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Inledning 

Örby förskolor är organiserad i 5 förskolor på 6 adresser under våren kommer ytterligare en 

avdelning med garantiplatser att öppnas på en egen adress. 

1. Ripsavägen 33, 4 avdelningar, 68 barn 

2. Ripsavägen 44, 4 avdelningar var av en större avdelning, 73 barn 

3. Vingåkersvägen 22 - 26 4 avdelningar, 68 

4. Åkerögränd 5, (3 avdelningar) Två stora arbetslag med 4 mindre hemvister, 52 barn 

5. Önskehemsgatan 32 och Dalbotten, 1 + 4 avdelning, 82 barn  

6. Årdalavägen 80 1 avdelning, 12 barn 

Förskolorna finns i Högdalen och Örby. En av förskolorna finns i Högdalens äldreboende. 

Enheten omfattar 22 arbetslag med i snitt ca 355 barn och ca 80 medarbetare. 

Flera barn har ett annat modersmål än svenska ca 32 % men ojämnt fördelat på de olika 

förskolorna allt från 10 % till 70 %. Inom enheten har vi en ledningsgrupp bestående av 

förskolechef, bitr. fsk chef samt administratör (20t/v) under våren kommer ytterligare en 

biträdande förskolechef att anställas. Andel förskollärare är 39 %. Fyra av förskolorna har 

egen kock övriga verksamheter har catering. Alla förskolorna har städning på entreprenad. 

Öppningen av Årdalavägen kommer att vara en tillfällig avdelning med start från den 2016-

01-29 – 2016-08-28, utifrån uppfyllandet av barnomsorgsgarantin, och ligga under förskolan 

Vingåker. Barngruppen kommer att bestå av ca 12 barn, eventuellt kommer vi att utöka till 14 

barn under våren. Vid en eventuell utökning görs en utvärdering samt förhandling med 

facken. Barnen är födda 2014 och 2015. En förskollärare på 35 h/vecka och två barnskötare 

på 40 h/vecka kommer tillsammans att öppna avdelningen. Vi kommer att lägga stort fokus på 

introduktion, tillhörarfas och grupputveckling, ”från jag till vi”. Utifrån barnens behov och 

intressen bygger vi sedan vidare i verksamheten. 

Örby förskolors verksamhet styrs av FN:s barnkonvention, Lpfö 98/10, Skollagen, 

Stockholms stads förskoleprogram, Förskolornas likabehandlingsplaner/plan mot kränkande 

behandling och Pedagogisk plattform samt Verksamhetsplan och budget. 

Örby förskolor har målmedvetet arbetat för att stärka förskollärarna i deras pedagogiska 

ledarskap. Parallellt gjordes även en satsning på barnskötarna där de fick möjlighet att 

reflektera över sitt uppdrag utifrån sin yrkesroll. Denna utbildning skedde i samarbete med 

Strategihuset och Örby förskolors pedagogiska plattform reviderades och målen tydliggjordes. 

Den pedagogiska plattformen kommer i år att implementeras på varje enhet utifrån 

arbetslagens behov. Varje fokusgruppsansvarig pedagog som har varit med och utformat 

plattformen kommer under våren utveckla en implementeringsplan för sin enhets behov. 

För att stärka det pedagogiska ledarskapet fortsätter vi vår satsning på förskollärarna. Utifrån 

skolagen och förskolans reviderade läroplan har förskolechef/biträdande förskolechef 

tillsammans med förskollärarna ett gemensamt ansvar för den pedagogiska ledningen och 

kvalitetsutvecklingsarbetet på enhetens förskolor. Därför vill vi särskilt stärka 

förskollärargruppen på respektive förskola så att de gemensamt kan ta ett övergripande ansvar 

för den pedagogiska utvecklingen på respektive förskola. 

Vi har flera nätverk/grupper inom olika områden som träffas regelbundet såsom 

likabehandling, språk, kost, IKT och friskvård. Ledningen behöver tydliggöra vilket uppdrag 
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de olika grupperna har och integrera gruppernas arbete och bidrag i den dagliga 

verksamheten. IKT och likabehandlingsgruppen kommer i år att ges ett större utrymme. Dessa 

grupper kommer att träffas varje månad för att utveckla båda områdena på våra enheter, 

Inom enheten har vi återkommande arbetsplatsträffar 1g/mån samt lokal samverkansgrupp 1 

ggr/månad. Inom varje förskola har vi tavelmöten/veckomöten samt reflektions och 

planeringstid för samtliga arbetslag varje vecka. 

Enheten har fyra utvecklingsdagar-utvärderingsdagar/år 

Örby förskolors pedagogiska tanke 

Att varje barn utvecklar kunskaper och färdigheter som gör att de utifrån sina förutsättningar 

når sin fulla potential 

Att förskolan utifrån barns ålder och mognad skapar ett vardagsarbete kring barns inflytande 

och delaktighet. 

Förskolans organisation kopplat till idén 

Örby förskolor kännetecknas vår barnsyn av att vi ser att barnen kan och vill själva. Vi strävar 

efter att barnen skall äga sin verksamhet. 

Vi låter barnen försöka och ger dem tid för lärande och utveckling. 

Detta gör vi genom att: 

 Vi är nära barnen både fysiskt och psykiskt. 

 Vi möter och försöker förstå barnens intresse, vilja och behov. 

 Vi lyssnar och uppmuntrar. 

 Vi är vuxna som leker och intar olika roller i leken. 

 Vi agerar språkrör för att barnet ska kunna uttrycka sina avsikter och behov. 

Lärmiljö kopplat till idén  

Under dagen arbetar vi i flera mindre barngrupper för att på bästa sätt kunna utnyttja inne och 

ute miljön. Vi vill skapa en lugn miljö där det finns utrymme för varje enskilt barn att vara 

och ta för sig i leken. 

Vi strävar efter att skapa en miljö som är tydlig och inbjuder till lek. Vi vill att barnen ska 

veta vad som förväntas utav dem när de kommer in i ett rum. 

Trygghet, trivsel och delaktighet 

Genom att vi arbetar i mindre grupper samt att vi växlar mellan inne och uteverksamhet 

skapar vi ett lugn på förskolan. Vi arbetar aktivt för att hjälpa barnen att stärka deras 

självkänsla, detta gör vi genom att bekräfta barnen i deras aktiviteter under dagen. 

Vi arbetar för ett tydligt vardagsarbete med återkommande rutiner. Syftet är att skapa en trygg 

miljö både för barn och vuxna. 

Örby förskolor kännetecknas av: 

 Nyfikenhet att utforska och lust att lära genom leken 

 Gemenskap - glädje - harmoni 

 Inflytande 

 Kommunikation - öppenhet - respekt - lyhördhet 
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 Inspirerande miljö med pedagoger som känner inspiration - har kraft - kreativitet -

 kunnande och vill utvecklas! 

Se vidare www.stockholm.se/orbyforskolor 

Kvalitetsredovisningen, arbetslagens utvärdering, gruppvärdering enligt TUFF och 

kvalitetsindikatorn samt resultaten från föräldraenkät och medarbetarenkät utgör underlag och 

grund för verksamhetsplanen. Varje arbetslag gör en arbetsplan där de beskriver hur de tänker 

omsätta verksamhetsplanen i praktiken och hur de vill utvecklas och komma vidare. 

Arbetsplanen kommuniceras med ledningen i ett arbetslagssamtal. Vi har utvecklat en 

gemensam syn på vad, när och hur arbetslagen ska följa upp och utvärdera sin verksamhet. 

