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Systematiskt kvalitetsarbete under
läsåret
Bilden visar årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet som ska bygga på arbetslagens arbete
under läsåret: pedagogisk dokumentation inklusive individuella och kollegiala
reflektioner/reflektioner med barnen samt avstämningar inklusive analyser.
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Organisation
Antal barn i förskola
Födelseår

2015

2016

2017

2018

Antal flickor

1

1

1

2

Antal pojkar

1

Totalt antal
barn/födelseår

2

2019

2020

Totalt flickor

Totalt pojkar

4

7

1
1

1

1

1

Totalt antal
barn

2
0

Särskilt stöd

Barn med behov av särskilt stöd

Flickor

Pojkar

Totalt

-

-

0

Flickor

Pojkar

Totalt antal
barn

2

2

Nationella minoritetsspråk

Nordsamiska
Lulesamiska
Pitesamiska
Sydsamiska

4

4

1

1

Umesamiska

Annat modersmål
Annat modersmål

Antal avdelningar och barngruppernas sammansättning
Naestie aarhskuvle består av en avdelning med integrerad fritidsverksamhet. Barngruppens
sammansättning under året som ovanstående tabell: 7 barn fördelade i åldersspannet 1-5 år.

3

Öppethållande
Om behov finns är ramtiderna för öppethållande 06.00-19.00. Under verksamhetsåret har
öppettiderna varit 06.30-17.00.

Bemanning
På förskolan finns två förskollärartjänster. Den ena tjänsten delas med fritidshemmet. Inga extra
resurser har funnits på förskolan under året.

Behörighet
Antal tjänster

Antal behöriga

Förskollärare

2

Barnskötare

0

Kommentar

2, en fsk-lärare är En av tjänsterna delas
även utbildad med fritidshemmet.
fritidspedagog Båda talar sydsamiska

Personal- och kompetensförsörjning
Samtliga förskollärare är legitimerade och en har även grundskollärar- och fritidspedagogutbildning.
En av förskollärarna slutförde utbildningen till modersmålslärare under läsåret 20/21. På förskolan
används både syd- och nordsamiska begrepp och vardagsfraser, men personalen är sydsamisk
talande. På enheten finns nordsamisk talande lärare i sameskolan.

Ledningsorganisation
Naestie aarhskuvle har tillsammans med övriga verksamheter på skolenheten en ledningsresurs på
0,5 tjänst. Rektor ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi på förskola, förskoleklass,
fritidshem, sameskola, kost och lokaler.

Lokaler
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.

4

Utvecklingsorganisation
I den för skolenheten gemensamma verksamhetsplanen finns mål för hela verksamheten. I
förskolans lokala utvecklingsplan finns prioriterade mål för förskoleverksamheten som konkretiseras i
de pedagogiska planeringarna. Under verksamhetsåret har regelbundna pedagogiska diskussioner
kring den pedagogiska praktiken och uppföljning av de pedagogiska planeringarna samt mål skett.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Personalen har bärbara datorer för pedagogisk planering och dokumentation. Det finns iPads och
smartboard att använda tex i det språkutvecklande arbetet i barngruppen. En programmerbar robot
används i undervisningen. Förskolan använder samma digitala plattform som kommunala förskolan
för kommunikation med vårdnadshavare. Rektor har egen laptop och smartphone samt
videokonferenssystem.

Normer och värden (Lpfö 2.1)
Normer och värden
Se Arbetslagets dokumentationsunderlag, Förskolans kvalitetsavstämning lå 2020-2021.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Enkätresultat från vårdnadshavarna visar på stor nöjdhet när det gäller trygghet och trivsel på
förskolan. Barnen är trygga, samspelar med varandra och personalen samt tar för sig i samspelet även
med de äldre eleverna på sameskola och fritidshem.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Ett resursorienterat förhållningssätt1, där man söker efter möjligheter, har varit den pedagogiska
grunden i arbetet med det sociala samspelet. Nya barn har tillkommit i gruppen under
verksamhetsåret och pedagogisk planering samt aktiviteter har anpassats efter dessa förutsättningar.
Positiv reglering2/gränssättning tillämpas där den vuxne ger förklaringar till regler och varför de är
nödvändiga samt följder om man bryter dem.

