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2016-2017 

Enhetens analys av kvaliteten 

 En sammanfattande analys av året är att vi har arbetat målinriktat för att uppfylla 

våra enhetsmål. Vi bedömer utifrån analyser av uppföljningar, självvärderingen, 

dialogmöten, utvärderingar och förskoleundersökningen att vi uppfyller alla våra 

åtta enhetsmål detta år. 

En organisation utifrån vårt pedagogiska år har skapat en struktur, en transparent 

organisation och en tydlighet för hur verksamheten följs upp, utvärderas och när 

var sak ska göras under verksamhetsåret. Vi har tydliga ansvarsområden som 

förändras utifrån behov. Alla vet vad de ska göra, det skapar en tydlighet, 

delaktighet, ger ett lugn och spar tid. Våra olika pedagogiska forum, 

kompetenshöjande insatser och olika uppföljningsinstrument bidrar till ökad 

reflektion, pedagogiska samtal och en medvetenhet kring det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Genom att vi har utvecklat vår organisation med olika typer av forum där alla 

pedagoger är delaktiga, skapar vi ökade möjligheter för pedagogerna att vara 

"nyttiga” för varandra. I och med att forumen är föränderliga utifrån våra 

utvecklingsområden, sker utveckling kontinuerligt. Denna flexibilitet gör att vi 

höjer vår kompetens och vår verksamhet ständigt utvecklas. Fokus förändras 

utifrån behov på enheten. 

Vår implementering och fokus på likabehandlingsplanen på våra APT och 

studiedagar har gett goda resultat i hur vi arbetar med värdegrunden i 

verksamheten. Pedagogens bemötande och förhållningssätt kring kön och synen 

på olikhet speglar barngruppen. Utvärderingarna från förskolorna visar att 

övervägande del av pedagogerna är medvetna kring vikten av sitt förhållningssätt 

och lekmiljöns pedagogiska betydelse i arbetet kring normer och värden. 

Medvetenheten kring varje dags handling får betydelse för hur barnen får 

möjlighet till eget ansvar, hur barnen får stöd i konflikthantering men även när det 

gäller att ta ansvar för sin miljö, material och sina handlingar. Vår medvetenhet 

kring vårt eget förhållningssätt för att skapa ett klimat som är tillåtande och 

integrerande mellan barnen, varandra och till föräldrarna har ökat i vår 

verksamhet. Vi kommer därför fortsätta under våra APT att lämna plats åt 

reflektioner tillsammans, värdegrundsarbete och delge varandra fungerande 

arbetssätt.  
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Förskoleundersökningen visar också att föräldrarna är fortsatt delaktiga i vårt 

likabehandlingsplansarbete även i år och vi har höga resultat 94% kring normer 

och värden på enheten. Vår analys av detta är att föräldrarna har fått kontinuerlig 

information om den på föräldramöten, förskoleråd, via veckobrev och 

dokumentationer och i den dagliga verksamheten i hur vi arbetar med normer och 

värden. Vi kommer också fortsätta arbetet med att förändra mål i 

likabehandlingsplanen som ett led i detta arbete. 

Vi har i år utvecklat våra miljöer utifrån ett Hållbarhetstänk och ekologisk 

känslighetsperspektiv, då detta även varit ett av våra utvecklingsområden samt 

projekt i enheten. Förskolorna har utvecklat och tagit bort material som inte lever 

upp till hållbarhetstänket. Mer naturmaterial och återvinningsmaterial har tagit 

plats på avdelningarna vilket bidragit till att barnen fått fler möjligheter att 

utforska matematik och naturvetenskap i verksamheten. Detta har även bidragit till 

en mer utforskande, experimenterande och kreativ verksamhet.  

IKT och den pedagogiska dokumentationskursen har också bidragit till ökad 

kompetens på enheten. Pedagogerna arbetar mer medvetet kring dessa områden 

och barnen har utmanats mer kring de digitala verktygen och pedagogerna blir mer  

och mer medvetna kring sitt förhållningssätt och barnens lärprocesser. Vi upplever 

att den pedagogiska dokumentationsutbildningen har bidrag till att alla våra 

förskolor arbetar mer medvetet med pedagogisk dokumentation som verktyg. 

Via ett projektinriktat arbetssätt kan vi se att barnen ges mer tid i mindre grupp till 

utforskande, reflekterande, skapande och lärande. Det projektinriktade arbetssättet 

skapar även möjligheter för barnen att fördjupa sig i projektet, återkomma många 

gånger och diskutera sig fram till kompromisser och lösningar. Vi upplever att 

samarbetet mellan barnen ökar när barnen får utmaningar att lösa tillsammans.  

