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ENHETER
Förskolan Björkenäs

Enheten ligger i Björkenäs i norra delen av 
centralorten Kalmar.

Förskolan Djurängen
Enheten ligger i Djurängen i centralorten 
Kalmar.

Förskolan Hagby
Enheten ligger i Hagby cirka två och en halv 
mil söder om centralorten Kalmar och ingår i 
Södermöre kommundel.

Förskolan Halltorp
Enheten ligger i Halltorp cirka tre mil söder 
om centralorten Kalmar och ingår i Södermöre 
kommundel. 

Förskolan Lindeberga/Sjöängen
Enheten ligger i Lindsdal cirka en mil norr 
om centralorten Kalmar.

Förskolan Lindö
Enheten ligger på Getingen och Norrgårds-
gärdet i centralorten Kalmar.

Förskolan Ljungbyholm
Enheten ligger i Ljungbyholm cirka två mil 
söder om centralorten Kalmar och ingår i 
Södermöre kommundel.

Förskolan Ljusstaden
Enheten ligger i Ljusstaden i norra delen av 
centralorten Kalmar.

Förskolan Läckeby
Enheten ligger i Läckeby cirka två mil norr 
om centralorten Kalmar

Förskolan Oxhagen/Malmen
Enheten ligger i Oxhagen och på Malmen i 
centralorten Kalmar.

Förskolan Pulpeten/Smedjan
Enheten ligger i Lindsdal cirka en mil norr 
om centralorten Kalmar.

Förskolan Rinkabyholm
Enheten ligger i Rinkabyholm cirka en mil 
söder om centralorten Kalmar.

Förskolan Rockneby
Enheten ligger i Rockneby cirka två mil norr 
om centralorten Kalmar.

Förskolan Smedby
Enheten ligger i Smedby cirka en mil väster 
om centralorten Kalmar.

Förskolan Svärdsliljan
Enheten ligger på Sandås och Stensberg i 
centralorten Kalmar.

Förskolan Trekanten
Enheten ligger i Trekanten cirka två mil  
väster om centralorten Kalmar.

Förskolan Trollet
Enheten ligger i Berga i norra delen av  
centralorten Kalmar.

Förskolan Vallmon
Enheten ligger på Falkenberg och Tegelviken 
i södra delen av centralorten Kalmar.

Förskolan Vimpeltorget
Enheten ligger i Vimpeltorpet i norra delen 
av centralorten Kalmar. Förskolan Vimpel- 
torpet är förhållandevis nyöppnad, varför 
vissa diagram kommer saknas. 

Förskolan Ögonstenen
Enheten ligger i Norrliden i norra delen av 
centralorten Kalmar.

Pårydsskolan
Pårydsskolan är en förskola och F-6-skola 
samt bedriver fritidshemsverksamhet.  
Enheten ligger i Påryd cirka tre och en halv 
mil söder om centralorten Kalmar och ingår  
 i Södermöre kommundel.

Tvärskogsskolan
Tvärskogsskolan är en förskola och F-3-skola 
samt bedriver fritidshemsverksamhet.  
Enheten ligger i Tvärskog cirka två och en 
halv mil söder om centralorten Kalmar och 
ingår i Södermöre kommundel.
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Utbildningsförvaltningen

En enhet kan finnas på flera fysiska platser, därav strecken och de mindre prickarna.

Södermöre kommundelsförvaltning
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FÖRKLARING TILL RESPEKTIVE DIAGRAM
1� Självskattning: Normer, värden och inflytande
Nulägesanlys för verksamhetsuppföljning 
i förskolan. Varje arbetslag på respektive 
förskola registrerar sin självskattning i ett 
centralt verktyg. Varje arbetslag ska ta ställ-
ning till ett antal indikatorer och skatta hur 
de själva bedömer sig ligga till i en skala 1–7 
(där 7 är högsta värde). 

2� Självskattning: Utveckling och lärande
Nulägesanlys för verksamhetsuppföljning 
i förskolan. Varje arbetslag på respektive 
förskola registrerar sin självskattning i ett 
centralt verktyg. Varje arbetslag ska ta ställ-
ning till ett antal indikatorer och skatta hur 
de själva bedömer sig ligga till i en skala 1–7 
(där 7 är högsta värde). 

