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MÖTESANTECKNINGAR FoSam RUG Förskola 20170901 

Närvarande: Kicki Viklund Uppsala, Catharina Sundin, Irene Molander Knivsta, Gunilla Bränn Sigtuna, 

Camilla Lindström, Ingrid Wester Östhammar, Nina Lundén Heby ,Gunilla Johansson Tierp, Mia 

Hedefalk, Uppsala universitet och Marie Lein, Uppsala samt Per ”Pelle” Norlin Uppsala Universitet 

Vad händer i kommunen nu? 
Knivsta (de fristående) -  skapa ett forum för fortbildning och anordnar en mässa för att hitta 

samverkansformer mellan fristående verksamheter. 

Knivsta (kommunal regi) – arbetet rullar på. Man arbetar också med sjukskrivningar och vill minska 

dem. Kommunen växer snabbt och antalet förskolor ökar. Man ska fokusera på den reviderade 

läroplanen och använder UNIKUM för att dokumentera barns lärande. Digitalisering är också ett nytt 

område som man ska arbeta med. Projektet ”barnens röster” fortsätter. 

Östhammar – kommunen växer och likaså förskolorna. Pga detta sker en omorganisation där 

förskolecheferna ska bilda team för att kunna samarbeta mer. I slutet på september börjat detta. I 

Österbybruk sker fortbildning i språk under hösten. Man bildar språkgrupper och förskolorna 

samarbetar med Arbetsförmedlingen och SFI. Syftet att nyanlända lär sig svenska språket. 

Heby – två nya förskolechefer (Christina Fast går i pension så vi har fått en ny medlem i FoSam-

gruppen). Digital kompetens är något man ska arbeta med. 

Tierp – Tillgänglighetsprojekt med resurspedagoger som har fått utbildning. Dessa ska under hösten 

ut och arbeta i arbetslag. Man använder sig av ett nytt värderingsverktyg (5 områden med 

indikatorer). Resurspedagogerna ska leda och hjälpa arbetslagen. Ny sex-avdelningsförskola byggs 

med miljöcertifiering. Materialet är miljövänligt, solpaneler ska upp på taken etc. I mellandagarna ska 

förskolebarnen flytta in i huset. 

Uppsala – det byggs och renoveras på många förskolor under 2018/19. En åtta-avdelningsförskola 

ska in i en skola med 2000 elever. Förskolan får en egen gård tillsammans med förskoleklassen. 

Spännande ny utmaning! Fler liknande projekt är på gång i kommunen. UNIKUM introducerades 

förra terminen i några pilotförskolor och nu ska det ut i alla förskolor. Utvecklingssamtalet ska 

genomföras i Unikum från 2018. Man ska arbeta med den höga sjukfrånvaron i personalgruppen. Hur 

kan man bidra till en bättre arbetsmiljö? Projektet ”Friska förskolor” är därför igång. 

Skolinspektionen hade inga påpekanden till förskolan denna gång. 

Sigtuna – nytt skolutvecklingsprogram fram till 2023 med tre huvudmål och strategier kopplade till 

dessa. Ny förvaltningschef har börjat och Skolinspektionen har precis gjort besök. Kommunen växer 

här också med många nya förskolor. Man ska nu jobba mer med uppföljning både ute på förskolorna 

som på huvudmannanivå. Fokus på kvalitetsarbete! 

Östhammar redovisar hur de arbetar med övergångar från förskola-förskoleklass (se bigogat 

dokument) 

Förutsättningarna ser olika ut så detta arbeta kan också se olika ut pga förutsättningarna. Man är 

spridda på fem orter som ser väldigt olika ut. I Gimo och Österbybruk har man skapat träffar där man 

pratar ihop sig om uppdraget. Det ska kännas bra för barn-pedagoger och föräldrar. Man vill bygga 
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vidare på barnens kunskaper från förskolan. Därför fastställs en plan om ansvar om när olika saker 

ska ske under övergångsarbetet.  

