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Behovsanalys IT-plattform
Förskola – Anna Lund
Syfte;
Det första man bör bestämma sig för är om plattformen ska ha ett fokus på
samverkan förskola-hem eller om det även ska vara ett arbetsverktyg för
pedagoger emellan.
Barnens uveckling- läroplan
Önskvärt om det går att koppla strävansmål i läroplan mot de dokumentationer
som läggs in i plattformen. Viktigt då att pedagogerna gör kvalitativa
bedömningar kring vilka mål de väljer – då detta ska göras med stor varsamhet
pga läroplanen ska arbetas med i sin helhet. Väljer pedagoger ett läroplanscitat
väljer de även bort ett annat.
Viktigt att kunna se statistik för antal läroplanscitat och då också kunna se
vilket strävansmål som använts.
Viktigt att kunna följa process i lärandet då vi inte ska fokusera på det färdiga
resultatet utan fokusera på barnens lärprocesser. Bilder och text bör kunna
löpa längs med varandra så att processen blir tydlig.
Om barnen har en egen mapp i systemet bör möjlighet finnas att lägga in
samma dokumentation i många barns mappar. Detta för att underlätta
administration för pedagoger samt att lägga fokus vid grupprocesserna.
Viktigt att det transdiciplinära lärandet framhävs! Inte kategoriseringar såsom
matematik,svenska, bild etc.
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Rubriker & Sidor:
Önskvärt om pedagogerna själva kan välja de rubriker man vill ha i sin
plattform. Även vilka personer som har behörighet till olika sidor.

Samverkan förskola-hem
Önskvärt att kunna lägga ut nyheter till vårdnadshavarna.
Använda ett kalendarie
Enkelt för vårdnadshavare att ta del av – appfunktion.
Vårdnadshavare kunna sjuk/friskanmäla
Ha blanketter och aktuella dokument i portalen.
Sms-notis om något nytt läggs upp.
Att plattformen är flerspråkig så vi kan möta familjer med annat modersmål.

Verktyg för pedagoger
Om verktyget är för pedagoger emellan är det viktigt att det är tydligt avskilt
mot vårdnadshavarnas sida. En portal bör då finnas för hela förskolan där man
kan dela dokument och delge varanadra samt ha samarbetsforum pedagoger
emellan samt chef-pedagoger.
Säkerhet
Önskvärt om sidan har https:// då det har en högre säkerhetsklass.

//Anna Lund, Biträdande förskolechef
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