
ÅRETS MEDARBETARE 2022

CHRISTINA BRUUN
FINALIST

Motivering

Christina, eller Stina som alla säger, är en kock som alla 

vårdnadshavare känner till och uppskattar. Genom sin skickliga 

matlagning och sitt goda bemötande så är Stina en given 

frontfigur på förskolan. Barnen är alltid välkomna till Stina. Med 

sina skålar kommer de gärna för att hämta mer mat när de ätit 

upp. Om du besöker Hagvidson i Lerum så råder jag till att 

stanna över lunch, man blir aldrig besviken! Stina är en kokerska 

som går i bräschen för Hagvidsons vision, att vara Sveriges 

främsta förskola!

Stina 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 2022

EMMA SANDBERG
FINALIST

Motivering

Emma är en omtänksam, glad och driven pedagog. Hennes 
fantastiska barnsyn präglar hennes sätt att leda sina barngrupper. 
Emma är hängiven barnens utveckling och lärande och hennes 
undervisning är alltid noggrant planerad med ett stort mått av 
barns delaktighet. Emma har hög kompetens att driva 
projektinriktat arbete inom grön flagg vilket syns i barnens 
utveckling och lärande. Emma är uppskattad av såväl barn som 
vårdnadshavare och kollegor.

Delaktighet och trygghet är viktigt i Emmas arbete och hon har 
alltid barnets bästa i fokus. 

Emma 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 2022

ANNA MÅNSSON
FINALIST

Motivering

Anna har alltid barnens bästa i fokus och är en stor trygghet på förskolan 
för barn, vårdnadshavare och kollegor. Hon inspirerar sina kollegor 
genom genomtänkta idéer och ett nytänk. Anna har en fin blick för 
helheten och ser hela förskolans behov. Anna utvecklar förskolans 
verksamhet utifrån sitt kunnande och erfarenheter och är en viktig 
person på Talento. 

”Anna är en kollega som är duktig på att lära ut till oss andra! Man blir 

helt enkelt lyft av att jobba på samma förskola som henne, både i 
kunskap och i sin egen yrkesroll”. 

Anna 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 2022

ISABELLE (BELLA) FERNSTRÖM
FINALIST

Motivering

Bella värnar om genus och står stadigt när det blir diskussioner, hon 

lyssnar aktivt vad kollegerna har för tankar och åsikter för att vidga 

sina egna perspektiv. Bella ser alla barn, är närvarande, följer barnen, 

inspirerar barnen så att de följer henne. Bella värnar om miljön som 

barnen vistas i på dagarna och har tydliga tankar om hur miljön kan 

utvecklas och hur estetiken kan bli en naturlig del av miljön. Bella 

ställer gärna iordning lärandestationer både inne och ute för att på 

så vis skapa goda möjligheter för barns utveckling och lärande. 

Isabelle 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 2022

SOFI (FIA) LILJEGREN
FINALIST
Motivering

Fia är alltid glad och sprider positiv stämning runt sig. Det är spännande 

att ha Fia i verksamheten, hon går alltid ett steg längre i sitt medforskande 

med barnen. Ibland så undrar barnen också om Fia är riktigt klok och -vad 

ska rektor Cissi säga nu? Fia får oss att våga lite mer och är alltid öppen för 

våra idéer. Hur långt kan man gå med ett medborgarförslag? Ska vi lära 

barnen demokrati och samhällsintresse så ska vi naturligtvis både 

demonstrera, samla in namnunderskrifter, hamna i tidningen och besöka 

kommunhuset. Fia ger alltid allt och ser till varje barns bästa. Ger beröm 

och bekräftar alla barn och kollegor. 

Sofi 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 2022

SOFIA HALLAND
VINNARE

Motivering

En fantastisk pedagog som har ett fint bemötande till barn, 
vårdnadshavare och kollegor. Sofia är närvarande med barnen och 
sätter alltid barnets bästa i främsta rummet. Sofia är otroligt kunnig inom 
specialpedagogik och är bra på att anpassa verksamheten efter 
barnens behov. Sofia har en fantastisk förmåga att se till både 
gruppens och den enskilda individens behov. I Sofias närhet skapas det 
bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande. Sofia ser det 
som en självklarhet att arbeta efter våra ledord trygghet, delaktighet 
och glädje. 

Sofia 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 2022
FRIDEBORG UDDEVALLA – KROPPEN

FINALIST
Motivering

Förskolan har arbetat projektinriktat med kroppen som tema. Förskolan har fångat 
upp barnens nyfikenhet genom arbetet med blodomlopp, hjärtat, skelett, sinnen 
och hjärna. Förskolan har i projektet även vävt in fokusområden digitalisering och 
språkutveckling för att ge barnen goda möjligheter till utveckling och lärande. 

