
ÅRETS PEDAGOG 2021

LINDA KARLSSON
FINALIST

Motivering

Linda är en ansvarsfull och skicklig pedagog som tar stort ansvar 

för hela förskolan. Linda sprider glädje och motiverar 

medarbetare och barn vilket bidrar till en positiv utveckling för 

verksamheten. Linda har ett starkt driv planerar sitt- och 

förskolans arbete utefter läroplanen. Linda har en tät och god 

dialog med vårdnadshavarna.

Delaktighet och trygghet är viktigt i Lindas arbete och hon har 

alltid barnets bästa i fokus. 

Linda är en stor inspiration för oss alla, en lojal ambassadör för 

vår verksamhet och lever verkligen efter våra ledord Trygghet, 

Delaktighet och Glädje!



ÅRETS PEDAGOG 2021

SANDRA RANNSTRÖM
FINALIST

Motivering

Har med all den kunskap som hon tagit in under sin 
förskollärarutbildning varit ”positivt kritisk” till att utveckla sig själv, 

sina kollegor och verksamheten i stort. Sandra är en beslutsam 
medarbetare som tar sitt uppdrag på stort allvar. Allt går att 
förbättra!

Nyfikenheten i dina frågor är ditt främsta vapen och din största 
styrka. Du lägger kraften i varje enskild människa och vill att alla ska 
ha möjligheten till utveckling utifrån sina egna förutsättningar.

Sandra är en stor inspiration för oss alla, en lojal ambassadör för vår 
verksamhet och lever verkligen efter våra ledord Trygghet, 
Delaktighet och Glädje!



ÅRETS PEDAGOG 2021

MATTIAS PERSSON
FINALIST

Motivering

Mattias är en positiv och lyhörd pedagog som genom sitt lugna och 
professionella förhållningssätt skapat en stor trygghet på hela förskolan. 

Mattias är en person som stått med oss i ”vått och torrt” och är en person 
som man kan lita på och vända sig till med alla typer av frågor. Han 
hjälper alltid till och har tagit stort ansvar för när det dykt upp utmaningar 
i kök eller på avdelningarna.

Mattias har alltid barnen i fokus och stöttar varje individ i hens individuella 
behov. Med läroplanen i ryggen får han alla barn att känna sig 
delaktiga och få inflytande.

Mattias är en stor inspiration för oss alla. Han är en lojal ambassadör 

för vår verksamhet och lever verkligen efter våra ledord Trygghet, 

Delaktighet och Glädje!



ÅRETS MEDARBETARE 2021

KENT HÅKANSSON
FINALIST

Motivering

Kent är glad, positiv och lösningsorienterad och han gör alltid sitt yttersta 
för att hjälpa enheterna. Kent tar stort ansvar för att säkerställa att 

enheterna är säkra och trygga och bidrar starkt till att vi klarar 
tillsynerna. 

Kent har ett öppet och involverande förhållningssätt där han låter barn 
och personal vara delaktiga samtidigt som han själv tar stort ansvar i att 
komma med idéer, förslag och lösningar som utvecklar våra miljöer och 
fastigheter. Kent skapar möjligheter för att verksamheterna ska lyckas.

Kent är en stor inspiration för oss alla, en lojal ambassadör för vår 

verksamhet och lever verkligen efter våra ledord Trygghet, 

Delaktighet och Glädje!



ÅRETS MEDARBETARE 2021

CAROLINA KARADAYI
FINALIST
Motivering

Carolina är en skicklig kock som alltid tar sig tid att göra det där ”lilla extra”. 
Matglädjen går inte att ta miste på när Carolina är i köket. Hon är duktig och 
kreativ med vackra uppläggningar som ser otroligt aptitliga ut och som 
lockar till nya smakupplevelser för både stora och små. Hon delar aktivt med 
sig via Tyra och instagram och inspirerar alla Hagvidsons förskolor runt om i 
landet. Carolina bidrar till en god stämning på sin arbetsplats, hon räds inte 
nya utmaningar när det uppstår situationer som behöver lösas. Carolina har 

på ett års tid vänt en historiskt komplex kökssituation i Ekeby.

Carolina har ett fantastiskt förhållningssätt till barnen. Hon stannar upp och 
hjälper dem, lyssnar, bjuder in till diskussion och får alla att vara delaktiga och 
våga prova. 

Carolina är en stor inspiration för oss alla och en lojal ambassadör för vår 

verksamhet och lever verkligen efter våra ledord Trygghet, Glädje och 

Delaktighet!



ÅRETS PEDAGOG 2021

CHARLOTTA BEHR
VINNARE

Motivering

En fantastisk medarbetare som med stor lojalitet varit med på 
Hagvidsons resa från starten. Charlotta har med sin erfarenhet och 
genuina intresse för barns utveckling och lärande varit med och 
diskuterat fram och lagt grunden för, det som idag utgör Hagvidsons 
pedagogiska idé.  Hon är en mycket kompetent pedagog som har 
många idéer och metoder för att planera en verksamhet som håller 
hög kvalitet. I hennes närvaro känner sig alla barn Trygga Delaktiga och 

Glada.

