan. Samverkan mellan 

vårdnadshavare och förskolan är viktig för barnets fortsatta utveckling. 

Utvecklingsområden  

Vad behöver vi utveckla i verksamheten inom målområdet förskola och hem? 

Förskolorna ska utveckla en enkät för att få  ett kompletterande underlag som tillsammans 

med den vardagliga kontakten och utvecklingssamtalen ger en mer nyanserad bild av  vår 

verksamhet ur vårdnadshavarnas perspektiv. Vi ska också få igång föräldraråd. 
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Övergång och samverkan (Lpfö 2.5) 
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de 
nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet under 

läsåret 

Samverkan har sett olika ut på våra förskolor utifrån storlek och läge i förhållande till skolan. 

I år har det varit väldigt lite samverkan på grund av pandemin då man inte vill blanda olika 

grupper. Den samverkan som skett har varit mestadels utomhus. Förskolans femåringar har  

besökt förskoleklassen för inskolning.  

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 
Vilket lärande och vilken utveckling har skett hos barnen i relation till vad vi erbjuder i 

verksamheten? 

 

Förskolorna har god måluppfyllelse efter rådande läge med pandemin. Årsplaneringen med 

struktur och innehåll i möten har lett till gemensam planering, genomförande och 

utvärdering i personalgruppen. 

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse 
Förskolan har samverkat i den grad det varit möjligt detta läsår, mestadels inom sin egen 

verksamhet. För att avrunda och avsluta förskoletiden har de blivande förskoleklassbarnen 

träffats och arbetat tillsammans. I slutet av vårterminen besöker de förskoleklassen för 

inskolning i skolan, det har skett även i år.  

Utvecklingsområden  
Vad behöver vi utveckla i verksamheten inom målområdet samverkan med förskoleklassen, skolan 
och fritidshemmet? 

Förskolorna har utarbetade planer för hur samverkan ska ske på de olika orterna, vi ska 

tillsammans se över dessa planer för att uppdatera och lägga in i årshjulet. 

V eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och 

● respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 
ekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö  
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Uppfö ljning, utvä rdering öch utveckling 
(Lpfö  2.6) 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 
utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 
utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.  

Huvudmannens prioriterade områden utifrån vårt systematiska 
kvalitetsarbete 2019/2020  
 

Systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljö  
Sameskolstyrelsen ska fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat 
genom att ingå i ett samarbete med Skolverket under läsåret 2020/2021.   

Uppföljning, utvärdering och utveckling under läsåret 

Sameskolstyrelsen och ledningsgruppen har gemensamt tagit ett grepp för att säkerställa 

det systematiska kvalitetsarbetet för myndigheten och för att alla enheter ska arbeta 

likriktat. Det systematiska kvalitetsarbetet ger kontinuerlig uppföljning på enheterna och ska 

visa på resultat med utvecklingsområden att arbeta med inför kommande läsår. På 

enheterna fångar vi upp barnens intressen, dokumenterar och synliggör det som har skapats 

genom systematiskt kvalitetsarbete där varje aktivitet eller tema dokumenteras enligt 

Skolverkets mall som kallas “fyrfältare”. Den innehåller fyra frågor: var är vi? vart ska vi? hur 

gör vi? och hur blev det? Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp genom 

arbetsplatsträffar med förskolans pedagoger. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår den 

pedagogiska dokumentationen. I förskolans kvalitetsarbete för året ingår att arbeta mer 

utifrån ett samiskt perspektiv. Personalen har schemalagd tid för planering, uppföljning, 

utvärdering och reflektion. 

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 

Vilket lärande och vilken utveckling har skett hos barnen i relation till vad vi erbjuder i verksamheten? 

Förskolorna har god måluppfyllelse efter rådande läge med pandemin. Det tidigare arbetet 

med att strukturera upp det systematiska kvalitetsarbetet har lett till att pedagogerna är 

mer samspelta. Alla är medvetna om vad vi gör och varför som sedan gynnar barnens 

lärande och utveckling. I vårt arbete finns alltid samisk utgångspunkt med. De övergripande 

målen samt årets fokusområden har genomsyrat verksamheten och lett till måluppfyllelse 

både enligt Lpfö 18 och Sameskolstyrelsens förskoleprogram. 
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Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse                                              
Det systematiska kvalitetsarbetet under året har gett bra underlag för uppföljning, 

utvärdering och det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbetet med att anpassa verksamheten 

efter rekommendationer från folkhälsomyndigheten och Skolverket samt kommunerna och 

rådande läge har givetvis påverkat vår verksamhet men rektorerna och pedagogerna har 

gjort ett fantastiskt arbete som resulterat i goda resultat för våra verksamheter. 