Självvärderingen som görs en gång per termin fortsätter att vara ett utmärkt 

underlag för reflektion i arbetslaget och i samtal med förskolechef och pedagogisk 

ledare. Vi ser att resultatet såklart varierar för de olika avdelningarna år från år. 

Oftast sänks ett resultat när man har haft oturen att drabbas av mycket sjukdom 

eller vid nya arbetslagskonstellationer. Självvärderingen har under föregående år 

gjorts om och blivit digital och mer tydlig i vad man behöver uppnå för att gå 

vidare i de olika stegen vilket har påverkat att vi fått ett lägre resultat i år från 3,5 

till 3,3. Pedagogerna är mer kritiska till hur de uppfyller de olika kriterierna i 

självvärderingen efter digitaliseringen av WKI. De flesta avdelningar i enheten 

anser att de inte arbetar tillräckligt med IKT i de olika områdena viket också bidrar 

till en sänkning av våra resultat. Mål är uppsatta för vad som behöver tillföras på 

avdelningarna för att resultaten ska höjas. Detta har gjorts i dialog med 

förskolechef och pedagogisk ledare. 

Vår satsning på att utveckla våra utvecklingssamtal genom att ha dokumentationer 

som underlag och att pedagogerna har fått förutsättningar att sitta tillsammans 

under en hel dag för att förbereda samtalen. Detta är en satsning som fortsätter 

bidra till att vårt resultat inom området utveckling och lärande är 86% på 

enheten. Föräldrarna har uttryckt att samtalen blivit mer givande och att de får 
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inblick i hur deras barn utvecklas och utmanas i sitt lärande. En annan bidragande 

orsak till högt resultat är våra veckobrev där pedagoger och barn beskriver vad för 

lärande som sker i verksamheten. Vi fortsätter att reflektera kring hur vi kan 

synliggöra detta område på bästa sätt. 

En medvetenhet kring vikten av barns delaktighet och inflytande har uppnåtts. 

Pedagogerna har en tilltro till barnens kompetens och ger dem förutsättningar för 

delaktighet och ansvar. En orsak kan vara att alla pedagoger har möjlighet att delta 

i olika forum på enheten där reflektion tillsammans med kollegor kring 

förhållningssätt och arbetssätt bidrar till utveckling.  

Vi har på alla fyra förskolor i enheten arbetat målmedvetet med att tydliggöra för 

föräldrar hur vi arbetar och varför vi gör som vi gör. Avdelningarna har haft 

föräldramöten där de beskrivit och visat på via powerpointpresentationer hur de 

arbetar med normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och 

kring samarbetet förskola och hem. Vi har även haft vernissager på alla våra 

förskolor som också synliggjort vårt arbete. Genom att pedagogerna har 

synliggjort verksamheten på ett tydligt sätt och bjudit in föräldrarna till diskussion 

upplever vi att föräldrarna har en förståelse kring vårt arbete och hur vi arbetar 

med deras barn. Vilket skapar nöjda föräldrar. Veckobrev har  bidragit till att 

föräldrarna får mer kontinuerlig information kring verksamhetens arbete och vi 

upplever att veckobreven är en framgångsfaktor i dialogen med föräldrarna.  

Vi har sett att den föräldraaktiva inskolningen är en bra metod för en god kontakt 

mellan förskola och hem. Många föräldrar uttrycker att de känner sig tryggare när 

de har varit delaktiga i verksamheten. 

Genom att föräldrarna också får kontinuerlig information om verksamheten via 

veckobrev, enhetsnytt, den dagliga dialogen och genom våra dokument som 

verksamhetsplan, kvalitetsredovisning och likabehandlingsplan ökar deras insyn 

och delaktighet, vilket bidrar till att föräldrarna är nöjda med vår verksamhet. 

Förskoleundersökningen visar även under området förskola och hem ett högt 

resultat 90% på enheten.  

Handlingsplanen mellan förskola och skola har även detta år fungerat bra, den 

tydliggör vem som ska göra vad. Följs den av alla parter så blir det en tydlig och 

positiv övergång mellan förskola och skola. Våra organiserade träffar inom 

enheten för blivande skolbarn bidrar också till en positiv övergång till skolan och 

där finns också möjlighet för barnen att få träffa sina blivande skolkamrater. 

De utvecklingsområden vi kommer fördjupa oss i under året är: 

Hållbar framtid - Ekologisk känslighet och IKT. Dessa områden kommer vi 

lägga extra fokus kring, få mer kunskap om och via utbildning och våra nätverk få 

inspirationer för att fördjupa och utveckla vårt arbete. 