Charlotta har också en stor ansvarskänsla och förmåga att få sina 
kollegor att växa och bli bättre och har under året tagit ett stort ansvar 
under rektors föräldraledighet. 

Charlotta är en stor inspiration för oss alla, en lojal ambassadör för 

vår verksamhet och lever verkligen efter våra ledord Trygghet, 

Delaktighet och Glädje!



ÅRETS PROJEKT 2021
EKOT VÄSTERÅS – TEMA VÄRLDEN

FINALIST
Motivering

Med läroplanen och barnens intressen i ryggen har förskolan rest över hela världen 
med buss, tåg, båt och flyg. De har upplevt olika kulturer och sett dess olikheter 
men också likheter. Vårdnadshavarna har involverats och skickat med kläder, 
bilder och saker från deras hemland som barnen stolt har visat upp. 

Man har utvecklat språket och skrift genom att lära sig olika ord på de olika 
ländernas språk och att skriva namn på länderna i passen som man tillverkat. Man 
har utvecklat motorik genom dans av olika typer av folkdans och genom att klippa 
ut ländernas flaggor. Man har smakat olika kulinariska maträtter som sedan har 
återskapats i skapandet med lera och färg. Man har varit på djur- och växtsafari 
med qr-koder i länderna de besökt och utforskat växter och djur med digitala ägg 
och på så vis även utvecklat sin förmåga att använda digitala verktyg och 
samtidigt utmanat kring på vilket sätt som vi kan resa till de olika länderna med 

minst miljöpåverkan.

Arbetet med projektet är en stor inspiration för oss alla och lever verkligen efter 
våra ledord Trygghet, Delaktighet och Glädje!



ÅRETS PROJEKT 2021
VIK – SPRÅKUTVECKLING

FINALIST
Motivering

Forskning visar att ett språkutvecklande arbetssätt är en nyckelfaktor för att barn 
ska lyckas väl i förskolan. Det sociala samspelet stärks och barnet hamnar i färre 
konflikter.  Förskolan har på ett metodiskt och inspirerande sätt arbetat med ett 
språkutvecklande arbetssätt. Personalen har genom en studiecirkel och ett 

kollegialt lärande utvecklat sina kunskaper inom området. Förskolan har planerat 
och genomfört arbetet utifrån Skolverkets ”språkutveckling i förskolan”. Olika 
språk har beaktats och Sveriges minoritetsspråk har utgjort ett inslag i projektet.

Förskolan har presenterat olika undervisningssituationer. Vanliga inslag har varit 
högläsning, språksamlingar och olika samtalssituationer. Barnen har skapat egna 
böcker, flanosagor och digitala alster. Barnen har skapat figurer och utifrån dessa 
dramatiserat och redovisat sina projekt för varandra. Förskolan har på ett 

framgångsrikt sätt nyttjat digitala hjälpmedel för att arbeta med olika språk 
utifrån alla barns behov. Projektet har mynnat ut i en kompetenshöjning i 
personalgruppen som barnen på förskolan kommer kunna åtnjuta i flera år 
framöver.

Arbetet med projektet är en stor inspiration för oss alla och lever verkligen efter 
våra ledord Trygghet, Delaktighet och Glädje!



ÅRETS PROJEKT 2021
MARIEBERG – GRÖN FLAGG DJUR OCH NATUR

FINALIST
Motivering

På ett skickligt och kreativt sätt har pedagogerna tillsammans med barn och 
vårdnadshavare genomfört projektarbetet djur och natur. Projektarbete har på 
ett tydligt sätt även kopplats till Skolverkets satsning Läslyftet med målet att främja 
barns språkutveckling. 

Under läsåret har allemansråttan kontinuerligt mött upp de äldsta barnen i 
skogen för att lära dem allt om djur och natur och hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra. De yngre barnen har också besökt skogen och följt 
årstidernas växlingar, letat efter djur och djurspår. De yngsta barnen har skapat 
med naturen som inspiration, läst böcker och sjungit sånger om djur. 

Projektarbetet har mynnat ut i en grön oas på förskolans gård. Barnen har sått en 
blomsteräng, odlat lök, kryddor och potatis. Barnen har många tankar och idéer 
kvar och kommer fortsätta utveckla sin gröna oas som en del i arbetet med 
hållbar framtid. Barnens delaktighet och nyfikenhet har drivit projektet framåt och 
i mål! 

Arbetet med projektet är en stor inspiration för oss alla och lever verkligen efter 
våra ledord Trygghet, Delaktighet och Glädje!



ÅRETS PROJEKT 2021
BÄCKBY VÄSTERÅS – INSEKTER

FINALIST
Motivering

Barnens intresse för insekter gick inte att ta miste på. Utifrån vårt ledord 
delaktighet så tog projektet sin start i samband  med barnens observationer av 
insekter i vår närmiljö. Barnens intresse ledde fram till fördjupade insikter om 
enskilda insekter. Både som rena faktakunskaper men även i bredare diskussioner 
som exempelvis hur insekter interagerar med varandra och sin miljö. Insekternas 

betydelse i ekosystemet är svåra diskussioner- men barnen har ändå smakat på 
tanken och börjat att lägga grunden för vidare diskussioner.

