Verksamhetsberättelse för Solbackens förskola 2019
Förskolan har varit öppen hela året med undantag för sommarsemester v.28-31 samt jullov v.52-1.

Vårterminen 2019 såg personalfördelningen ut såhär:
Vik. Förskolechef, Cecilia Larsson
Personal Skatten:
Lena Andersson (fritidsledare), Marie-Louise Lennartsson (förskollärare), Sara Heedman (förskollärare) &
Cecilia Larsson (förskollärare).
Personal Pärlan:
Carolina Elia Askeroth (förskollärare), Madelene Wattman (barnskötare), Monica Lidskog (förskollärare)
& Carola Strålman (vik. förskollärare).

Höstterminen 2019 såg personalfördelningen ut såhär:
Rektor, Cecilia Larsson
Personal Skatten:
Lena Andersson (fritidsledare), Marie-Louise Lennartsson (förskollärare), Sara Heedman (förskollärare),
Carola Strålman (vik. förskollärare) & Maria Jörgensen (vik. förskollärare).
Personal Pärlan:
Carolina Askeroth (förskollärare), Cecilia Larsson (förskollärare), Madelene Wattman (barnskötare),
Monica Lidskog (förskollärare) & Carola Strålman (vik. förskollärare).

Personal
Under 2019 har det skett en del förändring i personalstyrkan då Erika Dahl har slutat sin tjänst som
förskolechef och förskollärare. Cecilia Larsson har under vårterminen vikarierat som förskolechef, i juni
anställdes hon som rektor för Solbackens förskola.
Vi har under året haft behov av resurs på båda avdelningarna. Under våren har behov av extra personal
tillgodosetts med Ronja Bergdahl, och under hösten av Maria Jörgensen.
Personalvård
Under hösten genomförde personalen en trivselenkät. Sammanfattningen visade att det är hög trivsel
bland personalen. Vissa stunder på dagen upplevs mer stressiga än andra. Vi har ett gott samarbete mellan
avdelningarna och är lösningsorienterade. Personalen upplever att de har möjlighet till inflytande över
verksamheten.
Alla anställda får friskvårdsbidrag som ska användas till något hälsofrämjande.

Barn
Förskolan har under våren haft 34 barn inskrivna, med fördelningen 21 barn på Skatten och 13 barn på
Pärlan. Två av dessa barn har varit inskrivna med särskilda behov, barnen har varit placerade på varsin
avdelning. Även under hösten har förskolan haft 34 barn inskrivna, då med fördelningen 20 barn på
Skatten och 14 barn på Pärlan. Ett av dessa barn har haft behov av personlig resurs.

Den kristna profilen
Hela vår verksamhet genomsyras av den gyllene regeln och vår kristna värdegrund. Enligt Skollagen ska
undervisningen vara icke-konfessionell, men utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning.
Deltagandet vid konfessionella inslag ska vara frivilligt.
En gång i veckan får barnen lyssna till olika bibelberättelser på våra Skattensamlingar. I dessa samlingar
följer vi även upp det övriga arbetet på förskolan, som värdegrund, språk och matematik. Vid varje måltid
ber vi bordsbön där vi förstärker orden med tecken som stöd. Vi sjunger kristna barnvisor och
uppmärksammar våra högtider.

Verksamhet
Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, vilken talar om vad som ska göras men inte hur. Regeringen har
beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18, vilken gäller från den 1 juli 2019. I den
reviderade läroplanen har begrepp som utbildning, undervisning och rektor införts för att framhäva
verksamhetens karaktär. Ordet lek dyker upp oftare än tidigare och omsorgsbegreppet betonas.
Vårt arbete följer ett pedagogiskt årshjul som utifrån läroplanen är uppdelat i fyra fokusområden; Normer
och värden, Språk och kommunikation, Matematisk förmåga samt Naturvetenskap och teknik.
Verksamheten planeras, genomförs, dokumenteras, reflekteras och utvärderas systematiskt i de båda
arbetslagen.
Skatten: I början av året lärde vi känna Vännerna i Kungaskogen, med frontfigurerna Snick och Snack.
Dessa karaktärer fanns sedan med i verksamheten under både styrda och fria aktiviteter. Personalen ville
stärka barnen i deras matematiska självförtroende och lyfta matematiken i vardagen. Tillsammans startades
ett café där barnen i sin lek kunde pröva och utveckla olika matematiska förmågor som antal, mängder,
ordning osv. I arbetet med naturvetenskap och teknik fick barnen pröva olika sorters experiment både i
stor och liten grupp, de skapade bl.a. tekniklådor tillsammans. Vännerna i Kungaskogen inspirerade till att
bygga och skapa egna kojor. Barnen var även med och sådde fröer och fick därmed utveckla sitt kunnande
om växter. Hösten startade med att lära känna varandra i den nya gruppen och att lära sig regler och
rutiner. En bit in på terminen kunde vi se att gruppen försöker hjälpas åt och tar mer hänsyn till varandra.
I arbetet med språk och kommunikation uppmuntrades barnen att använda sig av olika uttrycksformer
som drama, sång, rim och ramsor, film och sagor.
Pärlan: Under våren arbetade Pärlan med bl.a. mängder och antal upp till fem. För att kunna utmana varje
barn har barnen på Pärlan flera gånger i veckan delats in i två grupper efter ålder och mognad. Personalen
har arbetat aktivt med den matematiska förståelsen vid planerade samlingar och aktiviteter, de har även
tagit vara på rutinsituationer och lyft matematiken vid t.ex. matbordet. Senare under vårterminen visade
barnen intresse för magnetism. I skogen fick barnen både möjlighet att träna sin motorik och att utveckla
sitt kunnande om växter och djur. Hösten startade med inskolningar och fokus låg då på att lära känna