Likvärdigheten mellan förskolorna har minskat något detta år utifrån 

förskoleundersökningen och vår självvärdering (WKI). Vår analys är att förskolan 

Akleja behöver synliggöra sitt arbete tydligare för sin föräldragrupp. Förskolan 

Rödkulla har en avdelning där föräldrarna upplever att de inte får tillräckligt med 
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information, vi behöver även på denna avdelning bli bättre på att synliggöra 

verksamheten tydligare. Vi kommer även fokusera mer på arbetet med IKT för att 

höja våra resultat i självvärderingen (WKI) och öka likvärdigheten på enheten 

Förskoleundersökningen 2017: 

Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola: 

Förskola 2017 2016 

Rödkulla 86% 95% 

Akleja 100% 88% 

Vågavilja 100% 96% 

Långsjö 98% 93% 

Totalt resultat 94% 94% 

 

Vi kan detta år se att alla våra fyra förskolor har väldigt nöjda familjer och 

att alla fyra förskolor gör ett fantastiskt arbete!!Hela 94%procent nöjda 

föräldrar i förskoleundersökningen! 
 

Strukturella förutsättningar och organisation 

 Älvsjö är en liten stadsdelsförvaltning där vi vet vilka vi är till för, har höga 

ambitioner och tror på oss själva. Människor som kommer i kontakt med oss ska 

känna att de möts av öppenhet, omtanke och respekt. 

Älvsjö stadsdels verksamhetsidé 

Älvsjö ska ha en förskola i världsklass där lek, lärande, trygghet och respekt för 

det enskilda barnet står i centrum. Förskolan ska möta barnens förmågor och 

intressen. Med en förskola i världsklass bidrar vi till att framtida generationer 

präglas av nyfikenhet och lust att lära, trygghet och respekt för olikheter. 

Förskolorna arbetar utifrån följande styrdokument: 

 Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2011) 

 Skollagen 

 Stockholms stads förskoleprogram- Framtidens förskola 

 FN:s Barnkonvention 

 Verksamhetsplan 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd 

 Verksamhetsplan för enheten 

 Arbetsplan för avdelningen 

 Likabehandlingsplan 

 Språkhandlingsplan 
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Herrängens förskoleenhets organisation  

Herrängens förskoleenhet består av fyra förskolor. Förskolan Akleja, 

Förskolan Rödkulla, Förskolan Vågavilja och Långsjö Förskola: 

 

Herrängens förskoleenhet: 

Herrängens förskolor 2017 2016 2015 

Antal barn 229 225 225 

Andel barn med annat modersmål 7,4% 7,1% 4,4% 

Antal anställda pedagoger 40.51 40.65 39,4 

Antal barn per pedagog 5,3 5,3 5,8 

Andel behöriga förskollärare 39,6% 40,2% 34% 

Andel pedagogisk personal med annat modersmål 20% 19,6% 17,7% 

 

Förskolan Akleja är en förskola med en avdelning: 

Akleja 2017 2016 2015 

Antal barn 19 18 19 

Andel barn med annat modersmål 16% 5,55% 5,26% 

Antal anställda pedagoger 2,75 3,65 4,1 

Antal barn per pedagog 6,91 4,93 5,3 

Andel behöriga förskollärare 0% 36,50% 36,50% 

Andel pedagogisk personal med annat modersmål 6,25% 0% 0% 

 

Förskolan Rödkulla är en förskola med fem avdelningar: 

Rödkulla 2017 2016 2015 

Antal barn 88 86 87 

Andel barn med annat modersmål 4,5% 10,4% 5,75% 

Antal anställda pedagoger 14,88 15,00 14,88 

Antal barn per pedagog 5,92 5,73 5,8 

Andel behöriga förskollärare 32,1% 33,3% 22,30% 

Andel pedagogisk personal med annat modersmål 6,7% 20% 23,50% 

 

 

Förskolan Vågavilja är en förskola med fyra avdelningar: 

Vågavilja 2017 2016 2015 
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Antal barn 68 68 67 

Andel barn med annat modersmål 11;8% 13,23% 4,47 % 

Antal anställda pedagoger 13,55 13 11,67 

Antal barn per pedagog 5,02 5,74 5,8 

Andel behöriga förskollärare 31,1% 38,5% 29,50% 

Andel pedagogisk personal med annat modersmål 14;7% 30,7 % 23% 

 

Förskolan Långsjö är en förskola med tre avdelningar: 

Långsjö 2017 2016 2015 

Antal barn 54 53 52 

Andel barn med annat modersmål 3,7% 5,4 % 1.90 % 

Antal anställda pedagoger 9,33 9 8,75 

Antal barn per pedagog 5,92 6,01 5,9 

Andel behöriga förskollärare 21,2% 22,2 % 32,50 % 

Andel pedagogisk personal med annat modersmål 10% 11,1 % 20% 

 

Förskolechef: har det övergripande ansvaret för de fyra förskolorna vilket innebär 

pedagogiska visioner, mål, personalfrågor och budget. 

