
 

 

Kvalitetsarbete i förskoleklassen  

Kalix Kommun 

 

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken 

Till hösten startar 158 elever  i förskoleklassen. Av dessa kommer 101 elever att tillbringa 

huvuddelen av sin aktiva fria tid under morgnar, eftermiddagar och lov i fritidshemmet. Syftet med 

utbildningen är att: 

 utveckla och förbättra förskoleklassens kvalitetsarbete 

 synliggöra förskoleklassens uppdrag genom systematiskt kvalitetsarbete 

 säkerställa att all förskoleklasspersonal arbetar efter och är insatta i de nationella målen och 

kraven i skollag och läroplan 

 skapa en gemensam struktur och likvärdighet för hur kvalitetsarbete genomförs i våra 

förskoleklasser 

 implementering av de nya kapitelet för förskoleklassen i Lgr11 

Förskoleklassen – ett viktigt år 

 

 Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt 

utbildning. 

 

 Lärarna i förskoleklassen möter nyfikna sexåringar med olika erfarenheter, redo att ta sig an 

nya kunskaper.  

 

 Förskoleklassen är det första steget för att genomföra och uppfylla målen i läroplanerna för 

grundskolan, specialskolan och sameskolan.  

 

 Lärarna i förskoleklassen har ansvaret att utforma undervisningen i enlighet med läroplanen. 

För att få en progression i lärandet, både för den enskilde eleven och för gruppen, behöver 

lärarna känna till innehållet i såväl förskolans som de obligatoriska skolformernas uppdrag.  

 



Vad styr verksamheten? 

Skollagen och läroplan ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. Utbildningen ska 

systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. För förskoleklassen ska det 

finnas en rektor. 

 

Innehåll för förskoleklassens träffar: Vi kommer träffas fredagar (halvdagar) tre 

gånger/termin (se schema) 
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1        STARTA 

Var är vi? 

 2 
Vart ska vi?  

3 
Hur gör vi? 
           4 

Återkoppling 

5 
Avstämning  
 

 

6     Redovisa 

Hur blev det?   

Presentation av den första delen i kvalitetsarbetet;  Följa upp 

resultat, Förutsättningar, Nulägesbeskrivning. 

Årshjulet – Hur ser det ut? 

 

 

Diskutera Skolverkets nya läroplansdel för förskoleklassen.  

Delge varandra våra nulägesbeskrivningar och funderingar.  

Fortsätta med del 2 Vart ska vi i mallen. 

Tillsammans se förslag för mallen av pedagogisk planering. 

 
Diskutera en text.  

Diskutera PP-mallen. 

Delge varandra del 2 och fortsätta med del 3 Hur gör vi?. 

Vad använder vi för kvalitativa uppföljningssystem? Dessa ska 

hjälpa oss att bedöma verksamhetens förmåga till måluppfyllelse, 

fungerar de? Hur kan vi förbättra dem. Delge del 3 – Återkoppling! 

Diskutera text. 

Aktuellt i förskoleklassen 

Vad ska presenteras vid sista träffen del 4 Hur blev det? 

 

 Alla förskoleklasser redovisar sitt SKA-arbete för varandra. 
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