
 

Välkomna till en konferens om kvalitet och måluppfyllelse i 

förskolan! 
 

Den 26 mars 2020 bjuder FoU Skola, Kommunförbundet Skåne in till en konferens om 

kvalitet och måluppfyllelse i förskolan. Konferensens syfte är att skapa möjligheter för 

kommuner att utbyta erfarenheter och lära av varandra när det gäller bedömningar av 

måluppfyllelse i förskolan samt vilka indikatorer som används i sådana bedömningar. Blicken 

kommer både att vändas mot bedömningar på enhetsnivå och på huvudmannanivå. Därför riktas 

denna inbjudan mot flera olika roller i den kommunala organisationen – politiker, 

verksamhetschefer, rektorer och förskollärare.  

Varje kommun får skicka 4 representanter till konferensen som representerar dessa olika nivåer. 

Vid svårigheter att få representation från politiker går det bra att ersätta med ytterligare 

representant från förvaltningen. 

Inbjudan till konferensen kommer inte att skickas ut till alla. Deltagare utses av förvaltningen. 

Senast 14 oktober behöver jag veta om er kommun är intresserad att delta på konferensen samt 

vem är kontaktperson i er kommun.  

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för dialog och lärande ombeds varje kommuns 

representanter att gemensamt förbereda ett underlag utifrån frågorna: 

Diskussionspass I: 

 Vilka kvalitetsindikatorer använder förskolorna på enhetsnivå? 

 Hur fångas måluppfyllelsen inom läroplanens olika målområden? 

 Hur används indikatorerna för att vidareutveckla kvaliteten? 

  

Diskussionspass II: 

 Vilka indikatorer för måluppfyllelse redovisar förskolor till förvaltningen? Hur 

motiveras val av just dessa indikatorer? 

 Vilka kvalitetsindikatorer använder huvudmannen för att göra en samlad 

bedömning av måluppfyllelsen? 

 Hur ser balansen mellan kvalitativa och kvantitativa indikatorer ut? 

 

Underlaget, som förväntas motsvara cirka en halv till en A4-sida per diskussionspass, ska 

skickas in senast 12 mars till Elena Zukauskaite elena.zukauskaite@kfsk.se. 



 
Underlaget kommer att ligga till grund för gruppdiskussioner under konferensen. Det finns inga 

rätt eller fel svar. Målet är att diskutera, att utbyta erfarenhet och resonera tillsammans hur vi kan 

göra på bästa sätt för att säkra och utveckla kvaliteten i förskolan.  

Konferensen består av en inspirationsföreläsning samt runda-borddiskussion i tvärkommunala 

grupper. Alla som kommer till konferensen kommer att delta i diskussionen. Det finns 

ingen fördelning i åskådare och aktiva deltagare. 

Inspirations föreläsning hålls av Anette Klang Jensen, verksamhetschef för förskolorna i 

Falkenbergs kommun. Hon kommer att dela med sig Falkenbergs kommuns erfarenheter om att 

ta fram systemet på vetenskaplig grund för att säkra kvaliteten i förskolan. 

 

Datum: 26 mars 2020 

Tid: 9:00-16:00 

Plats: Hotell Erikslund, Ängelholm 

Pris: 150 kr. 

 

Varje kommun ombeds anmäla 4 personer med följande roller i organisationen. 

Anmälningslänk kommer att skickas ut direkt till representanter 9 januari, 2020.  

• Politiker (kan ersättas av ytterligare representant från förvaltningen) 

• Förvaltningsrepresentant 

• Rektor 

• Förskolelärare 

 