Utvecklingsområden  
Vad behöver vi utveckla i verksamheten inom målområdet uppföljning, utvärdering och utveckling?  
 

Sameskolstyrelsens ledningsgrupp ska fortsätta att utveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet och ingår i ett samarbete med Skolverket.  
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Fö rsköllä rärens änsvär i 
undervisningen (Lpfö  2.7) 

Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.  

Förskollärarens ansvar i undervisningen under läsåret 

Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. 

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 

Resultatet är lite olika beroende på ort och tid under året, förskollärarna har under året följt 

Sameskolstyrelsens årshjul och arbetat med planerade och spontana aktiviteter och teman. 

Förskollärarna har tagit tillvara på barnens intressen och planerat aktiviteter utifrån det. 

Förskollärarna /vikarierande förskollärare har ansvarat för femårsverksamheten. På grund av 

pandemi, sjukskrivning och personalomsättning har viss planerad verksamhet fått utgå, det 

har även varit svårt att ta ut enskilt planeringstid under perioder. 

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse     
Sammanfattningsvis är skolchefens analys att förskolans arbetet bedrivits i enlighet med 

läroplanens mål och skollagen. Vi har goda strukturer att följa och arbetar både med 

planerade och spontana aktiviteter. Vi har svårt att rekrytera personal till förskolorna och 

pandemin har försvårat situationen vilket innebär att det under perioder varit fokus på 

omsorg för alla pedagoger i verksamheten. 

Utvecklingsområden  

Vi kommer att ha kvar möjligheten för våra anställda att studera  med nedsättning i tid och 

bibehållen lön för att kanske kunna motverka den förskollärarbrist som råder vilket är den 

största utmaningen för våra förskolor. Förskolorna ska schemalägga planeringstiden och 

följa upp att den hålls. 
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Rektörs änsvär (Lpfö  2.8) 
Som chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har rektor det övergripande 

ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.  

Rektors ansvar under läsåret 

I år har mycket handlat om hur vi ska klara verksamheten under pandemin, att arbeta med 

riskanalyser och handlingsplaner samta att följa rekommendationer från 

folkhälsomyndigheten och Skolverket. Allt arbete har följts upp kontinuerligt. Utöver det har 

fokusområden varit att följa upp arbetet med förskolans rutiner och arbetssätt, skapa tydliga 

uppdrag och tillsammans reflektera kring och utveckla verksamhetens organisation och 

innehåll. Rektor har också ansvar över hur förskolan arbetar utifrån samisk utgångspunkt och 

kontinuerlig kulturöverföring i verksamheten och arbetet med förskolans 

likabehandlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling i 

verksamheten. 

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 

Vilket lärande och vilken utveckling har skett hos barnen i relation till vad vi erbjuder i verksamheten? 

 

Förskolorna har en god måluppfyllelse, vi har haft fungerande verksamhet trots pandemin. 

Barnen är trygga med varandra och med personalen och vårdnadshavarna är trygga att 

lämna sina barn på förskolan. Vi kan se att barnen har utvecklat sitt samiska språk och andra 

förmågor under läsåret enligt de pedagogiska dokumentationen. Det systematiska 

kvalitetsarbetet har skett kontinuerligt och blir en naturlig del i det vardagliga arbetet.  

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse     
Sammanfattningsvis är skolchefens analys att rektorerna har arbetat enligt sina 

styrdokument och utöver det hanterat pandemin och dess prövningar på ett utomordentligt 

bra sätt. Förskolans arbete bedrivits i enlighet med läroplanens mål och skollagen. Likaså har 

arbetet gett goda resultat vad gäller samisk utgångspunkt, gällande språk, värdegrund, 

kultur och tradition samt traditionell kunskap.  

Utvecklingsområden  

Vad behöver skolchefen utveckla i verksamheten inom målområdet skolchefens ansvar?  

Sameskolstyrelsens utvecklingsarbete med samisk utgångspunkt och pedagogik har startat 

och vi ska fortsätta arbeta med det tillsammans i alla Sameskolstyrelsens verksamheter. 



 

21 
 

Arbetsmiljöarbete 
Medverkan i arbetsmiljöarbetet innebär delaktighet i alla delar av verksamheten och på alla nivåer på 

arbetsplatsen när det gäller frågor och aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medverkan är särskilt 

viktig när det gäller planering, information och utbildning rörande arbetsmiljöfrågor. 

Huvudmannens prioriterade områden utifrån vårt systematiska 
kvalitetsarbete 2019/2020  
 

Systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljö  
//Arbetsmiljöarbetet ska också utvecklas, ledningsgruppen ska påbörja en utbildning i 
arbetsmiljö för våra rektorer som ett första steg.  

