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Föräldrarepresentanter:
Bigarråvägen - Emmelie Watsfekdt, Johanna Risthammar, Åsa Leuhusen & Lisa Johansson
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Presentation av gruppen
Samverkansråd
Ett samverkansråd består av en föräldrarepresentant från varje avdelning/grupp, förste
förskollärare, personalrepresentant, specialpedagog, biträdande förskolechef och
förskolechef. Samverkansrådet finns i årshjulet under vårterminen mars/april och ska vara
ett utvecklande forum där förskola och hem arbetar gemensamt för att höja kvalitén i
verksamheten.
Marie berättar om den nya Ledningsorganisation - Från den 1 januari 2019 har
förskoleverksamheten i Linköpings kommun en ny ledningsorganisation. Förskolorna i
Sturefors, Bestorp och Brokind är nu ett gemensamt område. På förskolorna Bigarråvägen
och Sågvägen är Maria Bjerke biträdande förskolechef och har i uppdrag att leda
verksamheten på förskolan. På förskolorna Lingonvägen, Stureforsvägen, Vinkelvägen och
Melskogsvägen är Lotta Dahlqvist biträdande förskolechef och har i uppdrag att leda
verksamheten på förskolan. Maria & Lotta gör verksamhetsbesök och besöker förskolorna
varje vecka. I området är Marie Sturehed förskolechef och har i uppdrag att leda arbetet för
en likvärdig förskola såväl inom det geografiska området som i Linköpings kommun.
Marie berättar om Skolutveckling från mitten
Skolchef i Linköpings kommun är Christel Horsak och områdeschef för förskolor Sydost är
Ingela Hultin Sabel.
#förvarjebarn #förvarjeelev
Linköpings kommuns skolutvecklingsstrategi för förskola och skola
s o m g ö r s k i l l n a d - Vi fortsätter stärka det vi gör framgångsrikt idag, samt att vi
försöker tänka annorlunda för att nå ännu fler barn/elevers lärande, lust och engagemang.
Ledningsgrupper i förskole område Sydost träffas tillsammans med områdeschef med fokus
på undervisning och lärande. Vi når längre tillsammans på samma sätt som likvärdigheten
stärks. Under ett verksamhetsår följer vi upp detta:
1. Vision och målsättningar – Vart är vi på väg
2. Strategi och justering – Hur går det för oss?
3. Undersökning och uppföljning- Vad är nästa steg?
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Vår vision - ”En förskola för alla där kunskap och människor växer”
Engagemang- Kompetens- Arbetsglädje
Maria berättar om visionen och hur förskolan arbetar för att hålla visionen levande.





Viktigt med en vision för verksamheten
Veta vart vi ska och på vilket sätt
Ansvar & engagemang
Positivt med utmaningar & nya perspektiv

Reviderad läroplan. Under vårterminen pågår arbetet med implementering av den nya
läroplanen Lpfö 18 och de förtydligade rollerna för förskollärare och arbetslaget där
förskollärare har ett särskilt ansvar för att undervisning bedrivs mot läroplanens mål. I och
med förskollärares ökade ansvar samt de biträdande förskolechefernas mer operativa
uppdrag har uppdraget arbetslagsledare tagits bort i Linköpings kommun. Begrepp som
skrivs fram i läroplanen är utbildning och undervisning. Omsorgen och lekens betydelse för
barns utveckling och lärande betonas mer än tidigare.
Lotta Dahlqvist berättade om de grupper och planer vi arbetar med i området.
Ledningsgrupp: I gruppen ingår förskolechef, biträdande förskolechefer, förste
förskollärare och specialpedagog. Ledningsgruppen arbetar med utbildning och utveckling
utifrån läroplanens mål.
IKT-grupp: Handlingsplan för IKT är gemensam för området. Förskolan har forum för
personalen där frågor diskuteras om användandet av digital teknik, samt vikten av att lära
barnen vara källkritiska.
LHU grupp- Lärande för hållbar utveckling i förskolan. Områden som det berör är social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Plan mot kränkande behandling: En personalgrupp ansvarar för och arbetar med att den
nya planen ska bli ett levande arbetsmaterial som med barnens delaktighet ingår i
förskolornas systematiska kvalitetsarbete.
Hälsoinspiratörer: Hälsofrämjande aktiviteter erbjuds personalen.
Glenn berättar om undervisning i förskolan
- Undervisning i förskolan är en målstyrd process som bottnar i förskolans läroplan
där vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla olika mål.
-

Undervisningen handlar om att medvetet arbeta på sätt som gynnar
språkutveckling, demokratisk förståelse, matematisk förståelse och mycket mer
utifrån en vetenskaplig kunskap eller beprövad erfarenhet om barns lärande och
utveckling.

-

Lärande är det som sker hos varje barn. Undervisning är däremot en process som
läraren äger och som har ett tydligt syfte och en tydlig planering.
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Som arbetslag funderar vi mycket kring hur vi skapar en lärmiljö där barnen får möjlighet
att utforska och lära sig. Vi funderar och reflekterar över hur vi kan utveckla det barnen gör
och visar intresse för, men också rikta deras uppmärksamhet mot olika skeenden.
Enligt skollagen är det förskollärarna som ska driva arbetet med undervisning.
Barnomsorgskö – Området växer och nya barnfamiljer söker sig till Sturefors, det gör att
det behövs fler barnomsorgsplatser. Det är många barn i kö till förskolorna i Sturefors och
det beror på att Björnbärsvägens byggnation är försenad. Björnbärsvägens förskola
beräknas vara klar för verksamhetsstart till augusti 2020.
För att möta upp barnomsorgskön har Linköpings kommun sett på en lösning. Beslut är
taget att en paviljong kommer att upprättas i anslutning till Norrbergaskolans lokaler i
augusti, planeringen är att ställa paviljongen ovanför fotbollsplanen.

Utvärdering: Attitydundersökningen har inte hunnit analyseras i arbetslagen då resultat
från utbildningsförvaltningen kom senare än tidigare år, återkoppling till vårdnadshavare
kommer efter studiedagen i maj.
Förskola och hem: Samverkan med vårdnadshavare sker dagligen genom lämning och
hämtning där viktig och värdefull information om barnets tid i förskolan ges. Samverkan
sker också genom föräldramöten, trivselaktiviteter och samverkansråd.
Inför läsåret 2019-2020 planeras föräldramöte i vecka 45 och samverkansråd för förskolan
planeras till Mars-April.
Biltrafik: Viktigt att alla tar ansvar och kör försiktigt in till Bigarråvägen och parkeringen.
Förskolan arbetar med hållbar utveckling och då är det viktigt att vi vuxna är bra förebilder
och inte ställer bilen på tomgång vid lämning och hämtning.
Insynsbesök på Bigarråvägen 23/5: Förskolan får besök av kvalitetskoordinatorer som
observerar verksamheten. Inför besöket gör personalen en skattning där de använder ett
material som heter KUL (kvalitetsutveckling i Linköpings förskolor) Under besöket gör även
observatörerna en skattning. Dessa skattningar jämförs sedan för att ge ett resultat av
förskolans styrkor och utvecklingsområden.
Sommarverksamheten – Förskolorna i Sturefors kommer att vara sammanslagna under
v.27-31 och verksamheten är då på Bigarråvägen.

Tack för god samverkan!
Hälsningar Marie Sturehed, Lotta Dahlqvist & Maria Bjerke
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