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Rutin för pedagogisk utvecklingstid i förskolan 

Mål och syfte med rutin för pedagogisk utvecklingstid 

Barn- och ungdomsförvaltningen eftersträvar en likvärdig förskola med hög kvalitet. Det 

krävs tid för förskolläraren att utöva sitt ansvar och arbetslaget att genomföra planering, 

uppföljning, utvärdering och utveckling för att kunna säkerställa det. 

 

Förskolans verksamhet ska utgå från styrdokumenten och de aktuella barnens erfarenheter, 

intressen, behov och åsikter. Det innebär att varje förskola behöver organisera sitt arbete 

utifrån sina egna förutsättningar. Samtidigt menar förvaltningen att det krävs likvärdiga 

förutsättningar för det systematiska kvalitetsarbetet på samtliga förskolor som kommunen är 

huvudman för. Därför ska det finnas en målsättning för den pedagogiska utvecklingstidens 

omfattning. 

 

Rutinen ska dessutom bidra till samtal och bygga upp en samsyn på respektive förskola kring 

uppdrag och roller i arbetslagen. 

 

Förvaltningen vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. De som efterfrågar goda villkor för 

att genomföra sitt uppdrag ska veta att det finns gemensamma rutiner kring pedagogisk 

utvecklingstid. Det kan underlätta vid rekryteringen av barnskötare och förskollärare. 

Förskolans utveckling kring kvalitet, uppdrag och ansvar 

Under de senaste decennierna har det varit en värdeförskjutning från omsorg mot mer av 

lärande i förskolan. Det har påverkat uppdraget och de roller som finns i verksamheten. Med 

omsorg i fokus var det betydelsefullt att alltid vara nära till hands. Med ett tydligare 

lärandeuppdrag är det viktigt att följa och utmana barnet, men också att ta ett steg tillbaka och 

reflektera för att höja kvalitén i det pedagogiska mötet. 

 

Den tid då personalen fick sin grundutbildning kan påverka förståelsen och förmågan att leva 

upp till den nya rollen. Det betyder att vi kan ha olika syn på uppdrag, ansvar och roller i 

förskolan. Därför behöver vi hjälpa varandra att förstå dagens styrdokument och att stödja 

varandra kollegialt att inta den roll man fått genom sin utbildning och anställning. Alla behövs 

för en god förskola med hög kvalitet. 

Förskolans roller i styrdokumenten 

Förskolechefen ska ha utbildning och erfarenhet för sitt uppdrag. Endast legitimerade 

förskollärare har rätt att undervisa i förskolan och ansvarar för densamma. Utöver 

förskollärare kan barnskötare eller annan personal arbeta för att främja barnens lärande och 

utveckling i undervisningen. Huvudmannen ska eftersträva att anställa förskollärare med 

forskarutbildning. Ur skollagen 2010:800, 2 kap 11, 13-15, 22 §. 

Förskollärares pedagogiska ansvar 

Barn och ungdomsnämnden tog 2011 ett beslut att öka andelen förskollärare för att höja 

kvalitén. Målet är att två tredjedelar ska vara legitimerade förskollärare. 

 

Förskollärares uppgift, enligt skollagen, är att bedriva och ansvara för undervisning och se till 

att den pedagogiska verksamheten utvecklas utifrån styrdokumenten samt beprövad erfarenhet 

och vetenskaplig grund. Skollagen definierar undervisning på följande sätt: ”Sådana målstyrda 



   
 

 

 

 

processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande 

genom inhämtande av kunskaper och värden.” (1 kap. 3 § 2010:800). 

 

Förskolechef ska se till att förskollärare får de resurser och befogenheter som krävs för 

uppdraget. Exempelvis möjlighet att möta förskollärarkollegor, följa forskning och leda 

utvecklingsarbete. Befogenheter kan vara att leda vissa processer, fastställa arbetssätt på 

förskolan, att leda, dokumentera och sammanfatta vid gemensam utvärdering eller sköta viss 

dokumentation. 

 

Förskollärare ska följa de yrkesetiska principer som är fastslagna för alla lärare. 

Barnskötares uppdrag 

Halmstads kommun har målet att en tredjedel av medarbetarna ska ha barnskötarkompetens. 