Pedagogisk ledare: ansvarar för att utveckla det pedagogiska arbetet, genom 

handledning enskilt eller i grupp, genom att organisera samt leda pedagogiska 

forum i enheten. Följa upp åtaganden i verksamheten, förbereda arbetsplatsträffar 

och studiedagar, skriva kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner. Detta görs i 

samarbete med förskolechef samt pedagogerna på förskolorna. 

Administrativ assistent: ansvarar för övergripande och gemensam administration 

gällande personal, vikarier och ekonomi. 

Avdelningsansvarig förskollärare: finns på varje avdelning med ansvar att driva 

det pedagogiska arbetet framåt tillsammans med arbetslaget. De deltar även i ett 

pedagogiskt forum tillsammans med förskolechef och pedagogisk ledare 

1/ggr/månad. De avdelningsansvariga är även delaktiga i någon av våra andra 

forum såsom projekt/miljö/barn i behov/pedagogiskt forum (se förklaring nedan). 

Olika pedagogiska grupper: leds av förskolechef och pedagogisk ledare 

tillsammans med pedagogerna. Vi träffas en gång i månaden för att diskutera 

pedagogiska frågor som rör verksamheten. Alla pedagoger på enheten är delaktiga 

i någon grupp detta skapar sammanhållning och ger oss möjlighet att få ta del av 

varandras kunskaper. 

Projektgrupp: ett forum där vi träffas och reflekterar tillsammans kring våra 

olika projektarbeten som drivs på avdelningarna. 
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Miljögrupp: ett forum där vi träffas och reflekterar tillsammans kring hur vi 

arbetar med avdelningarnas utformning, estetiken, miljöns betydelse samt inköp. 

Barn i behovsgrupp: ett forum där vi har möjlighet att delge varandra kring 

strategier i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vi använder oss av olika 

utbildningsmaterial kring förhållningssätt och strategier kring barn i behov av 

särskilt stöd. 

Pedagogiskt forum: ett forum där avdelningsansvariga träffas för att få möjlighet 

att ge varandra stöd utifrån uppdraget, diskutera pedagogik och vara delaktiga i 

utformandet av våra styrdokument och handlingsplaner. 

Olika ansvarsområden: Vi har även en organisation som bygger på olika 

ansvarsområden bland pedagogerna som t.ex. gårdsgrupp, ateljégrupp, 

traditionsgrupp m fl. De träffas ca 2- 3ggr/termin för att diskutera pedagogiska 

frågor inom dessa områden. 

Tavelmöte: där pedagogerna får löpande information. Detta sker på respektive 

förskola 1 gång per vecka och leds av förskolechefen, pedagogisk ledare och 

administratör. 

Arbetsplatsträffar: en gång i månaden träffas respektive förskola för att 

gemensamt diskutera och reflektera kring sin verksamhet samt arbetsmiljöfrågor. 

Studiedagar: två gånger per termin. Där enheten oftast träffas tillsammans för 

kompetenshöjande insatser blandat med enskilt avdelningsarbete. 

Work-shops: en av våra studiedagar på våren används för "Work-shop", där fyra 

arbetslag i enheten visar på hur de arbetar med projekt eller något annat 

framgångsrikt arbetssätt till sina kollegor. 

Medarbetarsamtal: varje pedagog har minst ett samtal per år med förskolechef 

omkring den egna utvecklingen, utifrån våra åtaganden. Samtalet är både en 

uppföljning av medarbetarens arbete och en kartläggning över medarbetarens 

utvecklingsområden. 

Samverkansgrupp: är ett forum för dialog mellan förskolechef och fackliga 

representanter från olika fackförbund. Samverkan skall öka de anställdas 

möjlighet till delaktighet. 

Ledningsmöte: där förskolechef, administratör och pedagogisk ledare träffas en 

eftermiddag en gång i veckan. Tavelmötet planeras samt frågor diskuteras löpande 

kring det som pågår i vår verksamhet samt tavelmöte och veckoschema. 