Utvecklingsområden
För att ytterligare utveckla förskollärarens vägledande samspel med barnen kan självobservation eller
verbalisering3 användas.

1
2

3

Hundeide 2006
Hundeide 2006

Hundeide 2006
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Utveckling och lärande (Lpfö 2.2)
Utveckling och lärande
Se Arbetslagets dokumentationsunderlag, Förskolans kvalitetsavstämning lå 2020-2021.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Utifrån LpFö och Sameskolstyrelsens förskoleprogram ger arbetslagets utvärderingar av de
pedagogiska planeringarna och kvalitetsavstämningen att lärande och utveckling skett mot målen.
Temaarbete med den samiska utgångspunkten renen och de åtta årstiderna har bidragit till såväl
språklig som kulturell utveckling utifrån barnens nivå.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Den lokala utvecklingsplanen och de pedagogiska planeringarna fortsätter vara ett stöd i planering
och utvärdering av det pedagogiska arbetet. Övergripande mål och årets fokusområden har varit
grund i planeringen som fått förändrats under verksamhetsåret utifrån nya förutsättningar vilket visar
på professionalitet och förståelse för den pedagogiska praktiken4.

Utvecklingsområden
För att nå en fördjupad förståelse5 för sin pedagogiska praktik och skapa mening i det
utvecklingsarbete som pågår behövs förutom reflektion kring pedagogisk dokumentation, dialog med
andra förskollärare och pedagogiska rådgivare.

4
5

Dahlberg, Moss och Pence 2006
Dahlberg, Moss och Pence 2006
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Barns inflytande (Lpfö 2.3)
Barns inflytande
Se Arbetslagets dokumentationsunderlag, Förskolans kvalitetsavstämning lå 2020-2021.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Utifrån LpFö och Sameskolstyrelsens förskoleprogram ger arbetslagets utvärderingar av de
pedagogiska planeringarna och kvalitetsavstämningen att barns delaktighet och inflytande i förskolan
utvecklas mot målen.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Att låta barnet ha inflytande och ta ansvar för sitt lärande lägger också ett stort ansvar på
förskolläraren. Synen på barnet som medkonstruktör6 innebär olika perspektiv för förskolläraren där
man ibland är en assistent i en process där barnet initierar och styr, ibland själv initierar ett problem
eller ny kunskap för barnet för att processen ska kunna fortsätta. Att samtidigt som man befinner i
dialog och handling med barn kunna reflektera kring sitt eget arbete är utmanande.

Utvecklingsområden
För att utveckla en ökad självreflektion7 krävs en kultur av kritisk dialog och möjligheter till
återkommande reflektioner i arbetslaget och kanske även med kollegor utanför arbetslaget.

6
7

Dahlberg, Moss och Pence 2006
Dahlberg, Moss och Pence 2006
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Förskola och hem (Lpfö 2.4)
Förskola och hem
Se Arbetslagets dokumentationsunderlag, Förskolans kvalitetsavstämning lå 2020-2021

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Enkätresultat från vårdnadshavarna visar på stor nöjdhet när det gäller samarbetet mellan förskola
och hem. Samtliga vårdnadshavare uttrycker att deras barn blir sett och hört av pedagogerna och att
de tydlig information om hur det går för barnet på förskolan under utvecklingssamtalet.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
På förskolan finns ett gemensamt förhållningssätt i kontakt med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna
ses som resurser i barnens lärande och utveckling. De görs delaktiga genom den dagliga
kommunikationen och information kring tex projekt, teman och samiska ord.