Projektet har främjat barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande 
över sin utbildning. De har utvecklat sin förståelse för samband i naturen och för 
naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar 
varandra. De har utvecklat förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter 
och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Arbetet med projektet är en stor inspiration för oss alla och lever verkligen efter 
våra ledord Trygghet, Delaktighet och Glädje!



ÅRETS PROJEKT 2021
SURAHAMMAR – GLOBAL SAMVERKAN

FINALIST
Motivering 

Ett inspirerande projekt där barnen på ett nytt och delaktigt sätt  vidgat sina 
geografiska kunskaper. Barnen har tagit reda på fakta parallellt med att vi 

diskuterat källkritik. Att skilja sant från falsk är inte alltid så lätt. Det är något som 
barnen fått ta ställning till under projektets gång. 

Projekt involverade alla Hagvidson förskolor, kontoret och Kent och där barnens 
frågor och intressen har legat till grund i brevskrivandet. De har med stort 
engagemang och nyfikenhet fått ta del av de andra förskolornas egenheter,, 
tex. finns det en plats i Trolleby som heter; Spindelgrottan, att det går fortare att 
få svar på brev än vad det gör att få svar via mail, att det gått fortare för Kent att 

komma fram till Uddevalla än vad det tog för vårt postade brev. De har utmanat, 
kontrollerat och diskuterat. Barnen har åkt tåg hela vägen till Uddevalla på bara 
några minuter. Stämmer det överens med verkligheten? Vi var tvungna att fråga 
Kent som åker dit ganska ofta? 

Arbetet med projektet är en stor inspiration för oss alla och lever verkligen efter 
våra ledord Trygghet, Delaktighet och Glädje!



ÅRETS PROJEKT 2021
VÄSTANVINDEN – DIGITALISERING

VINNARE
Motivering

Utifrån ett av utvecklingsområdena i arbetsplanen - digitalisering har förskolan 
arbetat med det som ett övergripande tema i sina projekt och  fått en röd 
tråd gällande planering, genomförande, utvärdering och dokumentation.   

Förskolan har skapat stort engagemang och delaktighet hos barn, 
vårdnadshavare och personal. Genom kreativitet och nytänkande har man 
kunnat flytta gränserna för var man kan befinna sig och besöka, vilket varit 
extra viktigt under ett år med många begränsningar och restriktioner. Barnen 
har själva ägt sin skapandeprocess och med hjälp av personalen så har de 
lyckats besöka platser som man i verkligheten inte kan besöka. Detta har 
lockat till intressanta möten och spännande diskussioner. 

Projektet har varit väl anpassat utefter barnens ålder och utveckling och  
därmed har projektet löpt som en röd tråd genom avdelningarna. Projektet 
har på ett föredömligt sätt knutit samman läroplanens olika delar via den 
analoga och den digitala världen. 

Arbetet med projektet är en stor inspiration för oss alla och lever verkligen 
efter våra ledord Trygghet, Delaktighet och Glädje!



ÅRETS FÖRSKOLA 2021

HALLSTAHAMMAR
FINALIST

Motivering

Förskolan har ett härligt driv och önskan om att hela tiden 
utvecklas och växa utan att kompromissa på kvalitén. Senaste 
året presterar förskolan över 90% på merparten av våra 
undersökningar. Förskolan har även under året vunnit 
Hallstahammars hållbarhetspris.

Rektor tar stort ansvar för att utveckla sin förskola samtidigt som 
hon aktivt, och med stort engagemang, bidrar i projekt och 
rektorsgrupp.

Förskolan är en inspiration och förebild för oss alla och  lever 
verkligen efter våra ledord Trygghet, Delaktighet och Glädje!



ÅRETS FÖRSKOLA 2021

EKOT VÄSTERÅS
FINALIST

Motivering

Förskolan har haft en fantastisk utveckling och gått från att ha haft 
en väldigt tuff situation på alla områden till att nu prestera i topp 
på alla mätningar och undersökningar. Senaste året presterar 
förskolan över 90% på alla mätningarna inom Kvalité, Trygghet 
och Medarbetarnöjdhet.

Rektor har stått stabilt när det blåst som hårdast och har 
tillsammans med sin personal skapat en trygg tillvalsförskola där 
barn och personal trivs och utvecklas. 

Förskolan är en inspiration och förebild för oss alla och  lever 
verkligen efter våra ledord Trygghet, Delaktighet och Glädje!



ÅRETS FÖRSKOLA 2021

BÄCKBY VÄSTERÅS
VINNARE

Motivering

Förskolan har under hela sin tid hos Hagvidson haft fantastiska resultat 
och har som enda förskola varje år presterat över 90% på alla våra 
mätningar inom Kvalité, Trygghet och Medarbetarnöjdhet! 

Senaste verksamhetsåret har förskolan genomfört en förändringsresa 
och därmed lyft den pedagogiska nivån avsevärt.

Förskolan är en inspiration och förebild för oss alla och  lever verkligen 
efter våra ledord Trygghet, Delaktighet och Glädje!