Köksmöte: där våra kockar, förskolechef och administratör möts ca tre gånger per 

termin. Matsedeln och inköp diskuteras. Det är även ett forum för att dela med sig 

av tips och idéer mellan förskolorna. Köken är även delaktiga i vårt gemensamma 

tema på enheten. 

Friskvårdsmöte: där deltar en pedagog från varje förskola, förskolechef och 

administratör. Tre gånger per termin träffas gruppen och följer upp vår 

handlingsplan kring friskvård. 
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Dialogmöten: sker 1 gång per termin med hela arbetslaget tillsammans med 

förskolechef och pedagogisk ledare. Grunden för det samtalet är stadens 

självvärderingsunderlag/kvalitetsindikator samt arbetslagens utvärderingar av 

arbetsplanerna. 

Dialogmöte med verksamhetsområdeschef och utvecklingssekreterare: detta 

möte har vi en gång per år där en representant från varje förskola deltar samt 

förskolechef och pedagogisk ledare. På detta möte förs en dialog kring vår 

kvalitetsredovisning. 

Underlag, källor och kvalitetsarbetets genomförande 

Älvsjö stadsdelsnämndsmål ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete i 

enheten. Stadsdelens nämndmål grundar sig på förskolans läroplan. Den innehåller 

mål och riktlinjer som vi på enheten utgår ifrån när vi utformar våra enhetsmål och 

förväntade resultat. 

I vårt pedagogiska forum som vi har kontinuerligt, där avdelningsansvariga, 

förskolechef och pedagogisk ledare träffas, utformar vi under hösten åtaganden 

och förväntade resultat utifrån nämndmålen. Avdelningsansvariga har som 

uppdrag att länka vidare informationen till de andra medarbetarna på avdelningen. 

Åtagandena och det förväntade resultatet diskuteras på respektive avdelning och 

bryts ner på avdelningen till konkreta arbetsplaner. Där beskriver pedagogerna sitt 

förhållningssätt och arbetssätt kring det förväntade resultatet och bestämda 

åtaganden. Arbetsplanerna ligger sedan som grund för arbetet i verksamheten samt 

som ett underlag för vår gemensamma verksamhetsplan i enheten. 

En utvärdering av arbetsplanen och åtaganden samt en självvärdering/ 

kvalitetsindikator utifrån ett självvärderingsunderlag som finns i Stockholms stad 

görs varje termin av arbetslaget. Utvärderingen och självvärderingen/ 

kvalitetsindikatorn följs sedan upp i ett dialogmöte med arbetslag, förskolechef och 

pedagogisk ledare. Där reflekterar vi tillsammans och analyserar hur verksamheten 

har uppfyllt uppställda åtaganden och förväntade resultat och hur vi kan arbeta 

vidare för att hela tiden utveckla vårt arbete. Utvärderingen och självvärderingen/ 

kvalitetsindikatorn som arbetslagen gör sammanställs av förskolechef och 

pedagogisk ledare och ligger till grund för kvalitetsredovisningen. En 

avdelningsansvarig, förskolechef och pedagogisk ledare deltar sedan i ett 

dialogmöte med verksamhetsområdeschef och utvecklingssekreterare kring 

kvalitetsredovisningen. Det som framkommit i kvalitetsredovisningen och i 

dialogmötet ligger till grund för verksamhetsplanen och arbetslagens arbetsplaner. 

Kontinuerlig uppföljning av vår verksamhet sker på avdelningarnas reflektionstid, 

på APT, studiedagar, genom handledning, dialogmöten och i de olika forum som 

finns på enheten. Som underlag för uppföljning och utvärdering använder vi oss av, 

reflektionsprotokoll, barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, kvalitetsindikatorn 

samt en utvärderingsmatris. 

Två gånger per år skriver enheten tertialrapporter till förvaltningen där vi prognosti-

serar måluppfyllelsen. Arbetslagen lämnar in sin prognos av sitt arbete utifrån en mall. 
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Förskolechefen och pedagogiska ledaren gör en analys och sammanfattning av 

arbetslagens prognoser och återkoppling sker på pedagogiskt forum. 

Enheten har ett pedagogiskt år (se bilaga 1) som är en hjälp för oss i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det pedagogiska året är till hjälp för att organisera 

verksamhetsåret, för att tydliggöra tidpunkterna för t.ex. projektarbeten, 

självvärdering/kvalitetsindikatorn, utvärdering, uppföljning, utvecklingssamtal, 

föräldramöten, reflektionstid och traditioner. Syftet med pedagogiska året är att 

synliggöra i vilken ordning olika moment sker under året och att därigenom få 

möjlighet att organisera och strukturera arbetet i verksamheten. 

