
Verksamhetsberättelse för Solbackens förskola 2018 

Förskolan har varit öppen under hela året med undantag för semester vecka 28-31. 

I december 2018 ser personalfördelningen ut så här: 

Förskolechef  Erika Dahl 

Personal Skatten: 

Sara Heedman förskollärare 

Lena Andersson fritidsledare 

Cecilia Larsson förskollärare 

Marie-Louise Lennartsson förskollärare 

 

Personal Pärlan: 

Monica Lidskog förskollärare 

Erika Dahl  förskollärare 

Madelene Wattman barnskötare 

Carolina Elia Askeroth förskollärare 

 

Personal: 

Vi har en personalgrupp med enbart utbildad, tillsvidareanställd personal vilket är 

fantastiskt. Vi har under året haft behov av en resurs på båda avdelningarna och det behovet 

av personal har tillgodosetts med Maria Jörgensen under våren och Pernilla K Carlström 

under hösten. Sjukskrivningar i personalgruppen har tyvärr varit något som har försvårat 

arbetet under början av hösten, men alla var åter i arbete i november.  

 

Barn:  

Förskolan har under året haft 34 barn inskrivna med fördelningen 21 barn på Skatten och 13 

barn på Pärlan. Av dessa 34 barn har 2 barn varit inskrivna med särskilda behov placerade på 

varsin avdelning. 

 

50-årsjubileum 

I januari firade förskolan 50 år. Det firades på Kavelbron Event där alla gamla och nuvarande 

medarbetare var inbjudna till fest. Det bjöds på god mat, tal, foton, skratt och många 

minnen. Alla inbjudna fick var sitt minneskompendium med foton och anteckningar från 50 

års verksamhetsberättelser. Solbacken har även firat med Öppet Hus, artikel i tidningen och 

en festdag på förskolan med Bok-Nilla, sång med Kati från musikskolan och festlig lunch som 

serverades inne i serveringssalen.  

 

 

 

 



Den kristna profilen 

Arbetet med den kristna värdegrunden och den gyllene regeln genomsyrar hela vår 

verksamhet. Barnen får en gång i veckan lyssna till olika bibelberättelser på våra så kallade 

Skattensamlingar. I Skattensamlingarna följer vi även upp det övriga temaarbetet som vi 

arbetar med, så som värdegrund och matematik. Vi sjunger kristna barnvisor, ber bordsbön, 

uppmärksammar våra högtider och pratar mycket om hur man är en bra kompis.  

 

Verksamhet 

Vi arbetar utefter Läroplan för förskolan och ett pedagogiskt årshjul där alla delar ur 

läroplanen finns med och som systematiskt planeras, genomförs, dokumenteras, reflekteras 

och utvärderas. Vi börjar på hösten med normer och värden följt av språk, matematik och 

naturvetenskap och teknik. När året är slut har alla delar bearbetats och vi vet hur vi kan gå 

vidare med de olika delarna till nästa år.  

Skatten: Under våren har Skatten arbetat med former, sortering, antal och mängd. De olika 

momenten introducerades i samling och barnen hade sedan möjlighet att leka med olika 

material i den fria leken. Barnen visade stort intresse för detta och utvecklade sitt lärande. I 

skogen fick barnen bekanta sig med Sopsamlarmonster som hjälpte till att visa hur man 

sorterar sopor och vad som kan komposteras. Hösten startade upp med arbetet att lära 

känna varandra och hur vi är en bra kompis med hjälp av Kompisböckerna. Detta följdes av 

språksamlingar med rim, ramsor, sånger och munmotorik.  

Pärlan: Under våren har Pärlan arbetat med färger, former, lägesord och riktning. Barnen har 

visat stort intresse för färger och former, men inte kunnat sätta ord på dem. Nu 

introducerades begreppen i samling och barnen kunde tillsammans med närvarande 

pedagoger träna begreppen i den fria leken. Senare under terminen var bygg och 

konstruktion intresset hos barnen och de experimenterade med att bygga med klossar, det 

lutande planet och att bygga med lego. Hösten började med inskolningar där fokus låg i att 

lära känna varandra och få barnen att känna trygghet i gruppen. Efter detta följde 

språksamlingar med rim, ramsor, sånger, känna igen sin namnbild och munmotorik.  

 

Föräldrasamverkan   

• Föräldramöte med föräldrasamråd; information om vår verksamhet och aktuella 

frågor från föräldrarna. 

• Utvecklingssamtal; ett tillfälle för föräldrar och personal att prata om barnets 

utveckling och lärande. 

• Luciafirande; uppträdande i kyrkan där släkt och vänner var välkomna och familjerna 

hade med sig egen fikakorg. 

• Arbetsdag på gården; på föräldrars initiativ bjöds alla familjer in till en arbetsdag där 

vi gjorde fint på gården och fikade. Några i personalgruppen deltog. 

 

 

 



Förskola-församling 

• Medverkan i en gudstjänst under våren. 

• Pastorer och andra medarbetare i kyrkan har hjälpt oss med olika uppdrag. 

• Kyrkans lokaler har använts i samband med jubileum och luciafirande. 

• Kyrkans lokaler har använts i samband med fortbildning tillsammans med 

kommunens förskolor. 

• Solbackens lokaler har använts vid Lussemässa och vid andra tillfällen. 

• Firat 50-årsjubilem tillsammans. 

• Avlutat året med ett gemensamt julbord. 

 

Fortbildning 

• Digitalisering och workshops   Alla 

• Digitalisering i förskolan, konferens i Stockholm Sara, Cecilia 

• Digitalisering, föreläsning med Erika Kyrk Seger Alla 

• Arbetsglädje, föreläsning med Christina Stielli  Alla 

• Lågaffektivt bemötande, föreläsningsdag med Bo Hejlskov Alla 

• Rektorsutbildningen (år 3 av 3)   Erika 

 

Samarbete med kommunen 

Förskolan har under året haft gemensamma kompetensutvecklingsdagar med kommunens 

förskolor. Personalen har även deltagit i studiecirklar med blandad personal över 

förskolegränserna för ett kollegialt lärande. Specialpedagogen har varit på förskolan för 

handledning i samband med arbetet kring barn i behov av stöd. Erika har under några 

tillfällen haft möten med kommunens förskolechefer. Musikskolan har varit och besökt oss 

en dag i veckan och haft sång och rytmik med oss, vilket har varit mycket uppskattat bland 

barnen.  

 

Avslutningsvis ser vi tillbaka på ett år fyllt av utmaningar, men som vi har tagit oss igenom 

tack vare en fantastisk personal som har ett lugn och en trygghet som barnen behöver. Vi 

har fått in vikarier som har fungerat mycket bra och som har varit en stor tillgång i arbetet. 

Trots ett slitigt och stressigt år har vi aldrig långt till skratt. Vi ger varandra styrka, ser 

möjligheter och alla sprider glädje runt omkring sig. Nu väntar ett nytt spännande år. 

 

 

Erika Dahl 

Förskolechef, Solbackens förskola 

 

 