Nästa gång är det Tierp och Håbo som delar med sig av hur de arbetar med övergångar. 

Per Norlin presenterar sitt licentiat-arbete (se bifogat dokument) 

Han berättar om bilderbokstunden på förskolan och vad som händer i dessa situationer. Barns 

tolkning av bilden och berättelsen. Förmågan att stiga ut ur föreställningsvärlden, barnen är både i 

nuet och i boken och hoppar snabbt mellan de olika världarna. Är det av lust eller för att skapa helhet 

och förståelse? 

Samverkanscheckar, hur har ni gjort med dem?  

Många kommuner har inbokade uppföljningsmöten med Lars Olsson på gång nu i september för 

uppföljning. 

Knivsta har använt dem till ett forskningsprojekt på gymnasiet 

Sigtuna – forskningscirkel förskola-skola ”inkluderande lärmiljöer” 

Uppsala – Didaktisk undervisningsskicklighet och programmering grundskola: FoSam har fått positiva 

svar från dels Karin Brocki, Institutionen för psykologi om diagnoser och beteendeproblematik, dels 

från Martin Karlberg och Nina Klang vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

(EDU) angående beteendeanalys och SWPBS (School-Wide Positive Behavior Support) Finns alltså 

goda möjligheter att få till samverkansprojekt, kanske med en tvärvetenskaplig inriktning och med 

möjlig projektstart 2018.Möte efter sommaren. Projektstart för 4 i början på 2018. Programmering 

redan från hösten.   

Tierp – inget klart än. 

Heby – har ingen information om hur arbetet har gått. 

Östhammar – ”Leda lärandeprojekt i grundskolan” med Martin Karlberg 

Konferensen om hållbar utveckling 

Nytt förslag på tid är vecka 8 – inte torsdag (Ingrid Pramling Samuelsson kan då). Hur fungerar det? 

Mån eller tis låter bra för medlemmarna i FoSam-gruppen. Datumet är nu bokat till måndag 19 

februari, så sprid gärna datumet. Konferensen är främst riktad till de som är i ledningsfunktion och 

platserna fördelas efter storlek på kommunerna. Vilka förskolor skulle kunna presentera sitt arbete 

kring hållbar utveckling då? Förslagsvis görs detta i mindre grupper tex workshops. ”Barnens röster” i 

Knivsta kan eventuellt presenteras av deras pedagogista. Kommunerna tar med sig frågan hem och 

återkopplar till Mia eller Marie om de har förskolor som vill delta i konferensen. Vi lyfter frågan igen 

nästa möte samt vilken roll vi i RUG förskola kommer ha den dagen. 

Kursen från rektorsutbildningen 



den 1 september 2017 [FOSAM, FÖRSKOLANS UTVECKLINGSGRUPP] 

 

3 
 

Att leda organisera SKA, finns det ett behov att dra igång en kurs? Många har gått utbildningen (eller 

liknande tex rektorsutbildningen) relativt nyligen eller går nu så det känns inte aktuellt. De som inte 

har undersökt frågan mailar in sitt svar till Mia eller Marie. 

Övrigt: 

Per Nolin berättade också om projektet: Södertälje läser och flerspråkig förskola på riktigt. Det skulle 

kunna vara ett förslag att fokusera kring flerspråkig förskola efter fördjupningen med övergångar 

under 2018. 

 

Nästa möte fredag 10 november kl. 8.30 - 12.00. 

Innehåll:  

 Håbo och Tierp delger hur de arbetar med övergångar 

 Uppföljning kring Förskolekonferensen hållbar utveckling 19 feb-2018. 

Hur ser det ut i era kommuner. Har ni någon förskola eller arbete kring hållbart lärande ni vill 

dela med er av då? 

Under programpunkten” Insikter från praktiken, en framgångsrik förskola presenterar sitt 

arbete (ev. parallella seminarier),max 45 min” 

 

 

//Vid pennan, Mia och Marie 

 
 

 

 

 