varandra, samt lära sig och även följa förskolans rutiner och regler. Barnen fick även möjlighet att utmana
sina motoriska färdigheter i den fria leken samt vid sångsamlingar. I arbetet med språk och
kommunikation har vi arbetat med språksamlingar där barnen mött sånger, rim och ramsor, tränat på sin
namnbild osv.

Föräldrasamverkan
•
•
•
•
•

•
•
•

Inskolning: en introduktion i förskolan för varje barn och dess vårdnadshavare.
Utvecklingssamtal: ett tillfälle för föräldrar och personal att utifrån förskolans uppdrag samtala
om barnets lärande och utveckling.
Arbetsdag på gården: alla familjer bjöds in till en förmiddag där vi gjorde fint på gården och
fikade tillsammans.
Föräldraenkät: årets föräldraenkät visade ett gott resultat. Föräldrarna ansåg att deras barn känner
sig trygga och att förskolan bidrar till barnens lärande och utveckling.
Informationsträff: föräldrar till de barn som skulle skolas in på Solbacken under hösten bjöds in
till informationsträff i juni. Under kvällen informerade rektor och personal från Pärlan om vår
verksamhet samt visade förskolans lokaler.
Midsommarfirande: alla Solbackens familjer bjöds in till ett gemensamt midsommarfirande där vi
även avtackade våra blivande skolbarn.
Föräldramöte: i november bjöds Solbackens föräldrar in till föräldramöte. Föräldramötet inleddes
med en föreläsning av familjeterapeuten Gunilla Bäckrud.
Luciafirande: uppträdande i kyrkan där familj och vänner var välkomna och fick ha med egen
fikakorg.

Förskola-församling
•
•
•
•

•
•

Medverkan i en gudstjänst på våren.
Pastorer och andra medarbetare har hjälpt oss med olika uppdrag, bl.a. påskfest i kyrkan samt
pianoackompanjemang vid förskolans luciafirande.
Förskolans lokaler har använts bl.a. vid möte med Sira-föreningen samt i samband med
Lussemässan.
Kyrkans lokaler har använts bl.a. vid överlämning från Tibros förskolor till förskoleklass och
fritids, vid föräldramöten, fortbildning tillsammans med kommunens förskolor. En gång i veckan
har Solbacken haft rörelselek i Scoutstugan.
Församlingens styrelse bjöd in förskolans personal till gemensam sommarfest på Ånaplan.
Förskolans personal bjöd in församlingens personal på julfika.

Fortbildning
Global leadership summit (GLS), föreläsningsdag i Huskvarna

Cecilia, Lena

Inspirationsträff ”HjoTiBorg mot rasism”

Carolina, Cecilia, Marie-Louise

NPF-utbildning, handledning av specialpedagog

Carolina, Monica, Madelene

FonoMix Munmetoden, föreläsning av Anna Larsson

Alla

Barn HLR, kurs med Mikael Ingvarsson

Alla

Förändringarna i Lpfö18, webbinarium

Alla

Mini-Röris

Alla

Föreläsning av Gunilla Bäckrud

Alla

Tydliggörande pedagogik i förskolan, föreläsning av David Edfelt

Alla

Barnkonventionen, webbutbildning via barnombudsmannen

Alla

Ergonomi & Lyftteknik i förskolan, webbkurs

Alla

Samarbete med kommunen
Musikskolan har under vårterminen besökt oss en gång i veckan och lett oss i sång och rytmik. Detta har
varit ett uppskattat inslag av både barn och personal.
Under vårterminen har specialpedagog varit på förskolan för handledning i samband med arbetet kring
barn i behov av stöd. Cecilia har haft kontakt med kommunens förskolechefer. Under höstterminen hade
förskolan gemensam kompetensutvecklingsdag med kommunens förskolor.
Lions och Tibro kommun har bjudit in förskolan att bidra med olika saker så som att göra ljuslyktor till
ljusvandringen och att dekorera julgran.

Jag ser tillbaka på ett lärorikt år, och känner – Tacksamhet!
 Tacksamhet över alla fantastiska kollegor som trots tuffa stunder är lösningsorienterade.
 Tacksamhet över förtroendet att få följa och utmana barnen vidare i sin utveckling.
 Tacksamhet över att få vara en del av Solbackens förskola.
Tack för detta händelserika år, nu ser vi fram emot nästa års utmaningar!

Cecilia Larsson
Rektor, Solbackens förskola