Utvecklingsområden
Fortsätta arbetet med att göra vårdnadshavarna delaktiga i arbetet med språkutvecklande arbetet
och den samiska utgångspunkten.
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Övergång och samverkan (Lpfö 2.5)
Förskolan ska stäva 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
Se Arbetslagets dokumentationsunderlag, Förskolans kvalitetsavstämning lå 2020-2021.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Integrering av förskola och fritidshem samt sameskola i samma byggnad ger en naturlig samverkan
mellan verksamhetsformerna dagligen. Personalen samarbetar kring och tar ansvar för alla barn och
elever i verksamheten vilket ger en trygg lärandemiljö. Rutiner finns för övergångar där även barn och
vårdnadshavare är delaktiga.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Gemensam verksamhetsplan och temaarbete på enheten ger en röd tråd i verksamheten och
samverkan mellan verksamhetsdelarna. Samplanering av temat har dock blivit mindre detta läsår då
utrymme för en planeringsgrupp inte fanns i verksamheten. Att ha det som en punkt på
personalkonferenserna har enligt personalen inte varit tillräckligt.

Utvecklingsområden
Planera in särskilda möten för temaplanering i möteskalendern och ha med grovplanering av temat
på uppstartsdagarna.

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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Uppföljning, utvärdering och 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.

Uppföljning, utvärdering och utveckling under läsåret
Organisation, mål och innehåll för läsåret finns i den gemensamma verksamhetsplanen, årsplan för
organisation och möten samt utvecklingssplan för förskolan som upprättades och samverkades vid
läsårets start. Uppföljning och utvärdering samt vissa justeringar har skett under läsåret. Under
läsåret har det pedagogiska utvecklingsarbetet skett i det kollegiala lärandet vid schemalagda träffar
för personal på förskola och fritidshem. Utvecklingsarbetet knyter an till de övergripande målen med
språkutvecklande arbetssätt och en inkluderande lärmiljö. Arbetslagens reflektioner kring litteratur,
planering-genomförande-utvärdering av aktiviteter har samlats i en pedagogisk dokumentation som
använts i utvärdering av läsåret. Även arbetet med den samiska utgångspunkten och det samiska
språket har skett vid arbetslagets träffar. Vid personalkonferensen delger arbetslagen sina planering
och dialog sker kring genomförandet samt utvärdering av språk- och kulturaktiviteter på skolenheten.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Det lärande och utveckling som har skett under verksamhetsåret visar på måluppfyllelse enligt
styrdokumenten Lpfö och Sameskolstyrelsens förskoleprogram. Område renen och de åtta årstiderna,
kroppsmatte och språkutvecklande arbete har gett möjlighet till utveckling av såväl kulturell
identitet och språklig förmåga (både svenska och samiska). Lekar typiska för renskötsel, ökat intresse
för kroppen och större användning av samiska ord och fraser är konkreta iakttagelser på utvecklingen
i barngruppen.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Den övergripande lokala utvecklingssplanen för utvecklingsarbetet på förskolan ger fortsatt stöd och
struktur för planeringen av undervisningen. De övergripande målen samt årets fokusområden har
genomsyrat verksamheten och lett till måluppfyllelse både enligt Lpfö och Sameskolstyrelsens
förskoleprogram. De pedagogiska planeringarna på några av temaområdena har synliggjort lärandet
och utvecklingen samt gett underlag för uppföljning, utvärdering och det fortsatta utvecklingsarbetet.

Utvecklingsområden
För förskoleutveckling krävs en meningsskapande dialog som utforskar en kontextbunden praktik och
ger varje person egen ny fördjupad förståelse där nya frågor uppstår och möjliggör att samtliga
pedagoger utvecklar en egen förståelse för just sin pedagogiska praktik8. Detta kan fortsatt ske
genom kollegialt lärande i andra av Skolverkets lärmoduler inom Sameskolstyrelsen.

8

Dahlberg, Moss och Pence 2006
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Förskollärarens ansvar i undervisningen
(Lpfö 2.7)
Undervisningen i förskolans 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 har under verksamhetsåret ansvarat för undervisningens planering, genomförande och
utvärdering. Då förskolan endast har förskollärare anställda sker all undervisning under ledning av
förskollärare.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Resultatet är gott och utveckling har skett mot de nationella målen. Uppföljning och utvärdering har
skett vid arbetslagets utvärderingar av de pedagogiska planeringarna och kvalitetsavstämning under
verksamhetsåret.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Tidigare påbörjat kvalitetsarbete med utvecklingsplan och pedagogiska planeringar har bidragit till en
tydlighet i förskollärarens ansvar för och ledning av undervisningen.