Värdegrundsarbetet har också fått sin plats genom bland annat ”Stopp min 

kropp”. Barnen har fått kunskaper om vikten av rörelse och avslappning för att må 
bra. ”Kroppen tycker om att röra på sig”. ”Vi blir trötta men hjärnan blir glad”. 

Barnen har givits möjlighet att jobba med olika uttrycksformer för att lära sig på 
bästa sätt. Barnen har rört sig på olika sätt till musik och till digitala rörelsebanor. 
Barnen har också fått kunskap om vikten av avslappning och återhämtning med 
hjälp av andningsövningar och yoga. 

Barnen har fått goda kunskaper och erfarenheter för ett hållbart liv!

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



ÅRETS PROJEKT 2022
SOLGLÄNTAN OXELÖSUND – LIVSSTIL & HÄLSA

FINALIST
Motivering

Förskolan har under läsåret arbetat med temat livsstil och hälsa inom grön flagg. 
Detta har bidragit till att höja den pedagogiska kvalitet på förskolan. Genom 
kollegiala diskussioner och en ”grön” tråd har förskolans planerade 
undervisningssituationer blivit fler och håller högre kvalitet. 

Barnen har fått lära sig om kroppen och vad som är viktigt för ett hälsosamt liv. 
Projektet har gett barnen nya kunskaper vilket bland annat märks då 
vårdnadshavarna med glädje har återberättat de diskussioner de haft med 
barnen hemma. Förskolan har också samarbetat med folktandvården. En 
tandsköterska har kommit till förskolan och pratat med barnen om vikten av en 
god tandhälsa. 

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



ÅRETS PROJEKT 2022
EKOT VÄSTERÅS – SAGOR

FINALIST
Motivering

Projekt sagor valdes utifrån barnens intresse för böcker och begreppsförståelse. 
Förskolan har arbetat månadsvis med olika sagor från bröderna Grimm. Förskolan 
har arbetat med sagornas innehåll på många olika sätt med tydligt syfte mot 
läroplanens olika målområden. 

För att göra vårdnadshavarna delaktiga har de fått spela in sig själva när de läser 

den saga vi jobbar med. Detta för att barnen ska kunna lyssna på sagan igen 
genom att scanna QR-kod. Barnen har fått arbeta med sagans innehåll genom 
olika uttrycksformer som bild och dramatisering. Projektet har varit en viktig del i 
förskolans språkutvecklande arbete vilket också har synts på barnets 
språkutveckling. 

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



ÅRETS PROJEKT 2022
SURAHAMMAR – VÄRDEGRUND

FINALIST
Motivering

Förskolan har arbetat med ett övergripande tema gällande värdegrund. 
Förskolan har med hjälp av karaktärerna i Pelle Svanslös pratat med barnen om 
att vi är olika men lika mycket värda.  Förskolan har även samverkat med andra 
Hagvidson förskolor. Detta genom att skicka iväg Pelle på äventyr för att 
upptäcka hur värdegrundsarbetet fungerar på andra förskolor. 

Barnen har skrivit kompisregler och pratat om hur man är en bra kompis. Våra 
tankar utifrån Pellesvanslösprojektet var att barnen skulle ges möjlighet att öka sin 
förmåga att sätta sig in i sina och andras känslor och behov. 

Utifrån arbetsplanen och fokusområdet specialpedagogik, har vi arbetat med att 
vi ska inkludera alla barn vilket även är Pelle Svanslös mål. Vi har även fått in 
fokuset delaktighet och engagemang genom att Bill och Bull har inkluderats. Bill 
och Bull har använts i syfte att visa på delaktighet på olika sätt vilket även det har 

varit en del av värdegrundsarbetet.

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



ÅRETS PROJEKT 2022
EKEBY – STAD OCH SAMHÄLLE

FINALIST
Motivering 

Förskolan har arbetat projektinriktat med temat stad och samhälle. I förskolans 
innemiljöer har projektet på ett mycket kreativt sätt växt fram. Barnen har skapat 
hus med hjälp av återbruksmaterial, lera samt byggt med lego. Förskolan har 
besökt teatern Mamma mu bygger koja. 

Förskolans yngre barn har med hjälp av vårdnadshavarnas delaktighet kunnat få 
bilder på sina hus. Med hjälp av Green Screen har barnen kunnat klippas in 
framför sina hus. Barnen har byggt stora hus med flyttkartonger vilket inspirerade 
och engagerade barnen länge. 