3� Hitta matematiken
För att få stöd i att kartlägga matematiskt 
tänkande i förskoleklass har Skolverket tagit 
fram ett kartläggningsmaterial, vilket är obli-
gatoriskt att genomföra. Diagrammet visar 
hur barn från förskolan lyckats (oberoende 
av vilken förskoleklass de går i). Staplarna 
grupperar olika områden och ska läsas enligt 
följande:
 
H: högt resultat
M: medelresultat
L: lågt resultat
S: resultat har inte registrerats (antingen har

barnet inte klarat av området, eller så har 
barnet inte genomfört detta område). 

4� Hitta språket
För att få stöd i att kartlägga språklig med-
vetenhet i förskoleklass har Skolverket tagit 
fram ett kartläggningsmaterial, vilket är obli-
gatoriskt att genomföra. Diagrammet visar 
hur barn från förskolan lyckats (oberoende 
av vilken förskoleklass de går i). Staplarna 
grupperar olika områden och ska läsas enligt 
följande:
 
H: högt resultat
M: medelresultat
L: lågt resultat
S: resultat har inte registrerats (antingen har 

barnet inte klarat av området, eller så har 
barnet inte genomfört detta område). 

5� Matematikutveckling
Som ett stöd i uppföljning av elevers kunskaps- 
utveckling inom området taluppfattning 
i årskurs 1–3 har Skolverket tagit fram ett 
bedömningsstöd, vilket är obligatoriskt att 
genomföra. Diagrammet visar hur barn från 
förskolan lyckats i årskurs 1 (oberoende av 
vilken grundskola de går på).  
 
Staplarna visar ett urval av vad som mäts och 
ska läsas enligt följande: 

H: högt resultat 
M: medelresultat
L: lågt resultat
EJ: resultat har inte registrerats (antingen har 

barnet inte klarat av området, eller så har 
barnet inte genomfört detta område). 

6� Läs- och skrivutveckling
Som ett stöd i uppföljning av elevers kun-
skapsutveckling inom områdena läs- och 
skrivutveckling i årskurs 1–3 har Skolverket 
tagit fram ett bedömningsstöd, vilket är obli-
gatoriskt att genomföra. Diagrammet visar 
hur barn från förskolan lyckats i årskurs 1 
(oberoende av vilken grundskola de går på). 

Staplarna grupperar olika områden och ska 
läsas enligt följande: 
 
Antingen har eleven ”nått nivån” eller så har 
eleven ”ej (ännu) nått nivån” 

7� Nationella ämnesprov: Matematik
Diagrammet mäter hur barn från förskolan 
lyckats på nationella ämnesprov i matematik 
i årskurs tre (oberoende av vilken grund-
skola de går på). Blå stapel visar hur aktuell 
förskolas barn presterat medan röd linje visar 
kommunsnittet. 

8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska 
som andraspråk
Diagrammet mäter hur barn från förskolan 
lyckats på nationella ämnesprov i svenska 
eller svenska som andraspråk i årskurs tre 
(oberoende av vilken grundskola de går på). 
Blå stapel visar hur aktuell förskolas barn pre-
sterat medan röd linje visar kommunsnittet. 



7

TOTALSIFFROR: KALMAR KOMMUN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

7� Nationella ämnesprov: Matematik

3� Hitta matematiken

5� Matematikutveckling

2� Självskattning: Utveckling och lärande

8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk

4� Hitta språket

6� Läs- och skrivutveckling
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TOTALSIFFROR: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

5� Matematikutveckling

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket

6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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TOTALSIFFROR: SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNING

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

5� Matematikutveckling

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket

6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLOR
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FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk



14

FÖRSKOLAN DJURÄNGEN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk



16

FÖRSKOLAN HAGBY

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN HALLTORP

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN LINDEBERGA/SJÖÄNGEN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN LINDÖ

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN LJUNGBYHOLM

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN LJUSSTADEN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN LÄCKEBY

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN OXHAGEN/MALMEN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk



32

FÖRSKOLAN PULPETEN/SMEDJAN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN RINKABYHOLM

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN ROCKNEBY

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN SMEDBY

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket



39

5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN TREKANTEN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN TROLLET

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN VALLMON

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk



48

FÖRSKOLAN VIMPELTORPET

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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PÅRYDSSKOLAN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket
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5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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TVÄRSKOGSSKOLAN

1� Självskattning: Normer, värden och inflytande

3� Hitta matematiken

2� Självskattning: Utveckling och lärande

4� Hitta språket



FÖRKLARING TILL RESPEKTIVE DIAGRAM:
1� Självskattning: Normer, värden  
och inflytande
Nulägesanlys för verksamhetsupp-
följning i förskolan. Varje arbetslag 
på respektive förskola registrerar sin 
självskattning i ett centralt verktyg. 
Varje arbetslag ska ta ställning till 
ett antal indikatorer och skatta hur 
de själva bedömer sig ligga till i en 
skala 1–7 (där 7 är högsta värde). 

