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1 Inledning 

Denna kvalitetsrapport redogör för kvaliteten inom öppna förskolan i Borås 

Stad. Rapportens empiri utgår från de öppna förskolornas analyser i 

verksamhetsplanerna. Öppna förskolan regleras i Skollagen 25 kap 3 § där det 

anges att en kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola 

och pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk 

verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som de 

vuxna ges möjlighet till social gemenskap. 

I Borås Stad finns det 7 olika öppna förskolor. Dessa är placerade på Boda, 

Centrum, Fristad, Dalsjöfors, Kristineberg, Norrby samt på Sjöbo. Utöver 

dessa finns även den mobila öppna förskolan Tittut. Öppna förskolan är en 

pedagogisk mötesplats som är öppen för föräldrar eller annan medföljande 

vuxen med barn i åldern 0-skolstart. Verksamheten vänder sig i huvudsak till 

föräldrar och barn i närområdet men är även öppen för övriga. På öppna 

förskolan kan föräldrar lära känna varandra, lära av varandra och utbyta 

erfarenheter. Genom erfaren och välutbildad personal kan vårdnadshavare när 

de så önskar få råd och stöd eller lotsas vidare dit där de kan få den hjälp och 

stöd de behöver.  

Det förekommer inte någon inskrivning i den öppna förskolan och besökarna 

bestämmer själva när och hur ofta de önskar delta. Verksamheten utformas 

efter både besökarnas behov och närområdets karaktär och bygger på 

besökarnas aktiva medverkan.  

2 Historisk tillbakablick och omvärldsanalys  

Öppen förskola har sina rötter i den lekrådgivning som startade i början av 

1970-talet efter förslag från Barnstugeutredningen.1 Utredningen ansåg att det 

förebyggande arbetet bland barnfamiljerna behövde förbättras och föreslog att 

kommunerna skulle få ansvar för en uppsökande verksamhet, där förskolan 

skulle ha en viktig roll. För att nå de barn och föräldrar som stod utanför 

förskolan föreslog utredningen att kommunerna på försök skulle starta 

lekrådgivning till barnens föräldrar. Rådgivningen skulle ske i samarbete med 

barnavårdscentralerna och fylla det dubbla syftet att informera om lek och 

lekmaterial samt erbjuda social och medicinsk information. 

Verksamheten utvecklades snart till en träffpunkt för hemmavarande 

småbarnsföräldrar och deras barn och även för dagbarnvårdare. Man prövade 

olika modeller när det gällde personal, arbetssätt och öppettider. Ofta knöts 

uppsökande arbete och föräldrautbildning till verksamheten.  

Öppen förskola regleras i Skollagen 25 kap 3 §. Enligt Skollagen får en 

kommun anordna öppen förskola som komplement till förskola och 

pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk 

verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som de 

                                                      
1 Allmänna Råd 2000:1 Skolverkets Allmänna råd för öppen förskola 
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vuxna ges möjlighet till social gemenskap.2 Verksamheten ska ta särskild hänsyn 

till barnets bästa och åtgärder mot kränkande behandling. Det finns även 

övergripande krav som rör utgångspunkter för verksamheten, kvalitetskrav som 

tar upp lokaler, gruppen och personalen samt krav på uppföljning och 

utvärdering.3 

De öppna förskolorna är en del i kommunens förskoleverksamhet men fyller 

också en funktion i ett generellt familjestödjande arbete. De erbjuder barn som 

står utanför förskolan en förskolepedagogisk gruppverksamhet samtidigt som 

den ger småbarnsföräldrar möjlighet till kontakt och gemenskap i 

bostadsområdet. Den ger service, råd och stöd till föräldrar, ofta i samverkan 

med andra verksamheter, som mödra- och barnhälsovården och socialtjänsten. 

3 Resultat och analys  

Samtliga öppna förskolor i Borås Stad har medverkat och ingår i resultatet. De 

öppna förskolorna har valt samma prioriterade områden i sina 

verksamhetsplaner; föräldraskapsstöd, språkutveckling och effektiva team.  

Rapportens resultat har bearbetats utifrån områdena: systematiskt 

kvalitetsarbete, föräldraskapsstöd, lärmiljö samt pedagogisk verksamhet: 

språkutveckling.  

 Systematiskt kvalitetsarbete  

3.1.1 Styrkor och utvecklingsområden  

Kompetensnivån hos personalen på de öppna förskolorna är hög. De öppna 

förskolorna beskriver i sina verksamhetsplaner en tydlig arbetsorganisation med 

struktur i det systematiska kvalitetsarbetet. De har gemensam tid för planering 

och APT och detta medför att man kan samarbeta väl mellan de olika öppna 

förskolorna i kommunen. Genom att tillämpa ett rörligt arbetssätt kan all 

personal på samtliga öppna förskolor kan ta del av varandras planeringar, 

erfarenheter och beprövade metoder. 

Pandemins påverkan under del av året har dock medfört att det har funnits 

utmaningar i att få kontinuitet i planering, dokumentation och utvärdering av 

verksamheten. Personalen har delvis varit utplacerad på förskolorna och den 

öppna verksamheten har varit stängd. Efter en tid öppnades en digital 

verksamhet och senare även fysiskt. 