Det finns en tydlig arbetsgång för arbetslagets kvalitetsarbete. 

Verksamhetsplan och budget har MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna 2016-

01-25 

KF:s inriktningsmål: 

1. Ett Stockholm som håller samman 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel enheter som genomför systematiskt 
barnsäkerhetsarbete 

100 % tas fram av 
nämnden 

År 

 Andel förskollärare av antal anställda 39 % 40 % Tertial 

 Andel förskollärare med kompetens inom 
genuspedagogik/normkritik 

1 % Öka År 

 Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare 0 % 0 % År 

 Andel nöjda föräldrar 84 % 85 % År 

 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja 
barns lärande och utveckling" 

3,5 3,8 År 

Nämndmål: 

Flickor och pojkar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala 

förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling 

Förväntat resultat 

Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar och 

bemöter varandra på ett respektfullt sätt. Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd får sina 

behov tillgodosedda och är så långt som möjligt inkluderade i ordinarie barngrupper. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de 
ordinarie förskolegrupperna 

2016-01-01 2016-12-31 

 Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med 
funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande 

2016-01-01 2016-12-31 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

fall hjälpmedel 

 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske 
med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra 
övergång. Behovet av extra stöd är viktigt att beakta. 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar 

Förväntat resultat 

Barnen visar empati och ser olikheter som en tillgång 

Alla barn deltar i lek utifrån sin förmåga 

Arbetssätt 

Utifrån ett värdegrundat förhållningssätt har alla rätt att bli bemötta och bemöta andra utifrån 

deras speciella person. Vi skapar goda mötesplatser med aktiviteter och projekt där barnen ges 

möjlighet att samspela och ha roligt tillsammans. Vi använder oss av den tredje pedagogen 

och olika materialval som ett pedagogiskt verktyg för att möta varje enskilt barn utifrån deras 

behov och kompetens. 

Barnen uppmuntras till att samtala med och hjälpa varandra så att deras olika förmågor tas 

tillvara, vilket ökar deras förståelse för att vi är olika och har olika erfarenheter och kunskaper 

som vi kan lära av. Barnen ska erbjudas en rik och varierad verksamhet och det ska finnas 

samspel, tillit och ömsesidighet i relationen mellan barn och mellan barn och vuxna. I vårt 

värdegrundsarbete arbetar vi mycket med hur man är en bra kompis och jag stärkande lekar. 

Vi synliggör barnen i vår dokumentation, det stärker deras självbild och barnen känner sig 

betydelsefulla. Vi visar intresse för varje barn genom att knyta an till barnets erfarenheter, 

samt ger flickor och pojkar samma möjligheter till inflytande och utrymme oavsett kön. Vi 

ställer utmanande frågor som ifrågasätter de gängse könsnormer som finns i samhället. 

 

Pedagogerna är närvarande och ser det barnen gör och kan sätta ord på det som händer och 

sker. Barnens respekt för varandra utvecklas genom att pedagogerna är goda förebilder och 

respekterar barnen och varandra. Vi leker lekar och iscensätter situationer som förutsätter 

regler och turordning där vi kan göra flickor och pojkar uppmärksamma på demokrati och 

rättvisa. Våra projektarbeten planeras tillsammans med barnen och de är delaktiga i att ta fram 

gemensamma regler.     

Vi låter barnen samspela i mindre grupper och i olika gruppkonstellationer för att skapa 

möjligheter till positiva relationer. Vi uppmuntrar barnen till positiv beröring, att hjälpa 

varandra och att trösta varandra. 

Vi visar tydligt att vi inte accepterar våld och kränkande handlingar och hjälper barnen att 

använda ord istället för handling/våld vid konflikter. 

Resursanvändning 

Vi ser barn och pedagoger som varandras resurser och kommer under året att fördjupa vårt 

värdegrundsarbete. 

Örby har en likabehandlingsgrupp bestående av en pedagog från varje förskola denna grupp 
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kommer i år att ändras utifrån nytillkommen kompetens och intresse i organisationen. 

Gruppen har till uppgift att ligga steget före och bevaka likabehandlingsfrågor i olika 

sammanhang. I år kommer vi även att fokusera på frågorna kring normkritiskt tänkande och 

genus. 

Uppföljning 

Uppföljning sker regelbundet på arbetslagsmöten och i våra pedagogiska forum. 

Vi samtalar med barnen och vi ställer frågor till föräldrar i anslutning till utvecklingssamtalen. 

Vi använder pedagogisk dokumentation som synliggör det barnen gör och reflekterar kring 

det. 

Vi använder TUFF analys och utvärdering och TUFF sammanfattning, samt 

kvalitetsindikatorn. Vi kommer att göra två utvärderingar per år. Vi kommer att skriva en 

arbetsplan, som revideras terminsvis. 

Vi följer stadsdelens rutiner vid ansökan för barn i behov av särskilt stöd. 

Vi reviderar likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling och följer upp 

jämställdhets- och mångfaldsplanen. 

Utveckling 

Inom enheten behöver vi arbeta långsiktigt med att utveckla och analysera den pedagogiska 

dokumentationen. Genom utvärderings och planerings verktyget TUFF och stadens 

kvalitetsindikator har arbetslagen och hela verksamheten möjlighet att se och förstå helheten 

och arbeta långsiktigt, både ur ett didaktiskt och analytiskt perspektiv. 

 

Utveckling av ett normkritiskt tänkande och genusperspektiv i vår verksamhet ställer krav på 

pedagogerna att de dagligen är medvetna om sitt bemötande och förhållningssätt. 

Likabehandlingsgruppen kommer att fokusera på dessa frågor under året. 

Nämndmål: 

Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor och sitt lärande 

Förväntat resultat 

Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust och 

nyfikenhet styr. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Den pedagogiska miljön i förskolorna ska utformas och 
organiseras så att den är stimulerande för flickor och pojkar, 
stödjer deras lärande och utveckling samt ger dem möjlighet att ta 
egna initiativ. 

2016-01-01 2016-12-31 

 Stadsdelens språkprogram ska användas i förskolorna som grund 
för det språkutvecklande arbetet 

2016-01-01 2016-12-31 
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Enhetsmål: 

Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust och 

nyfikenhet styr 

Förväntat resultat 

-Språk och kommunikation 

Barnen utvecklar olika sätt att kommunicera 

- Matematik 

Barnen utvecklar sitt intresse för och använder matematik som verktyg i vardagen, t.ex. för att 

lösa problem. 

-Naturvetenskap och teknik 

Barnen utvecklar sina intressen och förmågor inom naturvetenskap och teknik. 

Arbetssätt 

Barnen ges möjligheter att arbeta i projektform utifrån sina intressen och sitt engagemang. 

Pedagogerna väver in läroplanens olika mål i de projekt som genomförs. Den pedagogiska 

miljön förändras kontinuerligt utifrån barnens intressen och behov för att på så sätt säkerställa 

att det blir en utmanande lärandemiljö. 

 

Barn måste omges av ett rikt och nyanserat språk och vistas i en tillåtande miljö där tillfällen 

till samtal och dialog för att själva formulera sina tankar ges. Varje pedagog tar medvetet vara 

på varje tillfälle som ges att kommunicera med och stödja/stimulera barns språkutveckling. 

Det är viktigt att vi har ett värdegrundat förhållningsätt där vi lyssnar och är uppmärksamma 

på barnens olika uttryckssätt samt att vi lär barnen att lyssna på varandra. 

