
   Systematiskt kva-
litetsarbete. Skollagen 
är tydlig på den punk-
ten. Det ska göras, 
och det ska göras på 
rätt sätt – och alla i 
förskolans arbetslag 
ska vara delaktiga och 
arbeta mot samma 
mål. För att stötta de 
fria förskolorna er-
bjuder FSO en alldeles 
ny utbildning i det 
systematiska kvalitets-
arbetet, en kurs som 
allt fl er vill gå.
   - Vi kände att vi inte 
hade kunskapen, och vi 
ville både känna trygg-
heten i att formulera 
riktlinjerna vi skulle 
arbeta efter, och få 
bekräftat att det vi har 
gjort har varit rätt, säger 
Kicki Johansson, för-
skolechef på förskolan 
Änglagård i Hisings 
Backa.
   Arbetslagen på Ängla-
gård och några andra 
förskolor i området 
fi ck i augusti en rejäl 
duvning i det systema-
tiska kvalitetsarbetet av 
FSO:s Catarina Ranäng, 
som sedan i våras håller 
i dessa utbildningar.
   - Vi går igenom vad 

Både föreläsningar och gruppdiskussioner ger en god kunskap om kvalitetsarbetet i förskolan.

det systematiska kvalitetsarbetet ska bygga på, det 
vill säga läroplan, skollag och FN:s barnkonvention, 
hur det ska göras och hur man kopplar ihop det med 
den pedagogiska dokumentationen, säger Catarina.

   Arbeta mot samma mål
   Det handlar enkelt uttryckt om att få alla i arbet-
slaget att arbeta på samma sätt mot samma mål för 
att uppfylla skollagens krav. Det må låta besvärligt 
när man läser och tolkar lagtexten, men det är det 
inte, menar Catarina.
   - I skollagens kapitel 4 står det att man ska arbeta 

med det systematiska kvalitetsarbetet, men det står 
inte hur – men det vet vi och vi har gjort en mall 
som gör det enkelt. Det blir som att arbeta efter en 
checklista. Det gäller att man i arbetslaget har en 
gemensam bas att stå på. Alla ska vara delaktiga, 
inklusive barn och föräldrar, säger Catarina.

   Nöjd med kursen
   Kursen i systematiskt kvalitetsarbete går att få 
antingen som en heldagsutbildning eller en halvdag, 
beroende på förkunskaper. På Änglagård valde man 
en halvdag, och Kicki Johansson är mycket nöjd 

     Kvalitet - nya tuffa 



FSO:s rådgivare Catarina Ranäng utbildar arbetslag 
i systematiskt kvalitetsarbete.

med kursen.
   - Det var jättebra! Just det här har vi efterfrågat 
och velat ha.

   Vill du veta mer om kursen i systematiskt kva-
litetsarbete kan du gå in på FSO:s hemsida eller 
kontakta Catarina på catarina.ranang@ffso.se.

  krav i skollagen