Utvecklingsområden
För att utveckla en ökad självreflektion9 krävs en kultur av kritisk dialog och möjligheter till
återkommande reflektioner i arbetslaget och kanske även med kollegor utanför arbetslaget.

9

Dahlberg, Moss och Pence 2006
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Rektors ansvar (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
Fokusområden under verksamhetsåret:
*Arbets- och utvecklingsorganisation- effektiva rutiner och arbetssätt, tydliga uppdrag, tillsammans
reflektera kring och utveckla verksamhetens organisation och innehåll.
*Språkutvecklande arbetssätt- öka personalens insikter och kunskaper i språkutvecklande arbetssätt,
modellera och genomföra modularbete förskola/fritids.
* Samisk utgångspunkt- kontinuerlig kulturöverföring i verksamheten, gemensamt temaarbete med
skolan.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Resultatet är gott och verksamhet med god kvalite har bedrivits under verksamhetsåret.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Organisationen har fungerat trots påverkan av pandemi och vi har kunnat fortsätta utvecklingsarbetet
om än i något mindre skala än planerat.

Utvecklingsområden
Implementera sameskolstyrelsen språkpolicy i pågående språkutvecklande arbete på skolenheten.
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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.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på förskolan/sameskolan bedrivs enligt Arbetsgivarverkets
föreskrifter. Samtliga medarbetare är delaktiga i arbetet. I uppdragssamtal, medarbetarsamtal, som
en punkt vid personalkonferenser och APT, i årlig medarbetarenkät, skyddsrond och
hälsoskyddstillsyn kartläggs de psykologiska och sociala förhållandena samt arbetsmiljöfrågor av
fysisk karaktär. I verksamhetsplan, handlingsplan medarbetarsamtal, protokoll, handlingsplan fysisk
arbetsmiljö och riskbedömning med handlingsplan dokumenteras förebyggande och främjande
insatser samt åtgärder som vidtas och hur detta följs upp och utvärderas. Arbetsmiljöarbetet följs
årligen upp i samband med läsårsutvärdering. Tillbud hanteras enligt rutin där tillbudsrapport skrivs
och följs upp i verksamheten samt anmäls till Arbetsgivarverket och arbetsgivaren. På skolenheten
finns ett skyddsombud som bidrar aktivt i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom tex
upprättande av krisplan, handlingsplan fysisk arbetsmiljö och riskbedömning med handlingsplan.

Resultat och måluppfyllelse
Det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på goda psykologiska och sociala förhållanden på
skolenheten. Fokusområdet Arbetsgemenskap med respektfullt bemötande, tillit till varandras
kompetens samt stöd och hjälp till varandra mäts i medarbetarenkäten som genomfördes i maj 2021.
Parametrarna bemötande och tillit skattas i år ännu högre till 4,5, medan stöd och hjälp ligger kvar på
4,14 som förra året på en femgradig skala. Under läsåret har riskbedömning med handlingsplan
genomförts i samband med pandemi och ytterligare en i samband med organisationsförändring.
Handlingsplan från skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2006 har följts upp, ny skyddsrond genomförts 2107
och därefter ny handlingsplan upprättats. Handlingsplanen innehåller sedan tidigare och fortsatt
under lå 21/22 behov av större åtgärder för att säkerställa den fysiska arbetsmiljön för barn och
vuxna:
Inomhusklimatet på förskolan Naestie behöver förbättras under vinterhalvåret då för låga
temperaturer uppmätts vid stark kyla. Isolering av källarrummet under lokaler gjorde ingen skillnad
utan låga golvtemperatur har uppmätts även denna vinter.
Ventilationssystemet är ej anpassat efter nuvarande verksamhet och en större översyn krävs.
Vatten- och avloppssystemet är ej utbytt sedan byggnaden uppfördes 1945 och förorsakar upprepade
problem med stopp och översvämningar.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön har pågått sedan rektors tillträde 1801. Kontinuitet både
på rektorstjänsten och i arbetet med arbetsgemenskap har gett positivt resultat. Rutiner och
strukturer i verksamheten skapar trygghet och ett gott samarbetsklimat. Förebyggande och
främjande åtgärder behövs för att bibehålla en god arbetsmiljö och har varit särskilt märkbart under
pandemin. Tack vare den goda psykosociala arbetsmiljön på enheten har även den påfrestande
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situationen varit hanterbar om än slitsam i perioder. Att stöd och hjälp i arbetet ligger kvar på samma
nivå i enkäten känns som utveckling i utsatt läge. Handledning vid läsårets inledning skapade en än
större förståelse för varandras förutsättningar och behov som ytterligare svetsat samman gruppen.
När det gäller den fysiska arbetsmiljön har behov att större åtgärder påtalats för skolchef för att få
stöd i dialogen med hyresvärd.

