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F Ö R S K O L A



Instruktion för genomgång av Barnets självvärdering i förskolan

Fö rsta samtalet sker i oktober (barnets sjä lvvä rdering) och det andra samtalet sker i

F Ö R S K O L A

mars – april (ö verfö ring fö rskola – skola).

Fö rberedande samtalet med barnet i fö rskolan sker individuellt, fö rskollä raren och
barnet. Man diskuterar de 7 olika kompetenserna och funderar ö ver frå gorna som
inns på barnets papper.

Barnet må lar den glada gubben eller den fundersamma gubben. Barnets papper tas
med till samtalet som barnet tillsammans med vå rdnadshavare deltar i. Nedanstå ende
fö rdjupningsfrå gor inns som hjä lp fö r pedagogen i samtalet med barnet.

Plocka ut de punkter ur manualen som du anser vara relevanta fö r samtalet med barnet och fö rä ldern. Boka tid fö r samtalet, 20 min. med barn och vå rdnadshavare.

Observera! Samtal infö r eventuella IP, Plan fö r lä rande, Pedagogisk bedö mning sker
vid ett annat tillfä lle. Under fö rä ldramö tet på hö sten informerar man om hur dessa
samtal kommer att ske.

Manual för förskolläraren

K1 Förmåga a tänka och lära sig

Jag förstår och minns det jag hör.

K2 Kulturell och Kommunika v kompetens

Jag följer gemensamma regler
Minns du vilka regler som gäller hos oss, följer du reglerna
Varför tror du a vi har regler
Kan följa en överenskommelse
Jag kommer med egna infallsvinklar i e samtal

Jag är intresserad av a lyssna på och prata med andra
Jag kan lyssna på vad andra har a berä a utan a avbryta
Hur pratar du med dina kompisar,
Jag har en normal samtalston i diskussioner
Hålla sig ll ämnesdiskussion
Kunna berä a vad man tycker så a andra förstår
Jag vågar berä a inför de andra

F Ö R S K O L A

Jag kommer ihåg och förstår en muntlig instruk on
Kommer på lösningar på problem, problemlösning
Förstår varför man kan förstå saker olika
Jag kan hi a skillnader och likheter, jämföra saker med varandra
Jag är intresserad av a veta hur mina kompisar tänker

K3 Vardagskompetens

F Ö R S K O L A

Jag rör på mig för att må bra
Varfö r behö ver jag rö ra på mig
På vilket sä tt rö r jag på mig /Grovmotorik
Finmotorik, ingerfä rdighet
Hur kä nns det nä r man må r bra
Matvanor!
Vila/ slappna av

K4 Multilitteracitet

Jag är ny iken på att undersöka bokstäver och siffror
Jag kan rä kna till 30
Jag kä nner igen siffror och bokstä ver
Kan skriva mitt namn, penngrepp
Jag vill lä ra mig, positiv instä llning
Varfö r behö ver jag kunna anvä nda och producera bokstä ver och siffror

K5 Digitalkompetens

Jag känner till hur man använder dator och lärplatta.
Ny iken på / Vå gar anvä nda
Jag anvä nder lä rplatta/ dator hemma
Vilka spel spelar du, tidsanvä ndningen
Jag hittar rä tt bokstav och siffra på lä rplattan/ datorn

K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap

Jag kan samarbeta med andra.

K7 Förmåga a delta, påverka och bidra ll en hållbar framd

Jag kan hjälpa andra.
Jag kan be om hjälp.
Uppmuntra och hjä lpa andra
Jag fö rstö r inte fö r andra
Jag plockar upp efter mig
Jag kan/ vå gar be om hjä lp av en vuxen
Sorterar skrä p
Jag vill och vå gar på verka
Delta i den gemensamma verksamheten

F Ö R S K O L A

Jag kan samarbeta med andra runt en given uppgift
Leka med andra
Arbeta metodiskt och lå ngsiktigt
Arbeta sjä lvstä ndigt
Kunna planera, Genomfö ra och slutfö ra en uppgift.

Mina mål under förskoletiden
_____________________ självvärdering

F Ö R S K O L A

Barnets namn

Diskuterat _____/_____
__________________________, ____________________________
barn
vårdnadshavare

och ____________________________
förskollärare

Förskola
_____________________ självvärdering
Barnets namn

Jag förstår och minns det jag hör.

Jag kan följa gemensamma regler.
Jag är intresserad av att lyssna på och prata
med andra.

Jag rör på mig för att må bra.

Jag är nyfiken på att undersöka olika bokstäver
och siffror.

Jag känner till hur man använder dator
och lärplatta.

Jag kan samarbeta med andra.

Jag kan hjälpa andra.
Jag kan be om hjälp.

Diskuterat _____/_____
__________________________,
barn

____________________________
vårdnadshavare

och

____________________________
förskollärare

Förskola – skola

Namn:___________________________ Förskola:________________________________
Barnets del
Det här tycker jag är roligt att göra

Det här tycker jag att jag är bra på

Det här behöver/vill jag ha hjälp med

Kompisar som jag leker med/ samarbetar bra med

Så här känner jag inför skolstarten

Vårdnadshavarnas del
Det här tycker vi är bra för mottagande skola att veta

Personalens del
Det här tycker vi är bra för den mottagande skolan att veta

Följande planer har blivit gjorda, och bifogas med denna blankett till skolan

o
o
o

Pedagogisk bedömning
Plan för lärande
Individuell plan

Vi ger vårt samtycke att informationen överlämnas till mottagande personal i skolan.
Pedersöre den ________________________

_____________________________

__________________________________

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

