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VERKSAMHETSBESKRIVNING KOMMUNAL FÖRSKOLA 2020  

Verksamhetsbeskrivningen har till syfte att beskriva Uppsala kommuns syn på lokaler och ska, 

utifrån gällande styrdokument, stödja det pedagogiska arbetet och tjäna som vägledning och 

inspiration vid ny-, om- och tillbyggnad.  Den ska ses som inspiration till hur ytorna i 

funktionsprogrammet kan kombineras.   

Verksamhetsbeskrivningen inleds med citat ur Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan 2018 

samt Skolverkets allmänna råd Måluppfyllelse i förskolan 2017. Dessa ger exempel på den 

kunskapssyn och det uppdrag förskolan har och som skall gestaltas i och stödjas av 

funktionsprogrammet.      

Skollagen 2010:800  

Skolväsendet omfattar förskolan som skolform. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn 

och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och 

elevers olika behov (1 kap. 4 §).  

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning (8 kap.2 §).  

För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 

utbildningen ska kunna uppfyllas (2 kap.35 §).  

Läroplan för förskolan, Lpfö 18   

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt 

så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en 

god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras 

behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och 

att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.   

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många 

valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av 

aktiviteter. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens 

motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och 

symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och 

uppleva. Lek ska ha en central plats i utbildningen.  

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom 

att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.  

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 

uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, 

rörelse, sång, musik och dans.  

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att 

delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.  
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Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om miljön är 

utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Barnen ska kunna växla mellan 

olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer (Lpfö kap 1, sid 

7-11).  

Skolverkets allmänna råd – Måluppfyllelse i förskolan 2017  

Hur miljön är utformad har betydelse för vilken kunskapsutveckling som är möjlig för barnen i 

förskolan. Det gäller generellt för alla barn, men kan vara särskilt viktigt för barn med 

funktionsnedsättningar. Därför är det viktigt att vid resursfördelningen beakta miljöns utformning.   

Eftersom omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i förskolan är det angeläget, både när 

det gäller säkerhet och pedagogik, att såväl inne- som utemiljön är överblickbar och underlättar 

kontakten mellan barn och personal. När den fysiska miljön inte är anpassad till antalet barn i 

gruppen och det inte finns tillräckligt med utrymme eller rum att dela upp barngruppen i, uppstår 

svårigheter och gruppen upplevs som för stor. Den fysiska miljön är därmed en nyckelfaktor för att 

planera och genomföra aktiviteter. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 

både i planerad miljö och i naturmiljö (kap 1, sid. 17).  

Organisation Utbildningsförvaltningen, kommunal förskola  

En förskola kan bestå av olika antal enheter. Varje enhet ska ha plats för i genomsnitt 36 barn.  

Inom varje enhet ska lokalerna ge förutsättningar för verksamheten att välja mellan att 

organisera barnen i en, två eller tre avdelningar.   

Barn och personal  

Vid organisering av barngrupper förhåller förskolan sig till Skolverkets riktmärke för antal barn 

som rekommenderas: 6–12 för barn i åldern 1–3 år respektive ca 9–15 för barn i åldern 4–5 år. 

Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till och inte något statiskt. Det kan vara både 

färre eller fler barn i en barngrupp än vad riktmärket anger (Skolverkets allmänna råd, 2017 sid. 

16).   

Inom en enhet arbetar ett eller flera arbetslag. Att samarbeta inom enheten ger förutsättningar 

för ökad flexibilitet vid resursfördelning under dagen, effektiv schemaläggning och alternativa 

lösningar. Samarbete i större arbetslag ger möjlighet till kollegialt lärande. Intentionen är att 

personalen ges möjlighet att utvecklas i större sammanhang samtidigt som barnen ges 

förutsättningar att utvecklas, leka och lära i mindre sammanhang. De personella resurserna 

inom enheten fördelas under dagen i relation till barngruppens storlek och sammansättning. 

Personalens utbildning och kompetens, personaltätheten relaterat till antal barn, barngruppens 

sammansättning är faktorer som beaktas vid fördelning av personal.  

 

Följande beskrivning ger exempel på tre olika organisationsalternativ som ska vara möjliga 

inom enheten. Barnen har sin tillhörighet på respektive avdelning/barngrupp.   

1. Tre avdelningar/barngrupper med i genomsnitt 12 barn indelade i mindre grupper 

under delar av dagen.  

 

2. Två avdelningar/barngrupper med i genomsnitt 18 barn indelade i mindre grupper 

under delar av dagen.  

 

3. En avdelning/barngrupp med i genomsnitt 36 barn indelade i mindre grupper under 

delar av dagen.  

 

Vid val av organisering och sammansättning av barngrupper ska barnens åldrar, andelen barn i 

behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med annat modersmål än svenska och 

barnens närvarotider beaktas. Framförallt ska hänsyn tas till de yngsta barnens möjlighet att 

vistas i mindre barngrupp en större del av dagen då dessa har mest att vinna på att vara i mindre 

barngrupper.  
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Rumsliga förutsättningar   

Funktionsprogrammet ska ge möjlighet att forma förskolan på olika sätt inom en yttre ram.  

Lokalerna ska ges en generell utformning så att barn i alla åldrar kan tas emot i alla delar av 

byggnaden. Optimal ljus- och ljudmiljö samt fönstrens placering ska särskilt beaktas. Möjlighet 

bör finnas att skapa rum i rummen, det vill säga väggar och fönster ska placeras på ett sådant 

sätt att det går att skapa vrår och avgränsningar med exempelvis hyllor och skärmväggar. 

Inom en enhet är vissa ytor gemensamma till exempel groventré och skötrum. Utöver 

enheternas rum ska det finnas ett verkstadskök som är gemensamt för hela förskolan. Detta 

rum ska kunna möjliggöra för exempelvis större möten, olika aktiviteter för många barn och 

vuxna eller matsal. Denna yta ska också kunna fungera som hemvist för temporär barngrupp.  

Inom en enhet ska det vara möjligt att dela in i genomsnitt 36 barn utifrån exemplen ovan. 

Därför bör varje enhet ha tillgång till minst sex rum. Eftersom val av organisering av barn och 

personal inte är statisk behöver lokalerna vara flexibla. Lokalerna ska ge möjlighet för 

personalen att både skapa avgränsningar och öppna upp för kommunikation/flöden mellan 

olika rum.   

 

 I varje enhet bör det finnas tillgång till tre allrum, alla med tillgång till vatten. I 

allrummet ska det finnas förutsättningar för undervisning i större grupp. 

 

 I varje enhet bör det finnas tillgång till tre grupprum. Grupprummen ska ge 

förutsättningar för undervisning i mindre grupp, vila samt avskild barninitierad lek.   

 

 Varje enhet har tillgång till ett verkstadskök som är gemensamt för hela förskolan.  

 

Mellan allrummet och grupprummen bör det finnas direkt kommunikation och transparens så 

att personal i allrummet kan ha översikt. Transparensen mellan rummen ska möjliggöra för 

personal att ha översikt och samtidigt ge barnen möjlighet att uppleva avskildhet. 

Grupprummen bör ej vara genomgångsrum.    

Lokalerna ska, tillsammans med utemiljön stödja en utbildning utifrån läroplanens mål.  

  

Erik Ojala  

Verksamhetschef kommunal förskola   