Föräldrarnas delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet sker genom att de får 

insyn i våra dokument via e-post, åtagande/projektpärm, bildspel, dokumentation, 

veckobrev, enhetsnytt och via den dagliga dialogen. De har även möjlighet att 

diskutera och komma med synpunkter på verksamheten på förskolerådet, på 

föräldramöten, vid utvecklingssamtalen och när trevliga sammankomster sker på 

förskolan, som vernissage, fixarkvällar och drop-in- fika. 

Förskoleundersökningen är ytterligare ett viktigt underlag för att synliggöra 

föräldrarnas synpunkter och få dem delaktiga i vår verksamhet. Den analyseras av 

varje arbetslag för att sedan diskuteras tillsammans på APT. Den diskuteras också 

tillsammans med föräldrar på föräldramöten och förskolerådet för att belysa vår 

verksamhet och eventuella utvecklingsområden. 

Pedagogisk dokumentation ligger till grund för att synliggöra våra åtaganden och 

barnens lärande i den dagliga verksamheten och i olika projektarbeten. I det 

projektinriktade arbetssättet involveras våra åtaganden. Projektarbetets gång 

dokumenteras i projekt/ åtagandepärmarna som finns på varje avdelning. I 

pärmarna kan man följa processen i projektet och hur åtagandena involveras. 

Vi har utvecklat en organisation i enheten för olika mötesforum. Där alla 

pedagogerna är delaktiga samt förskolechef och pedagogisk ledare. Där diskuteras 

projekt, miljö och våra olika styrdokument. Dessa forum bidrar till kvalitet och 

delaktighet i verksamheten. 

Vi har stort fokus på arbetet med vår likabehandlingsplan (se bilaga 2). Den ligger 

till grund för hela vår verksamhet och ”lever” i vår verksamhet. Vi gör 

kontinuerligt olika värderingsövningar tillsammans på APT, vi har reflekterande 

team (någon lyfter ett dilemma och får reflektioner av de andra kring dilemmat) på 

vårt pedagogiska forum och observationer i barngruppen görs kontinuerligt, vilka 

sedan lyfts på APT. Pedagogerna presenterar likabehandlingsplanen på 

föräldramötena på hösten, där vi berättar om våra mål och hur vi arbetar utifrån 

dem, även utvärderingen av likabehandlingsplanen presenteras. Vi har också 

emellanåt värdegrundsdiskussioner tillsammans med föräldrarna för att skapa 

delaktighet och inflytande. 

Arbetet kring vår språkhandlingsplan är en del i vårt värdegrundsarbete. 

Språkdomäner används för att kartlägga arbetet kring flerspråkiga barn på enheten. 
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Enhetens uppföljningsdokument för måluppfyllelse: 

Arbetsplaner: 

Avdelningarna skriver sin arbetsplan utifrån vår verksamhetsplan, nämndmål, 

enhetens åtagande och det förväntade resultatet. Där beskriver pedagogerna sitt 

arbetssätt och förhållningssätt för respektive barngrupp och hur de ska följa upp 

barnens lärande samt sitt arbete. Som underlag använder pedagogerna 

avdelningens utvärdering från förgående termin, förskoleundersökningen samt 

stadens självvärdering/kvalitetsindikator. 

Pedagogisk dokumentation: 

Den pedagogiska dokumentationen syftar till att föra den pedagogiska 

arbetsprocessen framåt samt förändra och utveckla det pedagogiska arbetet. 

Pedagogerna reflekterar tillsammans och försöker förstå vad barnen gjort, tänkt 

och vilka lärprocesser som pågår. Reflektion sker också tillsammans med barnen. 

Dokumentationerna är ett underlag för uppföljning och utvärdering. 

Reflektionsprotokoll: 

Reflektionsprotokollet används vid avdelningarnas reflektionsmöten varje vecka. 

Reflektionsprotokollet hjälper pedagogerna att få syn på barnens läroprocesser, sitt 

eget förhållningssätt, arbetssätt och hur pedagogerna ska utveckla sitt arbete 

framåt. Som underlag använder pedagogerna sig av dokumentationer från projekt, 

fotografier, teckningar och barnintervjuer. 