De äldre barnen har ritat sina hus för att sedan bygga efter den ritningen. De har 
även gått kompispromenader för att titta på varandras hus. Även de äldre 
barnen har arbetat med Green Screen för att på så vis kunna besöka olika 
byggnader. De har bland annat gjort besök till Globen. 

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



ÅRETS PROJEKT 2022
VÄSTANVINDEN – DEMOKRATI

VINNARE
Motivering

”Jag vill inte bli pannkaka eller ketchup”- förskolans demokratiprojekt har 
involverat Stjärnorna, förskolans äldsta barn, att kunna göra skillnad på riktigt. 
Till grund för projektet ligger ett medborgarförslag som förskolan skickade in till 
Vallentuna kommun förra året. Förskolan fick avslag på sitt förslag om ett 
övergångsställe för att öka medborgarnas trygghet och säkerhet. Förskolan 
nöjde sig inte med svaret utan har protesterat genom namninsamlingar, 
uppvakta politiker, fått besök av politiker på förskolan, synts i media samt 

skrivit plakat och demonstrerat. 

Projektet har bidragit till barnens utveckling och lärande genom att vidga 
ordförståelse och begrepp. Barnen  har fått kunskaper kring hur den 
demokratiska processen inom en kommun fungerar. ”Vi har lärt oss att prata 
med vuxna vi inte känner” (barnen hänvisar till politiker och journalister de 
träffat i samband med detta projekt). 

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



ÅRETS LEDARE 2022
TROLLEBY – THERESE CASSEL

VINNARE

Motivering

Therese, eller Tess som alla säger, har under Hagvidsons ledning tagit sig an sitt 
första rektorsuppdrag. Med trygghet, tydlighet och öppenhet har Tess 
motiverat sin personal till en stor förändring av Trolleby. Nya strukturer och 
flöden har införts vilken borgar för en fortsatt positiv utveckling för enheten. 
Förtroendet för Tess som ledare är högt både hos personal och 
vårdnadshavare vilket bottnar i den tydliga ledare  hon är på förskolan.

Tess stora styrkor som ledare är att vara inlyssnande, prestigelös och analytisk. 
En fin förmåga att separera känslor från fakta men kan samtidigt på ett 
genuint sätt tala med människor utifrån Trygghet, Delaktighet och Glädje! 

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



ÅRETS FÖRSKOLA 2022

TROLLEBY
FINALIST

Motivering

Att gå på förskolan Trolleby är det självklara ”förstavalet” i 

Östervåla. Samarbetet ”Förskola-Hem” är genuint vilket även 
återspeglas i våra mätningar. Vårdnadshavarnas förtroende för 
personalen och dess rektor visar siffror som innebär hög aktning. 
Det grundmurade förtroendet har skapat möjligheter för förskolan 
att fortsätta sin förändringsresa för att fortsatt vara Östervålas mest 
föredragna förskola.

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



ÅRETS FÖRSKOLA 2022

VÄSTANVINDEN
FINALIST

Motivering

En förskola som under flera års tid gått från klarhet till klarhet. Intresset 

för förskolan har successivt ökat vilket gör att vi numer har kö till 
förskolan. Det projektinriktade arbetssättet håller hög klass, vilket även 
visat sig då förskolan var Sverigefinalist i ”Grön flagg”. Barnens 
experimentlusta får alltid näring av energirik personal.

Vårdnadshavarnas förtroende för personal och rektor är mycket högt 
vilket är ett resultat av deras outtröttliga engagemang för 
verksamheten.

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



ÅRETS FÖRSKOLA 2022

EKOT VÄSTERÅS
VINNARE

Motivering

Man brukar säga att ”Djävulen bor i detaljerna”. Men från 

Hagvidson Ekot har ”Hornper” flyttat för länge sedan. Ordning och 
reda på alla processer är förskolans signum. På våra interna 
mätningar har förskolan påvisat en kontinuitet de senaste åren, 
vilket borgar för en högkvalitativ och stabil verksamhet. Förskolan 
har under fyra år gjort en förändringsresa som få verksamheter får 
uppleva. Vidare så har förskolan arbetat med Hagvidsons vision 
och ledord på ett föredömligt sätt vilket medfört att 
personalgruppen har en genuin samsyn i alla frågor. En stor 
prestation av all personal, under ett skickligt, genuint och modigt 
pedagogiskt ledarskap.

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