2� Självskattning: Utveckling  
och lärande
Nulägesanlys för verksamhetsupp-
följning i förskolan. Varje arbetslag 
på respektive förskola registrerar sin 
självskattning i ett centralt verktyg. 
Varje arbetslag ska ta ställning till 
ett antal indikatorer och skatta hur 
de själva bedömer sig ligga till i en 
skala 1–7 (där 7 är högsta värde). 

3� Hitta matematiken
För att få stöd i att kartlägga  
matematiskt tänkande i förskole- 
klass har Skolverket tagit fram ett 
kartläggningsmaterial, vilket är 
obligatoriskt att genomföra. Dia-
grammet visar hur barn från för-
skolan lyckats (oberoende av vilken 
förskoleklass de går i). Staplarna 
grupperar olika områden och ska 
läsas enligt följande:

H: högt resultat 
M: medelresultat 
L: lågt resultat 
S: resultat har inte registrerats 

(antingen har barnet inte klarat av 
området, eller så har barnet inte 
genomfört detta område). 

4� Hitta språket
För att få stöd i att kartlägga språklig 
medvetenhet i förskoleklass har 
Skolverket tagit fram ett kartlägg-
ningsmaterial, vilket är obligatoriskt 
att genomföra. Diagrammet visar 
hur barn från förskolan lyckats  
(oberoende av vilken förskoleklass 
de går i). Staplarna grupperar 
olika områden och ska läsas enligt 
följande: 
 
H: högt resultat 
M: medelresultat 
L: lågt resultat 
S: resultat har inte registrerats 

(antingen har barnet inte klarat av 
området, eller så har barnet inte 
genomfört detta område). 

 
5� Matematikutveckling
Som ett stöd i uppföljning av elevers 
kunskapsutveckling inom området 
taluppfattning i årskurs 1–3 har 
Skolverket tagit fram ett bedöm-
ningsstöd, vilket är obligatoriskt att 
genomföra. Diagrammet visar hur 
barn från förskolan lyckats i årskurs 
1 (oberoende av vilken grundskola 
de går på).  
Staplarna visar ett urval av vad som 
mäts och ska läsas enligt följande: 
 
H: högt resultat 
M: medelresultat 
L: lågt resultat 
EJ: resultat har inte registrerats

(antingen har barnet inte klarat 
av området, eller så har barnet 
inte genomfört detta område). 

6� Läs- och skrivutveckling
Som ett stöd i uppföljning av elevers 
kunskapsutveckling inom områdena 
läs- och skrivutveckling i årskurs 
1–3 har Skolverket tagit fram ett 
bedömningsstöd, vilket är obliga-
toriskt att genomföra. Diagrammet 
visar hur barn från förskolan lyckats 
i årskurs 1 (oberoende av vilken 
grundskola de går på). 
Staplarna grupperar olika områden 
och ska läsas enligt följande:
Antingen har eleven ”nått nivån” 
eller så har eleven ”ej (ännu) nått 
nivån” 

7� Nationella ämnesprov: Matematik
Diagrammet mäter hur barn från 
förskolan lyckats på nationella 
ämnesprov i matematik i årskurs tre 
(oberoende av vilken grundskola de 
går på). Blå stapel visar hur aktuell 
förskolas barn presterat medan röd 
linje visar kommunsnittet. 

8� Nationella ämnesprov:  
Svenska/Svenska som andraspråk
Diagrammet mäter hur barn från 
förskolan lyckats på nationella ämnes- 
prov i svenska eller svenska som 
andraspråk i årskurs tre (oberoende 
av vilken grundskola de går på). Blå 
stapel visar hur aktuell förskolas 
barn presterat medan röd linje visar 
kommunsnittet. 

5� Matematikutveckling 6� Läs- och skrivutveckling

7� Nationella ämnesprov: Matematik 8� Nationella ämnesprov: Svenska/Svenska som andraspråk
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