Avdelningarnas utvärdering: 

Pedagogerna skriver utvärderingar utifrån deras arbetsplan och nämndmålen, 

1ggr/termin i november/maj. De utgår ifrån förväntat resultat och analysen 

kopplas till deras arbetssätt, förhållningsätt, miljö och förutsättningar i relation till 

organisationen. Vi har utarbetat en mall för avdelningarnas utvärdering utifrån 

förväntat resultat, analys och utvecklingsområde. Utvärderingarna sammanställs 

och ligger till grund för kvalitetsredovisningen samt avdelningarnas arbetsplaner. 

Utvecklingssamtal: 

Vi erbjuder föräldrarna utvecklingssamtal 1ggr/termin. Där skapar vi en dialog 

kring barnets utveckling och lärande tillsammans med föräldrarna. Vi har ett 

underlag för utvecklingssamtalen som vi följer och pedagogerna visar på barnets 

utveckling och lärande via dokumentationer/barnens alster. Barnpratsdagar 

organiseras 1/ggr/per termin där pedagogerna tillsammans förbereder 

utvecklingssamtalen. 

Stadens självvärdering/kvalitetsindikator: 

Stadens självvärdering/kvalitetsindikator är ett uppföljningsverktyg som synliggör 

utvecklingen av verksamheten på läroplansområdet utveckling och lärande. Det 

är den egna avdelningens verksamhet som granskas. Självvärderingsmaterialet 

beskriver fem områden och för varje område finns kriterier som syftar till att 

synliggöra fem sinsemellan fördjupade nivåer av kvalitet inom läroplansområdet 
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utveckling och lärande. Avdelningen diskuterar sedan sitt resultat i ett dialogmöte 

tillsammans med förskolechef och pedagogisk ledare. 

Pedagogiska året: 

Det systematiska kvalitetsarbetet organiseras i vårt pedagogiska år. Pedagogiska 

året synliggör när föräldramöten, förskoleråd, utvecklingssamtal, 

reflektionsmöten, uppföljningar och utvärderingar ska ske. 

Förskoleundersökningen:  

Staden skickar årligen ut en enkät till vårdnadshavarna. Den visar på hur 

föräldrarna ser på förskolornas pedagogiska arbete utifrån läroplansmålen både på 

enhetsnivå, förskolenivå och på avdelningsnivå. Detta blir ett konkret verktyg för 

pedagoger och ledning i vad förskolan och respektive avdelning behöver utveckla 

och hur vi kan göra för att öka föräldrars förståelse kring vår läroplan. 

Tertialrapport 1och 2: 

Två gånger per år skriver enheten tertialrapporter till förvaltningen där vi 

prognostiserar måluppfyllelsen. Arbetslaget fyller i ett underlag/mall för 

tertialrapporterna som sammanställs av pedagogiska ledaren. 

Projekt: 

Dokumentation och hur vi arbetar med vårt projekt samlas i pärmen. Där finns 

dokumentation om projektens förlopp och hur åtagandena integreras i projekten. 

Pärmen finns tillgänglig för barn och föräldrar och är också ett underlag för 

uppföljning och reflektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 

Normer och värden 

NÄMNDMÅL: 
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Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga 

läroplansområden 
 

ENHETSMÅL: 

1. Herrängens förskolor åtar sig att alla barn får möjlighet att utveckla 

förståelse för allas lika värde 

Förväntat resultat 

 Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande oavsett 

kön, ålder och bakgrund. 

 Barnen funderar och ges möjlighet till reflektion över olika kulturer, 

levnadsvillkor och familjekonstellationer ur ett interkulturellt perspektiv. 

  Barnen uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin 

empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra). 

Resultat 

Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande oavsett kön, 

ålder och bakgrund.  

Barnen är aktivt delaktiga i utformandet av miljön. De leker med allt material och 

i kön/åldersblandade grupper. Barnen använder olika material utifrån intressen. 

Barnen väljer det dem vill leka med, inte utifrån kön. Barnens intressen styr vad 

de leker med. Barnen leker varierat.  De samspelar med varandra oavsett kön och 

ålder. De tar hjälp och stöd av varandra i arbetsprocesserna, utforskar möjligheter i 

samtal och genom att observera varandra. 

 

Barnen funderar och ges möjlighet till reflektion över olika kulturer, 

levnadsvillkor och familjekonstellationer ur ett interkulturellt perspektiv. 

Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor, både i vad vi står för som 

pedagoger och i vårt arbete med barnen. I värdegrundsarbetet med barnen utgår vi 

ofta från olika frågeställningar vid intervjuer, vi belyser olika 

familjekonstellationer, funktionsnedsättningar, sexuell läggning genom bilder, 

sånger och litteratur.  