 

Pedagogerna anpassar och använder språket så att barnen hela tiden utmanas i sin 

språkutveckling. Barnen erbjuds möjligheter till kommunikation och gestaltning och de har 

tillgång till kommunikationsvägar. Barnen har tillgång till litteratur i olika genrer. Vi 

använder sagor och berättelser som barnen får lyssna till och återberätta. Vi tar vara på 

barnens läs- och skrivglädje genom att uppmuntra deras intresse för bokstäver, ord och siffror. 

Vi ser som en viktig uppgift att stärka/uppmuntra de tysta barnen. Vi utformar språkdomäner 

för flerspråkiga barn tillsammans med föräldrarna. 

 

Barnen erbjuds material som främjar deras intresse för matematik i olika former och 

möjligheter ska finnas för barnen att väga, mäta och räkna i vardagen. Vi låter barnen jämföra 

föremål och observera likheter och olikheter. Matematiken vävs in i projektarbeten och 

naturen används för att synliggöra matematiska begrepp. Den pedagogiska miljön planeras för 

att främja lust, nyfikenhet och matematisk förståelse. Pedagogerna uppmärksammar 

matematiska dilemman i vardagen och hittar lösningar tillsammans med barnen. Skog och 

natur används för utforskande kring naturvetenskap och matematik. Barnen kommer att ges 

tillfällen till att föra och följa matematiska resonemang. Det finns många möjligheter till 

bygg- och konstruktionslek. 

 

Vi gör enkla experiment med barnen för att skapa ett intresse för naturvetenskap. Vi gör 

utflykter i närmiljön, går till skogen och följer årstiderna. Vi lyfter fram och sätter ord på 

naturvetenskapliga upplevelser i vardagen så att de blir tydliga för barnen. Vi ställer 
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utmanande frågor som väcker intresset hos barnen att tänka, utforska och pröva vidare. Alla 

förskolor i enheten är certifierade i grön flagg, några har fått den tredje certifieringen. 

Källsortering och medvetenhet om kretslopp finns involverat i arbetet. 

Resursanvändning 

Arbetslagen träffas regelbundet för utveckling och gemensam reflektion av pågående 

pedagogiskt arbete. Våra främsta resurser är barn och pedagoger som arbetar utifrån ett 

medforskande förhållningsätt där de tillsammans skapar tillfällen i utforskandet av språk, 

matematik, naturvetenskap och teknik. Inom enheten finns ett språknätverk bestående av en 

pedagog från varje förskola som tillsammans med stadsdelens språkpedagog träffas 

regelbundet. Nätverket har uppgiften att ligga steget före, ge idéer och förslag samt sprida 

kunskap i riktning mot målen. Vi använder stadsdelens språkprogram. 

Pedagoger som har gått utbildning eller har gjort projektarbeten delar med sig till kollegor på 

bland annat APT. Vi använder de flerspråkiga pedagoger som finns inom enheten i olika 

situationer. 

Uppföljning 

Kontinuerlig och regelbunden uppföljning i arbetslag, med barn och föräldrar. 

Arbetslaget följer barnets utveckling och lärande via arbetet med projektdokumentationer. Vi 

följer även upp vilka strategier barnet använder för sitt lärande. I enkät och vid 

utvecklingssamtal undersöker vi hur föräldrarna ser på sitt barns lärande och utveckling. Vi 

använder verktyget TUFF analys och utvärdering och TUFF sammanfattning, samt 

kvalitetsindikatorn. Vi kommer att göra två utvärderingar per år. Vi kommer att skriva en 

arbetsplan, som revideras terminsvis. 

Utveckling 

Vi vill utveckla vårt kollegiala samarbete för att på så sätt få syn på oss själva som pedagoger 

och på vårt sätt att tänka och agera bland barnen. Vi vill bli bättre på att iscensätta lärande 

tillsammans med barnen och genom dokumentation och analys synligöra vårt resultat av 

verksamheten. 

Genom analys av den pedagogiska dokumentationen synliggör vi vårt arbete med barnen från 

tanke till resultat där vi ställer frågor som, kommunicerar barn om det aktuella innehållet och 

om inte i så fall varför? Arbetslagen kan behöva stöd i att se möjligheter och vad som kan 

utvecklas. Vi ser i dag att pedagogernas kunskap kring språkutveckling har utvecklats och 

deras arbete är synligt i verksamheten. Vi ser också att vi behöver vidareutveckla vårt sätt att 

dokumentera barns språkutveckling. Språkprogramet behöver bli ett mer levande verktyg i 

verksamheten. Vi behöver även vidareutveckla vår kunskap i att se och förstå matematiska 

begrepp samt naturvetenskap och teknik för att synliggöra barnens tänkande kring det. 

Nämndmål: 

Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande 

Förväntat resultat 

Flickor och pojkar är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll. 
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 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolans arbete 
med jämställdhet, normer och värden samt barns inflytande. 

84 %  År 

Enhetsmål: 

Flickor och pojkar är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll 

Förväntat resultat 

Barnen gör egna aktiva val 

Barnen deltar i förskolans beslutsprocesser utifrån sin egen förmåga. 

Arbetssätt 

Genom observationer och pedagogisk dokumentation får vi kunskaper om barnens intressen, 

utveckling och lärande, vilket ligger till grund för fortsatt arbete och utveckling. Vi skapar en 

pedagogisk miljö med varierat material som ger barnen valmöjligheter, genom att materialet 

finns tillgängligt och synligt. Både flickor och pojkar ges möjlighet att utforma den 

pedagogiska miljön och miljön förändras med de skiftande projekt som pågår, samt utifrån 

barnens intressen, tankar och argument. De vuxna lyssnar på barnen och barnen lyssnar på 

varandra. Genom att samla barnen kring projekt som de själva har visat intresse för skapas 

gemensamma mötesplatser och det ges möjligheter till samspel. 

Vi låter barn samspela i mindre grupper, göra egna val, vi uppmuntrar barn att känna efter vad 

de vill göra och ger barn rätten att säga nej. 

Vi lär barnen att hjälpa varandra vid konfliktlösning genom att visa på hur vi agerar när vi är 

arga samt att vi ger dem redskap till att utrycka och förstå sina egna känslor. Genom 

dramatisering och reflektion ges barnen tillfälle att fundera över olika etiska dilemman. 

Barnen ges möjlighet att berätta om egna tankar och idéer (kroppsspråk används flitigt på 

småbarnsavdelningarna). Vi ger barnen positiv feedback genom att bekräfta, uppskatta och 

uppmuntra både flickor och pojkar. 

Resursanvändning 

Vi arbetar utifrån ett medforskande förhållningsätt och ser barnen och oss själva som våra 

främsta resurser. I de forum som finns lyfter vi goda sätt att arbeta med flickors och pojkars 

inflytande. Vi skapar även en miljö tillsammans med barnen utifrån deras intressen och 

behov. Medarbetarna har kännedom om barnkonventionen som bland annat särskilt anger 

barns rätt till inflytande. I vår organisation har vi flera studerande som delger ny pedagogiska 

tankegångar som även kopplas till nutida forskning. 

Uppföljning 

Arbetet med att nå målet följs upp via evidens som framgår av den pedagogiska 

dokumentationen. Vi använder TUFF analys och utvärdering och TUFF sammanfattning, 

samt kvalitetsindikatorn. Vi kommer att göra två utvärderingar per år. Vi kommer att skriva 

en arbetsplan, som revideras terminsvis. 