Utvecklingsområden
Den arbetsmiljöpolicy som Sameskolstyrelsen tagit fram under våren ska implementeras i
personalgruppen under uppstartsdagarna i augusti. Genomgången blir en utvärdering av vårt
pågående arbete och vad vi kan utveckla vidare. Arbetet med empatisk kommunikation med
elevgruppen kommer modelleras i personalgruppen vilket kan bidra att utveckla förmågan att lyssna
in andras behov och uttrycka egna behov. De åtgärder som beskrivs i handlingsplan
organisationsförändringar behöver följas upp och utvärderas kontinuerligt under hösten för att
säkerställa god arbetsmiljö för samtliga medarbetare.
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Huvudmannens utvecklingsinsatser
läsåret 2020-2021
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.
Personalen har deltagit i arbetet med att ta fram Sameskolstyrelsen språkplan och arbetat
med språkutvecklande arbetssätt på enheten. Vi följer vår handlingsplan och treårscykel i
arbetet med den samiska utgångspunkten med tema renen- slöjd och konst samt jakt och
fiske. En av förskollärarna har slutfört Skolverkets utbildning till modersmålslärare och en av
lärarna påbörjat den under läsåret.
Systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljö
Sameskolstyrelsen ska fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat
genom att ingå i ett samarbete med Skolverket under läsåret 2020-2020.
Arbetsmiljöarbetet ska också utvecklas, ledningsgruppen ska påbörja en utbildning i
arbetsmiljö för våra rektorer som ett första steg.
Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet är implementerade på enheten och utveckling
av arbetet framåt handlar om att skapa fördjupad förståelse för den pedagogiska praktiken
genom en kultur av kritisk dialog och självreflektion. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har
pågått de senaste tre läsåren och skapat en trygg och samarbetande grupp.
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Naesties utvecklingsinsatser läsåret
2020-2021
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2019-2020
Rubrik: Samiska språket och samisk utgångspunkt
Målet är att samiska är vardagsspråk i vår verksamhet där samtliga utvecklar sitt språk och
sin samiska identitet.
Resultat: Arbetet har pågått under verksamhetsåret och anpassats efter nya förutsättningar i
barngruppen. Samtliga barn har utifrån sin nivå utvecklat sitt samiska språk och sin samiska
kulturkompetens.

Rubrik: Socialt samspel
Målet är att alla barn utvecklas socialt i samspel med jämnåriga, lyssnar på andras idéer
och förslag samt kompromissar.
Resultat: Arbetet har pågått under året och anpassats efter restriktioner under pandemi samt nya
förutsättningar i barngruppen. Samtliga barn har utvecklat sitt sociala samspel och är trygga i
gruppen och på skolenheten.
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Huvudmannens utvecklingsinsatser
läsåret 2021-2022
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2020-2021

Rubrik

Rubrik

Rubrik
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Din skolas utvecklingsinsatser läsåret
2021-2022
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2020-2021
Rubrik: Samiska språket och den samiska utgångspunkten
Pågående arbete och lokala handlingsplaner ska sammanfogas och utvecklas i linje med de
styrdokument som tas fram för Sameskolstyrelsen.

Rubrik: Socialt samspel
Fortsatt arbete i barngruppen och på skolenheten samt återuppta samarbete med den
kommunala förskolan.
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