 

Huvudmannens systematiska arbetsmiljöarbete är under utveckling. Det har legat högt på 

dagordningen att ha en utbildning i ledningsgruppen men det drogs tillbaka när 

coronapandemin svepte in i mars 2020. Då hamnade fokus på handlingsplaner för 

arbetsmiljö under corona och dessa har följts och uppdaterats löpande. Vi har ett gott 

samarbete med fackförbunden och träffas på samverkansmöten en gång i månaden. 

Ledningsgruppen har med punkten arbetsmiljö och skyddsombud finns på de flesta enheter i 

vår verksamhet. Vid tillbud skrivs tillbudsrapporter som följs upp i verksamheten, de anmäls 

även till arbetsmiljöverket och följs upp av arbetsgivaren. 

Resultat och måluppfyllelse 
Resultatet är gott, det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår och utvecklas. Under 2020 har 

det dock mest handlat om att hantera pandemin för att undvika smittspridning. Vi har 

upprättat och följt våra handlingsplaner och klarat att undvika smittspridning relativt bra.  

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse 
Sammanfattningsvis är skolchefens analys att förskolans arbetsmiljöarbete bedrivits i 

enlighet med Arbetsgivarverkets föreskrifter. Det innebär bland annat att vi genom 

riskanalyser kartlägger och tar fram åtgärder mot risker på arbetsplatsen för att förebygga 

arbetsmiljöproblem.  

Utvecklingsområden, arbetsmiljö 

Under läsåret 2021/2022 ska vi göra klart den påbörjade utbildningen Systematiskt 

arbetsmiljöarbete i ledningsgruppen och implementera den reviderade arbetsmiljöpolicyn 

och den nya delegationsordningen med eget avsnitt för arbetsmiljö.  
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Kost  
Sameskolstyrelsen har egna kök på förskolorna i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke 

och Dearna. De följer vår kostpolicy och serverar barnen hemlagad mat varje dag. All vår 

kökspersonal har god kunskap i det samiska köket och därutöver har de utbildning eller 

gedigen erfarenhet av arbete i kök. Kökspersonalen planerar och förbereder för alla 

verksamhetens måltider och arbetar för att skapa positiva måltidsupplevelser med fokus på 

samisk kultur och tradition samt hållbar utveckling. Utöver det har de  kvalitetssäkrat  

verksamheten fortlöpande, exempelvis utförs egenkontroll enligt HACCP. Kökspersonalen 

har ansvar för lokalen, kök, disk och matsal på våra skolor.  

Resultat och måluppfyllelse 
Resultatet är gott. På förskolan serveras frukost till de barn som börjar tidigt och mellanmål 

utöver lunchen. Innan Coronaepidemin kunde barnen vara delaktiga i dukning, servering och 

efterarbetet i samband med frukosten och de andra måltiderna. Våra måltider håller god 

kvalitet och barnen uppskattar maten, de serveras maten i små grupper och har en lugn 

måltidsupplevelse. Vi har inte haft några anmärkningar vid livsmedelskontrollerna som 

utförs och vi arbetar med att servera lokal, ekologisk och samisk mat till barnen. 

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse 
Sammanfattningsvis är skolchefens analys att förskolans måltidsservering bedrivits i enlighet 

med Sameskolstyrelsens kostpolicy och livsmedelsverkets rekommendationer. 

Utvecklingsområden 

Vår kökspersonal har efterfrågat utbildning, bland annat när det handlar om matallergier 

vilket vi kommer att försöka ordna under läsåret.  
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Huvudmännens utvecklingsinsätser  
lä sä ret 2021/2022 

Omsorg, utveckling och lärande (Lpfö 2.2) 
Samiska, språket och kulturen: 

Vi ska implementera Sameskolstyrelsens språkplan och skapa ett gemensamt 
styrdokument med mål utifrån samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur och traditionell 
kunskap för skolans olika verksamheter. Arbetet leds av våra två förstelärare.  
 
Vidare har Sameskolstyrelsen beslutat att fortbildning i samiska, samisk kultur och 
pedagogik är prioriterat. Sameskolstyrelsen bidrar med 15 procent nedsatt arbetstid med 
lön för de som läser Skolverkets utbildning till modersmålslärare eller annan kurs i samiska, 
samisk kultur eller pedagogik läsåret 2021/2022 

 

 

 

Systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljö  
Sameskolstyrelsen ska fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat 
genom samarbetet med Skolverket under läsåret 2021/2022.  Arbetsmiljöarbetet ska också 
utvecklas, ledningsgruppen ska göra klart den påbörjade utbildningen i arbetsmiljö samt 
implementera  den reviderade arbetsmiljöpolicyn och den nya delegationsordningen. 

 

 

 

Barns inflytande (Lpfö 2.3)  
● Barnråd 

Förskola och hem (Lpfö 2.4) 
● Föräldraråd 

 

 

 