Vi genomför en enkät och ställer frågor till föräldrar i anslutning till utvecklingssamtalet. 
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Utveckling 

Vi utvecklar vårt arbete i att samtala med barn för att få ta del av deras tankar, idéer och 

åsikter och vi behöver i högre utsträckning synliggöra för både flickor och pojkar hur deras 

tankar och idéer tas tillvara. 

Vi behöver vidareutveckla samarbetet mellan avdelningarna, framförallt gällande lokaler, 

miljö, material samt kompetens, för att barnen ska kunna göra fler aktiva val och för att skapa 

en likvärdig verksamhet för enhetens alla barn. 

Detta vill vi ska mynna ut i en verksamhet där vi alla tar ett gemensamt ansvar för allas barn 

och det pedagogiska innehållet. Vi vill se en verksamhet som har ett likvärdigt 

värdegrundsarbete och pedagogiskt förhållningsätt i hela organisationen. 

Utomhusmiljön och det pedagogiska arbetet på gården behöver utvecklas genom att erbjuda 

barnen fler valmöjligheter utomhus. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för 

alla 

Nämndmål: 

Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av 

aktiviteter som främjar rörelse, motion och hälsa 

Förväntat resultat 

Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa samt utövar 

fysiska aktiviteter. Kvinnor och män med stöd och omsorg inom nämndens verksamheter 

upplever att de möter ett varierat utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Möjligheterna till 

spontanidrott för både kvinnor och män är goda i stadsdelen. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 I arbetet med mat och måltider ska förskolorna utgå från 
stadsdelens gemensamma riktlinjer. 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa och 

välbefinnande samt utövar fysiska aktiviteter 

Förväntat resultat 

Barnen visar intresse för fysiska aktiviteter, mat och hälsa 

Arbetssätt 

Vi utövar olika fysiska aktiviterer både utomhus och inomhus såsom dans, hinderbana, 

springa, gå, klättra mm. Vi vill att flickor och pojkar ska få goda upplevelser av att röra på sig 

och en sund inställning till sin kropp. Vi har dagligen dialog med barnen vid exv. samling och 

måltidssituationer om hälsa och mat. Barnen vet att man ska äta mat för att orka och de vet att 

det inte är bra att äta förmycket socker och att det är viktigt att röra sig för att må bra. De vet 
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också att det är viktigt med återhämtning på vilan för att orka med resten av dagen. 

Pedagogerna ser till att det finns en väl avvägd dagsrytm, med balans mellan vila och 

aktivitet, inne och utevistelse, lugna och livliga aktiviteter och samvaro i stor och liten grupp. 

Vi skapar goda måltidsrutiner där barnen efter förmåga så långt det är möjligt får hantera sin 

mat själva; ta mat, skära maten, bre sin smörgås och smaka på ny mat när man är redo för det. 

Alla ska få äta för sin egen skull och inte för att någon annan vill det. Matstunden ska vara 

trevlig för både barn och vuxna. 

Vi uppmärksammar och ger barnen goda rutiner för hygien; att de alltid tvättar händerna efter 

utevistelse och varje toalettbesök. 

Resursanvändning 

Vi delar upp oss i smågrupper för att lättare fånga barnens intressen. Pedagogerna arbetar 

utifrån sina olika intresseområden eller om de vill utmana och utveckla sig inom vissa ett 

ämnesområde. Vi använder oss av pedagogernas olika kompetenser i vårt pedagogiska arbete. 

Vi har även kockar på förskolorna som lagar varierande och näringsrik mat. Vid 

måltidsstunderna samtalar vi ofta med barnen om mat och hälsa på olika sätt. Vi har utbildade 

hälsocoacher inom enheten som tillsammans bildar en friskvårdsgrupp. 

Vi samarbetar med stadsdelens dietist. 

Uppföljning 

Arbetet med att nå målet följs upp via evidens som framgår av den pedagogiska 

dokumentationen. Utifrån den använder vi TUFF analys och utvärdering och TUFF 

sammanfattning, samt kvalitetsindikatorn. Vi kommer att göra två utvärderingar per år. Vi 

kommer att skriva en arbetsplan, som revideras terminsvis. 

Vi har återkommande samtal med barnen och vi ställer frågor till föräldrar i anslutning till 

utvecklingssamtalen. 

Utveckling 

Barnen har en god uppfattning om vikten av god livsföring, vad som är det viktiga med 

maten, hälsan och att ta hand om varandra. Vi kan se att barnen tar för sig i verksamheten och 

at de vågar utmana sig själva. Vi ser att de har utvecklats både som individer och i grupp de 

har även blivit mer positiva till maten och vågar smaka på nya maträtter, grönsaker och 

frukter. Vi följer vårt arbete genom pedagogisk dokumentation och använder oss av verktygen 

TUFF analys och utvärdering och TUFF sammanfattning samt kvalitetsindikatorn. Kockar 

och friskvårdgrupp får i uppdrag att under året se till att frågor som kommer upp i de olika 

grupperna sammanflätas så att de bildar en helhet kring hälsa, välbefinnande och fysiska 

aktiviteter. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden 
samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla 
barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst 
en professionell kulturupplevelse per termin. 

2016-01-01 2016-12-31 
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Nämndmål: 

Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av 

kultur och skapande aktiviteter 

Förväntat resultat 

Flickor och pojkar tar del av och utövar kultur i olika former. Kvinnor och män med stöd och 

omsorg inom nämndens verksamheter har möjlighet att delta i ett varierat och tillgängligt 

utbud av kulturaktiviteter. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två 
professionella kulturupplevelser under året 

22 %  År 

Enhetsmål: 

Flickor och pojkar tar del av och utövar kultur i olika former. 

Förväntat resultat 

Barnen visar intresse för att utöva kultur genom olika uttrycksformer 

Arbetssätt 

Pedagogerna uppmuntrar och ger barnen många tillfällen till olika kulturupplevelser samt 

möjligheter att använda olika uttrycksformer såsom musik, drama, rörelse, dans, 

sagoberättande, bild och form. 

Pedagogerna visar både glädje och en positiv attityd där de förstärker idéer som både barn och 

pedagoger lägger fram genom att säga: -Åh, vilken bra ide! Vilket vi tror leder till ökad 

självkänsla, kreativitet, nyfikenhet och kunskap. Pedagogerna använder sig själva som 

redskap genom att de, klär ut sig, dramatiserar, målar, skapar och dansar mm. Vi går till 

bibliotek och lånar böcker på andra språk, vi pratar med barnen om olika länder, mat och 

högtider, vi har olika sagor och sånger på samlingarna. Vi tar tillvara på barnens egen kultur i 

form av nya rim, ramsor, popsånger och seriefigurer. Vi uppmärksammar barnens olika 

ursprung. Vi är intresserade av andra kulturers traditioner och har dialog med barn och 

föräldrar omkring dem. Vi gör besök på teater, musikföreställningar, bibliotek och 

utställningar i vår närmiljö. Vi köper in teaterföreställningar till våra förskolor och vi tar 

tillvara på de möjligheter till att uppleva kultur som erbjuds. 