Det är av vikt att de öppna förskolorna återupptar och vidareutvecklar arbetet 

med dokumentation och planering nu efter pandemin och på så vis följer upp 

verksamheten för att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs 

ändamålsenligt. 

De öppna förskolorna behöver fortsätta att tydliggöra uppdragsbeskrivningen i 

medarbetarskapet för att skapa en större förståelse för uppdraget. Då uppdraget 

är komplext behöver diskussioner samt avgränsningar kring uppdraget fortgå 

                                                      
2 Skollagen 25 kap 3 § 
3 Skollagen 25 kap 6-8 §§ 
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kontinuerligt. Detta med syftet att skapa en likvärdighet mellan de olika 

enheterna. Förtydligande av uppdragsbeskrivningen bidrar till en avgränsning 

kring vad den öppna förskolan gör i förhållande till annan verksamhet. 

Det finns behov av att se över organisationen så att varje person kan få arbeta 

på så få enheter som möjligt. Detta för att bidra till en kontinuitet och stabilitet 

för medarbetarna som i sin tur ger dem möjligheten till en ökad insyn i 

verksamhetsplan och mål på den egna öppna förskolan.   

 Föräldraskapsstöd  

3.2.1 Styrkor och utvecklingsområden  

Öppna förskolan har en viktig roll som en generellt föräldrastödjande 

verksamhet. Flertalet föräldrar väljer att besöka den öppna förskolan som ligger 

i angränsning till hemmet, men det finns också föräldrar som väljer att gå till 

flera av de olika öppna förskolorna. De öppna förskolorna har valt 

föräldraskapsstöd som ett av sina prioriterade områden. Föräldraskapsstöd, 

utgår från barnkonventionens princip om barnets bästa och att barnet har rätt 

att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Barnets rättigheter, ett 

jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa är grundläggande och genomsyrar 

hela verksamheten och alla insatser som utförs på de öppna förskolorna.  

Föräldraskapsstödet som erbjuds på de öppna förskolorna är aktiviteter och 

insatser som stärker relationen mellan barn och föräldrar samt stärker föräldrars 

upplevelse av sin föräldraförmåga för att kunna vägleda och stötta sitt barn till 

utveckling och god hälsa. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om 

barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till 

varandra eller deras sociala nätverk.  

De öppna förskolorna arbetar aktivt med att informera om deltagandet i 

förskola och att tillhandahålla information kring förskoleplacering. 

Verksamheten innehåller även dagliga samtal kring barns utveckling, 

föreläsningar, gränssättning och t.ex. om hur det är att vara förälder i Sverige. 

Utbildningar i ABC-föräldraskapsstöd (Alla barn i centrum), HLR (Hjärt-och 

lungräddning) och spädbarnsmassage erbjuds till alla föräldrar. 

Som en effekt av pandemin har vissa barn varit ifrån verksamheten på de öppna 

förskolorna under en längre tid. Behov finns att på de öppna förskolorna 

genom samtal identifiera stödbehovet hos familjer för att på så vis kunna slussa 

dem vidare till socialrådgivare där de kan få ytterligare stöd och stöttning och få 

verktyg för att på bästa sätt kunna stötta sina barn. 

 Lärmiljö 

3.3.1 Styrkor och utvecklingsområden  

Öppna förskolorna erbjuder en varierad lärmiljö som lockar till lek och lärande 

samt olika språkstödjande och hälsofrämjande aktiviteter. Materialet är anpassat 

till att passa alla barn och åldrar. Personalen förändrar miljöerna utifrån barnens 

intresse och behov samt arbetar dagligen med att stimulera föräldrars 

delaktighet i leken. Medarbetarna på de öppna förskolorna för en ständig 
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diskussion om hur föräldrar och barn kan vara med och påverka och vad som 

menas med delaktighet och inflytande. Aktiviteter och lärmiljöer på de öppna 

förskolorna utgår från målen i Läroplanen.  

Lärmiljön beskrivs som icke-könsstereotyp vilket innebär att det finns en 

medvetenhet i allt ifrån val av färger till lekmiljöernas uppbyggnad. Det finns 

flera rum eller ”stationer” där personalen utmanar barnen att tillsammans med 

sina föräldrar utvecklas i sitt lärande.  

Det finns behov av att i större utsträckning involvera vårdnadshavarna i leken 

och de aktiviteter som öppna förskolan erbjuds.  

 Pedagogisk verksamhet: Språkutveckling 

3.4.1 Styrkor och utvecklingsområden  

De öppna förskolorna har valt språkutveckling som ett av sina prioriterade 

områden. Öppna förskolorna arbetar med språket i många olika uttrycksformer 

bland annat som bild, form, drama, rörelse och musik. Det språkutvecklande 

arbetssättet genomsyrar verksamheten och flertalet barn och vårdnadshavare 

ges möjlighet att delta på lika villkor. 