Med det menas att fler kompetenser än förskollärare krävs för att lägga grunden för en 

förskola med hög kvalitet. 

 

Barnskötare ska främja barns lärande och utveckling. Barn behöver i förskolan god omsorg 

och utveckla god hälsa och levnadsvanor. Barnskötare har genom sin utbildning betydelsefull 

kompetens för att detta ska kunna utvecklas. Förskolechef ska ge förutsättningar för 

barnskötare att kunna utföra sitt uppdrag. 

Samarbetet på förskolan och i arbetslaget 

I arbetslaget leds barngruppen gemensamt. Alla i arbetslaget har i uppdrag att planera, 

utvärdera och utveckla verksamheten. Förskollärares uppdrag är att se till att detta sker i 

överensstämmelse med läroplanens intentioner. 

 

Förskolechef ska organisera så alla arbetslag har förskollärare. Det kan ibland för en tid vara 

omöjligt. För dessa arbetslag ska en förskollärare under tiden utses som ansvarig. Utsedd 

förskollärare, ska genom handledning av arbetslaget, utföra de uppgifter som åligger 

förskollärare enligt läroplanen. 

Förskolechefens stöd 

Förskolechef leder och fördelar arbetet samt ansvarar för förskolans inre organisation. Denna 

rutin förutsätter att chefen är tydlig med vilka resurser och befogenheter förskolläraren har i 

sitt ansvar, och på samma sätt för övriga medarbetare. Förskolechef fattar också beslut om hur 

arbetet ska fördelas på bästa sätt utifrån anvisningar i förskolans styrdokument och denna 

rutin. 

Vad är pedagogisk utvecklingstid? 

Pedagogisk utvecklingstid är den tid som ger kvalitet i undervisningen och i arbetet med 

barnen på förskolan. Den pedagogiska utvecklingstiden ska bidra till att arbetet bedrivs 

utefter förskolans styrdokument samt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Exempel på vad pedagogisk utvecklingstid är: 

 Planering 

 Uppföljning, dokumentation, utvärdering och utveckling med reflektion och analys 

 Kompetensutveckling, ta del av forskning, litteraturstudier, kollegialt lärande 



   
 

 

 

 

Den pedagogiska utvecklingstiden kan användas individuellt, i arbetslaget, till möte i 

blandade grupper eller barnskötare möter barnskötare, förskollärare möter förskollärare, hela 

förskolan, mellan förskolor eller med skolor. 

 

Förskolechef ansvarar för förskolans inre organisation. Tillsammans med medarbetarna 

formeras tiden i exempelvis utvecklingsgrupper, arbetslagskonferenser, pedagogiska forum 

eller för individuell reflektion. 

 

Följande är inte att betrakta som pedagogisk utvecklingstid i detta sammanhang: 

 städ, disk, matberedning, administration och materialvård 

 längre formell utbildning 

 mentorstid, handledning av elever och studenter 

 tiden för utvecklingssamtal och andra möten med vårdnadshavare 

 frågor som berör förhållandet arbetsgivare/arbetstagare och som sker på alla 

arbetsplatser: samverkan, viss Apt, informationsutbyte, medarbetarsamtal, 

personalfrämjande aktiviteter etc. 

 

Rutin för pedagogisk utvecklingstid i förskolan 

 

Barn och ungdomsnämnden har fattat beslut om sex Studie- och planeringsdagar per läsår. 
Dessa är huvudsakligen en del av den pedagogiska utvecklingstiden. 
 

 Det är ett mål att alla i arbetslaget dessutom använder minst 4 timmar i snitt per 

vecka för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling. För deltidsanställd är 

minimitiden motsvarande den aktuella sysselsättningsgraden. 

 

 Det är ett mål att legitimerade förskollärare dessutom ska använda minst 2 timmar 

pedagogisk utvecklingstid per vecka för att fullgöra sitt ansvar för undervisningen. För 

deltidsanställd är minimitiden motsvarande den aktuella sysselsättningsgraden.                 

Då arbetslag ej har legitimerad förskollärare som ansvarar enligt läroplanens anvisningar 

ska en sådan utses. Utsedd förskollärare behöver ytterligare pedagogisk utvecklingstid för 

att varje vecka handleda det aktuella arbetslaget. 
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