Resursanvändning 

I den mån vi har möjlighet använder vi oss av de kulturella aktiviteter Stockholms stad 

erbjuder. Vi använder oss också av våra pedagoger och barn som har olika kunskaper och 

erfarenhet. De får dela med sig av sina kunskaper i gruppen eller till det enskilda barnet av 

exv. dans, musik, språk, drama upplevda resor mm. Vi har en kulturansvarig pedagog på varje 

förskola som har kunskap om de kulturella erbjudanden som Stockholm stad och 

Stadsdelsförvaltning erbjuder. Vi ser både pedagoger och föräldrar som en tillgång när det 

gäller arbetet med barnens olika modersmål. 
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Uppföljning 

Arbetet med att nå målet följs upp via evidens som framgår av den pedagogiska 

dokumentationen. Utifrån den använder vi den stadsdelsgemensamma TUFF, analys och 

utvärdering samt TUFF sammanfattning. Dessutom använder vi kvalitetsindikatorn en gång 

per år. Vi kommer att göra två utvärderingar per år. Arbetslagen får i samband med 

utvärdering redovisa antal kulturaktiviteter som barnen har tagit del av. 

Utveckling 

Vi utvärderar och följer vår verksamhet genom pedagogisk dokumentation. Genom 

dokumentationen kan arbetslagen följa och utveckla verksamheten utifrån det enskilda barnet 

och gruppens behov. Vi ser att vi även behöver utveckla förskolans dokumentation där vi 

följer upp varje barns utveckling och lärande utifrån läroplanens mål för kultur. Där vi kan se 

resultatetet av hur dokumentationen används i vidare planering för varje barn utveckling och 

lärande. Vi ser att barnen har ett stort intresse för böcker och högläsning barnen läser och 

dramatiserar även böckerna för varandra. Vi behöver även arbeta mer interkulturellt och 

skaffa mer information om olika länder som barnen kommer ifrån. Det kan vi göra genom att 

lära oss att räkna och hälsa på olika språk, visa flaggor och bilder mm. Vi kan även utveckla 

samarbetet med barnens föräldrar som kan berätta om sin kultur och de länder som de 

kommer ifrån. 

KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.1 Energianvändningen är hållbar 

Nämndmål: 

Nämndens verksamheter bidrar till ett klimatsmart Stockholm 

Förväntat resultat 

Stadsdelens verksamheter är energieffektiva med minskade utsläpp av växthusgaser som 

följd. Elanvändningen minskar. Matavfall för biologisk behandling sorteras ut. Samtliga 

verksamheter genomför aktiviteter i klimat- och miljöhandlingsplanen som är aktuella för 

enheten. 

Enhetsmål: 

Vi ger barnen möjligheter att utveckla sin förståelse för hur vi värnar om vår miljö. 

Förväntat resultat 

Att barnen har utvecklat en förståelse för sin egen betydelse i miljöarbetet samt att de lärt 

känna sin ute- och närmiljö väl. 

Att barnen vet vad som händer med matavfallet och de sopor vi sorterar. 

Att både pedagoger och barn har fått en ökad medvetenhet om hur vi kan spara på el och 

vatten. 
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Att alla förskolor inom enheten blivit "Grön flagg" certifierade. 

Arbetssätt 

Vi fortsätter vårt arbete att göra barnen aktiva och delaktiga i miljöarbetet. 

Vi lär barnen principerna för källsortering så att de kan förstå hur och varför vi källsorterar. 

Vi tar tillvara på återvinningsmaterial, samt material från naturen och vår närmiljö för att 

använda det i skapande aktiviteter. 

Vi är ofta ute i naturen och vi läser böcker för barnen om natur och miljö samt gör 

experiment. 

Vi pratar med barnen om hur man värnar om naturen och varför. 

Vi informerar föräldrar om miljöarbetet. 

Vi fortsätter med inköp av ekologiska livsmedel under förutsättning att vi kan få bra kvalité 

till en rimlig kostnad. 

Vi sparar på el och vatten och använder oss av miljövänliga produkter. 

Resursanvändning 

Vi har miljöansvariga på varje förskola som har ett särskilt ansvar för arbetet med "Grön 

flagg" och arbeta för att ge idéer och förslag som ska sprida kunskap om hur vi kan utveckla 

vårt miljöarbete vidare. Samtliga förskolor är certifierade och en del har blivit det för tredje 

gången. Certifieringarna är mycket tidskrävande vilket gör att vi i dag inte är säkra på om vi 

kommer att fortsätta med Grön flagg. 

Uppföljning 

Vi följer upp vårt arbete på arbetsplatsträffar och avdelningsmöten samt vid utvärdering av 

våra åtaganden. 

Genom projektdokumentation och återkommande samtal med barnen. 

Förskolechefen träffar enhetens kockar en gång/månad. 

Vi använder oss av stadsdelens uppföljning av andelen inköp av ekologiska livsmedel. 

Utveckling 

Alla enhetens förskolor är grön flaggcertifierade och några har sin tredje certifiering. Vi 

kommer att fortsätta med vårt medvetna miljöarbete men är osäkra på hur vi ska göra med 

Grön flagg certifieringarna. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade 

Nämndmål: 

Verksamhetens transporter genomförs på ett hållbart sätt 

Förväntat resultat 

Alla resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt. 
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Enhetsmål: 

Enhetens transporter genomförs på ett hållbart sätt 

Förväntat resultat 

Enheten använder kollektiva transportmedel 

Arbetssätt 

När vi gör besök utanför närområdet arbetar pedagogerna oftast med mindre barngrupper och 

använder sig av kollektiva transportmedel. 

Resursanvändning 

Enheten använder endast kollektiva transporter 

Uppföljning 

Arbetet med att nå målet följs upp genom pedagogiska dokumentationen. Vi använder TUFF 

analys och utvärdering och TUFF sammanfattning, samt kvalitetsindikatorn. Vi kommer att 

göra två utvärderingar per år. Vi kommer att skriva en arbetsplan, som revideras terminsvis. 

Vi genomför en enkät och ställer frågor till föräldrar i anslutning till utvecklingssamtalet. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.5 Stockholms miljö är giftfri 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder 
på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för 
kemikaliesmart förskola 

 Fastställs 
2016 

År 

 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta 
måltider och livsmedel. 

 Fastställs 
2016 

År 

Nämndmål: 

Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta 

Förväntat resultat 

Andelen köpta ekologiska livsmedel inom förvaltningens verksamheter ökar. Förskolorna 

arbetar aktivt med kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola. 

Enhetsmål: 

Enheten arbetar aktivt med kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart 

förskola 

Förväntat resultat 

Alla förskolor inom enheten ska uppnå nivå 1 i vägledning 
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Arbetssätt 

Alla avdelningar och kök kommer att inventera sin egen miljö utifrån folder ”Kemikaliesmart 

förskola” vi kommer att göra fler medvetna och bra val vid inköp. Vi kommer att ta bort så 

mycket plast från verksamheten som är möjligt. 

Resursanvändning 

Till våren kommer en arbetsgrupp att tillsättas gruppen kommer att uppdatera sig genom 

media, forskning och litteratur kring ämnet. Vi kommer även aktivt ta del av stadsdelens 

utbildning och information. Vi använder oss av pedagoger som är extra intresserade och 

pålästa i dessa frågor. 

Uppföljning 

Vi kommer att följa upp detta mål på våra arbetsplatsträffar, LSG och köksmöten. Varje 

avdelning kommer att kontinuerligt följa upp sin miljö på sin reflektion. 

Fokusgruppen Kemikaliesmart förskola kommer tillsammansmed biträdande att visa övriga 

pedagoger hur vi ska arbeta och hur vi ska utveckla. 

Utveckling 

Vi strävar efter att bli en fullgod kemikaliesmart förskole enhet och uppnå nivå 1 under 2016. 