De öppna förskolorna arbetar med olika projekt för att stärka 

språkutvecklingen hos föräldrar och barn såsom ”Hissa Språket” och ”Språka 

tillsammans SFI- på öppen förskola”. Personalen upplever en ökad 

medvetenhet hos vårdnadshavarna om vårdnadshavarnas egen roll och ansvar i 

barnens språkutveckling. 

Det finns behov av att de öppna förskolorna fortsätter arbetet med att utveckla 

och utforma bilder för kommunikation och AKK (Alternativ och 

kompletterande kommunikation) för att främja språkutvecklingen utifrån varje 

öppen förskolas behov. 

 Familjecentralerna  

I år finns inget underlag för analys från familjecentralerna. Familjecentralerna 

håller på att utveckla ett koncept för en gemensam verksamhetsplan. 

Familjecentralerna i Borås Stad kommer därför att kunna inkluderas i 

kommande kvalitetsrapport för 2023.  

 Mobila förskolan Tittut 

Den mobila förskolan Tittut har varit verksam i över fyra års tid. Tittut åker 

runt till olika platser i Borås med omnejd och verksamheten bedrivs under årets 

alla månader. Initialt så gjordes 4-5 besök per vecka, nu görs 1-2 besök per 

vecka efter ändrad tilldelning i budget. Förskollärarna som arbetar med Tittut 

har sin anställning på annan öppen förskola under övrig tid.  

Valet av vilken plats som bussen besöker styrs av efterfrågan hos besökarna. 

Efterfrågan på denna typ av verksamhet är stor och besökarantalet brukar ligga 

någonstans mellan 50-200 besökare per månad under perioden april-oktober. 

Resten av året är besökarantalet något lägre per månad. Hit kommer både 

besökare som bor i det specifika området som bussen besöker, men många 

väljer också att åka just till det område där Tittut befinner sig.  
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Tittut fungerar som en slussning till andra verksamheter då pedagogerna aktivt 

informerar besökarna om övrig öppen förskola, projekt inom SFI såsom ”Hissa 

Språket” och annan verksamhet. Besökare från Tittut väljer även att komma till 

de övriga öppna förskolorna för att de känner igen pedagogerna och har träffat 

dessa vid besök hos Tittut.  

Bussen lånas också ut till de övriga öppna förskolorna för pedagogisk 

verksamhet och material till bland annat lek och sångstunder.  

 Uppdrag från Kommunfullmäktige  

De öppna förskolorna har inte fått något uppdrag från Kommunfullmäktige 

under 2022.  

4 Slutsats och utvecklingsområden 

Under detta avsnitt redovisas huvudsakliga slutsatser och utvecklingsområden 

utifrån resultat och analys av de öppna förskolornas arbete med de olika 

områden som rapporten berör. 

Då kvalitetsrapporten för de öppna förskolorna inte gjorts tidigare går det inte 

att jämföra kvalitén gentemot tidigare år. Däremot kan konstateras att de öppna 

förskolorna genomgående har en god kvalitet på sitt arbete. Analysen visar 

vidare att det finns en mycket god kompetensförsörjning inom de öppna 

förskolorna. Samtliga beskriver att de har en väl fungerande personalgrupp med 

hög kompetensnivå. Det finns tydliga styrkor i hur de organiserade sig under 

pandemin och mötte de utmaningar som denna medförde. Att kunna ställa om 

och vara flexibel i en krävande situation visar på en god organisatorisk förmåga.  

Några utvecklingsområden som har identifierats i analyserna är arbetet med att 

återuppta och vidareutveckla arbetet med dokumentation och planering nu 

efter pandemin och på så vis följa upp verksamheten för att säkerställa att det 

systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ändamålsenligt.   

De öppna förskolorna behöver även fortsätta arbetet med att utvärdera 

uppdragsbeskrivningen i medarbetarskapet för att skapa en större förståelse för 

uppdraget. Då uppdraget är komplext behöver diskussioner samt avgränsningar 

kring uppdraget fortgå kontinuerligt. Detta med syftet att skapa en likvärdighet 

mellan de olika enheterna. På så vis ökar tydligheten och avgränsningen kring 

vad den öppna förskolan gör i förhållande till annan verksamhet. 

För att uppnå en kontinuitet och stabilitet finns behov av att se över 

organisationen så att varje person ska få arbeta på så få enheter som möjligt. 

Detta medför vidare möjlighet till ökad insyn i den specifika öppna förskolans 

verksamhetsplan och mål och leder i förlängningen även till ökad kvalitet.  

Att involvera vårdnadshavarna mer i leken på de öppna förskolorna samt 

identifiera stödbehov hos familjer för att kunna slussa dem vidare till rätt stöd 

och stöttning är ett arbete som behöver fortsätta. På så vis bidrar de öppna 

förskolorna till att ge familjer och vårdnadshavare verktyg för att på bästa sätt 

kunna stötta sina barn.  
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Genom att fortsätta sitt arbete med att utveckla och utforma bilder för 

kommunikation och AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) 

främjas språkutvecklingen och anpassas efter varje öppen förskolas behov. 
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