Vi ska använda oss av mallen till handlingsplan som finns i foldern ”Kemikaliesmart 

förskola”. 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet 

Nämndmål: 

Medarbetarna i förvaltningen erbjuds möjlighet till kompetensutveckling 

Förväntat resultat 

All tillsvidareanställd personal har adekvat utbildning för sin tjänst. Kompetensutveckling och 

möjliga karriärvägar erbjuds i förvaltningen. 

Enhetsmål: 

Örby förskolor uppmuntrar och erbjuder alla medarbetare kompetensutveckling 

Förväntat resultat 

Medarbetarna ska vara nöjda med sin kompetensutveckling de fått under året. 

Arbetssätt 

Vi försöker ta tillvara personalens specifika kompetens. Vi är nyfikna och genuint 
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intresserade av vad var och en kan bidra med. Vi brukar fråga redan vid anställning om vad 

man har för kompetens och önskemål. Vid mentorsamtal, medarbetarsamtal och i andra forum 

ger vi varje medarbetare möjlighet att tala om vad han/hon önskar för kompetensutveckling 

eller vad man vill arbeta mer med. När någon är bra inom något område får de oftast 

möjlighet att utveckla sig själva och vara med och utveckla enheten. 

Vi köper även in extern utbildning då vi känner att vi har behov av det. Vi tar alltid del av 

stadsdelens kompetenssatsningar. 

Resursanvändning 

Vi använder oss främst av den kunskap som redan finns i organisationen och ser oss själva 

som våra bästa resurser. Vi håller oss uppdaterade genom olika sociala medier och forum. Vi 

tar del av forskning och vad som händer i vår värld och närmiljö. Behovet styr efterfrågan. Vi 

använder oss av den kompetens och de interna utbildningar som finns inom olika områden i 

vår stadsdel. 

Uppföljning 

Följs kontinuerligt upp på arbetsplatsträffar, planeringsdagar, reflektionsmöten och LSG. Vid 

medarbetarsamtal följer man kontinuerligt upp vad den man vill, önskar och behöver för 

fortsatt utveckling. 

Utveckling 

Att lyfta fram fler kompetenta medarbetare på våra arbetsplatsträffar både de gemensamma 

inom hela Örby förskolor samt de enskilda på enheterna, vi behöver även göra en kompetens 

invertering på enheterna. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

Nämndens resurser utnyttjas effektivt 

Förväntat resultat 

Verksamheten bedrivs inom budgetramen. Befintliga resurser används optimalt och invånarna 

får största möjliga nytta för sina skattepengar. 

Enhetsmål: 

Vi åtar oss att driva verksamhet inom ramen för tilldelad budget. 

Förväntat resultat 

Vid årets slut ska budgeten vara i balans. Viktigt att förskolechefen informerar i tidigt skede 

då det kan bli förändringar i budgeten. 

Arbetssätt 

Förskolechef gör en realistisk budget utifrån de förutsättningar som ges. 
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Genom månadsuppföljning och tertialrapporter har vi kontroll över ekonomin så att den är i 

balans. 

Förskolechef kommunicerar barngruppernas storlek och personalbemanning med bitr. 

förskolechef och representanter i den lokala samverkansgruppen. 

Förskolechef informerar i veckobrev till medarbetarna hur vi följer budget. 

Vi kommer vara mer flexibla utifrån att behovet kan se olika ut under året och därmed 

anpassa verksamheten utifrån de behov som uppstår. 

Resursanvändning 

Uppföljning görs i samarbete med stadsdelens controller. 

Uppföljning 

Förskolechef gör uppföljning av budgeten varje månad. 

Tertialrapporter görs med beskrivningar av eventuella planerade åtgärder för att få budgeten i 

balans. 

Budgetuppföljning görs med bitr. förskolechef, lokalsamverkansgrupp, arbetsplatsträffar och 

kockar på respektive förskola. 

Utveckling 

Tydligare uppföljning och återkoppling ut i organisationen om hur vi följer budget. 

KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som 
relaterar till individer uppdelad efter kön 

2016-01-01 2016-12-31 

 Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhets integreras i 
syfte att syliggöra effekten av nämndens beslut och 
resursfördelning utifrån kön 

2016-01-01 2016-12-31 

Nämndmål: 

Enskede-Årsta-Vantör är en jämställd stadsdel där makt och resurser fördelas 

lika 

Förväntat resultat 

Nämndmål uppfylls med lika goda resultat för flickor och pojkar, kvinnor och män. 
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Enhetsmål: 

Enheten fördelar makt och resurser lika ur ett jämnställdhetsperspektiv 

Förväntat resultat 

Verksamheten är organiserad så att pojkar och flickor i sin lek har utrymme att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen 

Arbetssätt 

Vi kommer att fördjupa oss i olika frågerställningar på arbetsplatsträffar under året. Vi 

kommer att arbeta med frågor som handlar om jämställdhet och likabehandling. Vi är väl 

medvetna om att läroplanen säger att ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller”. Det är viktigt att pojkar och flickor har samma möjligheter att pröva och utveckla 

sina förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa könsroller. Vår 

likabehandlingsgrupp kommer leda och utveckla jämställdhetsfrågor, normkritiskt tänkande 

och likabehandlingsarbetet framåt i Örby förskolor. Vi behöver även medevetengöra vårt 

värdegrundsarbete genom att vi har en ständig dialog, reflektion och återkoppling till vad vi 

ser och hör i vårt dagliga arbete. 

Resursanvändning 

I Örby förskolor har vi en likabehandlingsgrupp som även kommer att arbeta utifrån ett 

normkritiskt perspektiv och med jämställdhetsfrågor. Under vårterminen kommer vi gå en 

utbildning genom stadsdelens jämställdhetsstrateg Katarina Olsson. Den bygger på 

skolverkets material. Tanken är sedan att vi ska utbilda övriga medarbetare under året. 

Uppföljning 

Vi kommer att följa upp vårt arbete med jämställdhet, likabehandling och normkritiskt 

tänkande på, utvärderingsdagar och fokusgruppsträffar. Vi kommer att följa upp utbildningen 

av Katarina Olsson då den är avslutad. 

Utveckling 

Vi kommer att följa och utveckla arbete vidare på våra fokusgruppsträffar samt när vi har 

utvärdering och delårsutvärdering. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Aktivt Medskapandeindex 82 83 År 

 Sjukfrånvaro 7,2 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 Sjukfrånvaro dag 1-14 3 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 20 (27) 

 
 stockholm.se 
 

Nämndmål: 

Nämndens arbetsplatser har goda arbetsvillkor 

Förväntat resultat 

Efterfrågade medarbetare kan rekryteras och behållas. Frisknärvaron är hög och medarbetare 

och chefer trivs på arbetsplatsen. Goda resultat uppnås i medarbetarundersökningen, den 

psykosociala skyddsronden och i relevanta brukarundersökningar. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla chefer ska hålla samtal med medarbetaren inom 1- 3 dagar 
efter att de insjuknat för att tidigt kunna hjälpa medarbetaren att 
vara på arbetsplatsen 

2016-01-01 2016-12-31 

 Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer 
än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 
dagar, med ett samtal 

2016-01-01 2016-12-31 

 Kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i arbetslivet ska 
höjas 

2016-01-01 2016-12-31 

 Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och 
medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram 
handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Vi åtar oss att på olika sätt arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats med en god och 

hälsosam arbetsmiljö. 

Förväntat resultat 

Att vårt resultat i medarbetar -och arbetsmiljöenkäten förbättras ytterligare. 

Arbetssätt 

Vårt arbetssätt bygger på ett gemensamt synsätt och värdegrundsarbete. Vi försöker att 

kontinuerligt diskutera vår värdegrund. Det är oerhört viktigt att alla medarbetare är insatta i 

förskolans värdegrundsarbete och känner att de kan stå för dess innehåll. 

Vi är alla varandras arbetsmiljö. 

Vi lägger hög vikt vid ett gott samarbete och en stor öppenhet över hela enheten. I Örby 

förskolor är det viktigt att alla medarbetare ska känna att de är lika viktiga oavsett bakgrund, 

kön och utbildning. 

Vi har en helhetssyn på arbetet med barnen vilket innebär att alla som arbetar hos oss är lika 

viktiga. Vi lägger hög vikt vid att finna en lösning på eventuella problem som kan uppstå. 

Vi strävar efter att alla ska ha möjlighet till god insyn i verksamheten. 

Vi backar kontinuerligt upp den pedagogiska utvecklingen inom enheten och i varje arbetslag. 

Vi har ett årshjul med datum för deadlines, så att avdelningarna har möjlighet att ha 

framförhållning. 

Vi har flera nätverk inom enheten så som språk, likabehandling, hälsa, Örby förskolors 

pedagogiskaplattform och IKT för utbyte av erfarenheter, pedagogiska samtal och för att driva 

den pedagogiska utvecklingen vidare. 

Vår fokusgrupp har i uppdrag att implementera den pedagogiska plattformen ute i enheterna 
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samt att ansvara för det pedagogiska utvecklingsarbetet vid våra arbetsplatsträffar under våren 

kopplat till enhetens behov utifrån den pedagogiska plattformen. 

Vi satsar också på utbildning för både förskollärare och barnskötare kring uppdraget utifrån 

de olika yrkesrollerna. 

Vi har fyra utvecklingsdagar/år. 

Enhetens lokala samverkansgrupp träffas två gånger per månad ett möte för lokal samverkan 

och ett förmöte inför lokalsamverkan. 

Vi arbetar enligt stadsdelens policy för rehabilitering. 

Varje medarbetare som varit sjuk mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna kommer att ha 

samtal med biträdande förskolechef. 

Förskolechef och medarbetare kommer att ha en rehabiliteringsutredning om medarbetare 

varit sjuk vid mer än 6 tillfällen under en 12 månaders period. Medarbetaren informeras alltid 

om möjligheten att ta med facklig representant i rehabiliteringsarbetet. 

Vi har en friskvårdsgrupp som består av en pedagog från varje förskola. Gruppen ger förslag 

till friskvårdsaktiviteter för all personal, ordnar friskvårdstävlingar, hälsovecka och 

friskvårdsinslag på arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar. Alla i friskvårdsgruppen har gått 

hälsocoachutbildning. 

Varje medarbetare ges subvention av friskvårdsaktiviteter. 

Vi köper in bullerdämpande bord och material, höj -och sänkbara skötbord samt bättre 

belysning till alla förskolor inom enheten. 

Vi har arbetskläder till all tillsvidareanställd personal. 

Vi har fria pedagogiska måltider, fritt kaffe/the samt färsk frukt i personalrummet. 

 

Vi vill skapa en arbetsplats där personal trivs och känner arbetsglädje. 

Vi strävar efter att ett tillåtande klimat skall råda så att alla kommer till sin rätt och vågar 

framföra sina åsikter vilka skall respekteras. På alla arbetsplatsträffar ges möjlighet att ta upp 

frågor som rör arbetsmiljö. En arbetsmiljöenkät och en medarbetarenkät görs varje år. 

Resultatet används för att förbättra arbetsmiljön. 

 

Vi försöker tillgodose de önskemål personalen har angående semestrar och ledighet genom att 

t ex anställa ett flertal vikarier under sommaren. Under jul och sommar har vi endast en till 

två förskolor öppna. 

Resursanvändning 

Vi använder oss av vår 

Friskvårdsgrupp som träffas två gånger per termin med syfte att stimulera till olika 

friskvårdsaktiviteter inom enheten. De får också hälsocoachutbildning i flera steg. 

Vi använder oss av vår arbetsmiljöplan och våra dokument som resurs och stöd i vårt arbete. 

Vi samverkar med fackförbunden 

Vid behov konsulterar vi specialister på olika områden som förskolepsykolog, handledare 

mm. 

Uppföljning 

Genom att kontinuerligt ta upp verksamhetsfrågor, trivsel och arbetsmiljöfrågor på Apt, i 

lokala samverkansgruppen, arbetslagssamtal och medarbetarsamtal. 

Vi genomför en arbetsmiljöenkät och medarbetarenkät varje år. 
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Utveckling 

Detta område måste ständigt uppdateras och anpassas efter olika grupper och individer vi ser 

Örby förskolor som en enhet i ständig förändring. Ett reflekterande förhållningssätt är 

avgörande när det gäller att ta vara på de erfarenheter man gör. En viktig funktion för de som 

deltar i lärande samtal är att skapa ett klimat där reflektioner uppmuntras. Vi behöver utveckla 

samarbetet inom varje förskola och inom enheten, samt sträva efter bättre ansvarstagande och 

delaktighet för att vi ska kunna förverkliga förskolans uppdrag. Vi arbetar för att utveckla 

kollegial handledning. 

 

Vi behöver justera den pedagogiska organisationen ytterligare, genom att se över schemat så 

att vi kan få in enskild planerings och utvecklingstid för alla pedagoger. 

Pedagogerna ska ges flera möjligheter att göra studiebesök i andra verksamheter och inom 

den egna enheten. Vi kommer under våren att utveckla vår mötesteknik kring våra tavelmöten 

så att de blir mer anpassade utifrån vår organisations behov. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är 

fritt från diskriminering 

Nämndmål: 

Nämndens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter och är fria från 

diskriminering 

Förväntat resultat 

Alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt 

utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter. I förvaltningens verksamheter bemöts alla 

med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. Arbetssätt utvecklas för att tillämpa jämställdhetsintegrering i hela 

arbetsprocessen. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 All individbaserad statistik i förvaltningen redovisas uppdelat på 
kön 

2016-01-01 2016-12-31 

 Arbetet inom förvaltningens enheter ska präglas av ett gott 
bemötande 

2016-01-01 2016-12-31 

 För att höja medvetandet om olika funktionsnedsättningar ska 
enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen 
om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
funktionshinder. Det ska vara möjligt för personer med 
funktionsnedsättning att komma ifråga för arbete inom 
förvaltningen. 

2016-01-01 2016-12-31 

 Jämställdhetsanalyser och normkritiskt tänkande utvecklas som en 
del i det ordinarie arbetet. 

2016-01-01 2016-12-31 

 Verksamheterna utvecklar arbetssätt för att tillämpa 
jämställdhetsintegrering i hela arbetsprocessen. 

2016-01-01 2016-12-31 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets 

rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention 

Nämndmål: 

Nämndens verksamheter respekterar och lever upp till barnets rättigheter 

enligt FN:s barnkonvention 

Förväntat resultat 

Barnperspektivet genomsyrar all verksamhet. 

Enhetsmål: 

Enheternas verksamheter respekterar och lever upp till barnens rättigheter enligt 

FN:s 

Förväntat resultat 

Barnperspektivet genomsyrar all verksamhet 

Arbetssätt 

Vår verksamhet och likabehandlingsplan är väl förankrad i FN:s barnkonvention. Alla barn är 

lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras i något sammanhang. 

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Varje barn har rätt att 

uttrycka sin mening och höras i alla frågor. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets 

ålder och mognad. Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina 

åsikter. Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls. Varje barn har rätt att 

skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av 

vårdnadshavare eller annan som har hand om barnet. Ett barn med funktionsnedsättning ska 

ha samma rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika 

villkor. Vi ser till att alla barn ska ha möjlighet att kunna leka och utvecklas under 

gynnsamma förhållanden som utmanar deras lek och utveckling. 

Resursanvändning 

Resursanvändning Vi använder oss av FNs barnkonvention, vår likabehandlingsplan och alla 

övriga dokument som rör vår verksamhet. Vi håller oss uppdaterade om vad som händer i vår 

omvärld genom media och olika kontakter. Vi tar hjälp av stadsdelens stödinsatser vid behov. 

Vi rekommenderar vårdnadshavare att ta kontakt med BVC, BUP och andra stödinsatser om 

vi anser att det finns behov. 

Uppföljning 

Vi följer alltid upp olika stödinsatser genom att göra en handlingsplan och att delge 

vårdnadshavarna om vad vi gör. Vi för alltid en nära dialog med barnets vårdnadshavare om 

vad som händer och sker. Det är viktigt med återkoppling i alla sammanhang både muntligt 

och skriftligt. 
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Utveckling 

Vi ska säkerställa att samtliga medarbetare har läst och kan likabehandlingsplanen samt är 

medvetna om FNs barnkonvention. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla 

Nämndmål: 

Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god 

Förväntat resultat 

Invånarna upplever att information om förvaltningens verksamheter är tillgängliga. De känner 

till verksamheterna och upplever att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och 

dess medarbetare. Förvaltningens lokaler är tillgängliga för kvinnor och män med 

funktionsnedsättning. Invånarna är nöjda med tillgängligheten i park- och stadsmiljön. 

Kvinnor och män med funktionsnedsättning upplever tillgänglighet i stadsmiljön. Samtliga 

verksamheter genomför nämndens aktiviteter kopplade till programmet för delaktighet. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Brukare ska kunna kommunicera direkt med personal inom 
förvaltningen utan att behöva gå via stadens kontaktcenter 

2016-01-01 2016-12-31 

 Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
ska fortlöpande förankras inom förvaltningens verksamheter 

2016-01-01 2016-12-31 

 Skriftlig information som förvaltningen utformar ska ses över och 
anpassas till lättläst 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Vi åtar oss att informera om verksamheten på våra förskolor 

Förväntat resultat 

Att föräldrar är nöjda med den information de får om vår verksamhet 

Att familjer väljer våra förskolor 

Arbetssätt 

Vi uppdaterar regelbundet vår hemsida och jämför service med aktuell information om 

enheten. 

Vi har utarbetat olika foldrar som informerar om vår verksamhet och om våra förskolor. 

Vi har visningsdagar då vi tar emot föräldrar som söker förskoleplats och informerar dem om 

vår verksamhet. 

Vi använder tolk vid behov. 

Resursanvändning 

Vi har en IKT- grupp bestående av en pedagog från varje förskola. De ansvara för att enhetens 

hemsida är uppdaterad gruppen har även arbetat fram en broschyr för varje förskola på hela 

enheten. 
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Förskolechef skriver ett månadsbrev till samtliga föräldrar en gång i månaden där de fåren 

mer övergripande information. 

Varje enhet har två förskoleråd per termin där förskolechef och en pedagog från äldre och en 

pedagog från yngre barn deltar. Tillsammans med föräldrar ett protokoll från varje möte 

skickas ut med avdelningsansvariga pedagoger. 

Uppföljning 

I ledningsgruppen, på arbetsplatsträffar och i IKT-gruppen följer vi upp arbetet med hemsidan 

och jämför service. 

Under uppföljningssamtalet frågar vi föräldrar vad som är viktigt i deras val av förskola. Detta 

ger oss kunskap för att vidareutveckla enhetens informationsmaterial. 

Utveckling 

IKT gruppen kommer under våren att träffas varje månad för att utveckla vårt användande av 

IKT samt utveckla vår kommunikation i Örby. 

Fortsätta att bjuda in till förskole råd. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de 
har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten 

82 % fastställs 
2016 

År 

Nämndmål: 

Kvinnor och män ges möjlighet till inflytande över det stöd de får och 

verksamhetens utformning 

Förväntat resultat 

Vårdnadshavare har möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan. Kvinnor och män ges 

möjlighet till inflytande över det stöd de får. 

Enhetsmål: 

Vårdnadshavarna känner delaktighet i och har förtroende för förskolans verksamhet 

Förväntat resultat 

Vårdnadshavarna har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom 

utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). 

Vårdnadshavarna är som helhet nöjd med sitt barns förskola. 

Vårdnadshavarana har fått information om förskolans mål och arbetssätt. 

Arbetssätt 

Vi vill involvera föräldrar, bjuda in och föra en levande dialog i olika sammanhang kring 

deras upplevelser och synpunkter. 
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Föräldrar ska få en bra introduktion så att de kan stödja sitt barns lärande i samklang med det 

vi gör i förskolan. Den föräldraaktiva introduktionen är en del i detta arbete. Genom att 

föräldrarna är med under introduktionen i alla moment under dagen får de en större inblick i 

hur vi arbetar. Efter introduktionen erbjuds föräldrar ett uppföljningssamtal. Vid behov 

använder vi tolk. 

Inte minst är det angeläget att projektdokumentationen innehåller den kvalité, som gör det 

möjligt att använda den som underlag för utvecklingssamtalet. Detta för att kunna ha en bra 

dialog om barnets lärande, utveckling och sociala kontakter vilket är det som föräldrar enligt 

en enkät vi gjort är mest intresserade av att få veta. Vi har tagit fram ett gemensamt underlag 

som vi använder inom hela enheten inför utvecklingssamtalet med föräldrar för att urskilja 

och beskriva barnets lärande. 

Vi har sammanställt en introduktionsmapp med information om verksamheten, som 

vårdnadshavarna får vid inskolningen. 

Resursanvändning 

Avdelningsansvariga har ett särskilt ansvar att vara en länk mellan föräldrar och ledning, för 

att på så sätt föra fram viktiga åsikter eller förslag. 

Förskolechef skickar ett månadsbrev varje månad till alla föräldrar. 

Två förskoleråd per förskola och termin 

Uppföljning 

Vi följer upp resultat via stadens förskole/brukarundersökning samt genom att aktivt fråga 

efter åsikter på föräldramöten och i föräldrasamtal. 

Utveckling 

Vi fortsätter att utveckla förskoleråden för att skapa en bättre samverkan och förståelse mellan 

hem och skola. 

Vi arbetar för att projektdokumentationerna ska bli bättre och i högre utsträckning beskriva 

barns förändrade kunnande, på ett sådant sätt att vårdnadshavare kan förstå vad förskolan 

bidrar med för deras barns utveckling och lärande. 

Pedagogerna skriver ett veckobreven eller månadsbrev till sina familjer med ett pedagogiskt 

innehåll. 

Förskolechef skriver ett månadsbrev till samtliga föräldrar med mer övergripande 

information. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel elektroniska inköp 67 % Tas fram 
av 
nämnden 

Tertial 
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Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2016 

Övriga frågor 