Barnen har en förståelse för att familjer kan se olika ut och komma från olika 

platser. Barnen kommer med olika frågor då de sett eller hört något om någon som 

inte är som dem, familjekonstellationer, hudfärg m.m. De reflekterar över bilder 

och litteratur som belyser olika familjekonstellationer och funktionsnedsättningar. 

De visar stort intresse för andra länder och kulturer. De pratar om olika kulturer, 

platser, länder och språk. När barnen har besökt ett annat land eller ort ges 

möjlighet att berätta om den plats de har besökt, de skickar också vykort och tar 

med fotografier. Barnen visar förståelse för varandra i det sociala samspelet 

oavsett ålder, kön och etnisk tillhörighet. De sjunger gärna på olika språk och 

testar att byta ut ord på olika språk. Barnen reflekterar över att en del av 
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pedagogerna kommer i från andra länder. Barnen räknar gärna och sjunger sånger 

på andra språk. Barnen delar med sig av sina funderingar kring olika kulturer och 

levnadsvillkor. Barnen diskuterar med varandra och med pedagogerna om olika 

familjekonstellationer. 

 

Barnen uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin 

empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra) 

Barnen hjälper ofta varandra och visar empati då någon gjort sig illa eller är 

ledsen. De hjälper varandra vid på och avklädning eller i andra situationer så som 

samling, projektarbete matsituationer och skapande aktiviteter. De saknar varandra 

vid frånvaro. De säger ifrån om någon retas. I stor utsträckning klarar de att själva 

lösa konflikter som uppstår och de reagerar på orättvisor. Barnen leker med många 

olika kompisar och ibland i stora grupper. Barnen har en positiv attityd till 

varandra, är hjälpsamma mot varandra och hälsar på varandra. Barnen kommer 

med förslag på hur och när man är en ”fiffig kompis” och använder detta uttryck 

till varandra. De pratar även om hur man är en ”fiffig kompis” hemma. Barnen 

hjälper och uppmärksammar varandra och respekterar varandras olikheter. Vi 

arbetar även med gruppstärkande aktiviteter. Pedagogerna har en vägledande roll i 

konflikthantering i arbetet med barnen. En gemensam likabehandlingsplan är 

upprättad på Herrängens förskolor och är känd för pedagoger och föräldrar. 

Barnen är delaktiga i arbetet kring likabehandlingsplanen i den dagliga 

verksamheten på olika sätt. 

 

Förskoleundersökningen 2017 

Resultat av hur föräldrarna upplever arbetet med barnen kring området 

normer och värden på respektive förskola och på enheten: 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 89% 97% 93% 

Akleja 100% 93% 92% 

Långsjö 96% 93% 93% 

Vågavilja 98% 95% 93% 

Enheten 94% 95% 93% 

Årsmål för enheten: 93% 93% 85% 

 Pedagogisk miljö och material 

 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 3,6 3,6 4,6 

Akleja 3,0 3,0 4,0 
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Långsjö 3,0 3,5 4,3 

Vågavilja 3,8 3,8 4,25 

Enheten 3,4 3,5 4,21 

 

Bedömning och analys 

Vi bedömer att vi har uppnått vårt åtagande helt inom området normer och 

värden. Vårt åtagande inom detta område är att alla barn ska utveckla förståelse 

för allas lika värde. Arbetet kring våra mål i likabehandlingsplanen har också 

bidragit till att vi uppfyllt detta område. 

Utvärderingarna från förskolorna visar att övervägande del av pedagogerna är 

medvetna kring vikten av sitt förhållningssätt och lekmiljöns pedagogiska 

betydelse i arbetet med barnen kring normer och värden. Pedagogens bemötande 

och förhållningssätt kring genus, interkulturellt perspektiv och synen på olikhet 

som tillgång speglar barngruppen. Miljön på större delen av enhetens förskolor har 

könsöverskridande miljöer det finns t.ex. dockor, tyger, vackra stenar odyl i våra 

bygg och konstruktionsstationer vilket vi ser lockar flickorna att bygga mer.  

Genom att vi observerar barnen samt använder oss av pedagogisk dokumentation 

ser vi hur och med vad barnen leker. Vi kan då uppmuntra och utmana barnen att 

prova på sådant som de vanligtvis inte väljer oavsett ålder och kön. Utifrån att 

pedagogerna synliggör olika kulturer, familjekonstellationer och 

funktionsnedsättningar på ett mer medvetet sätt märker vi att barnen visar ett 

större intresse och tar fler egna initiativ till diskussion kring olika kulturer, 

familjekonstellationer och funktionsnedsättningar. Vi har också utvecklat våra 

miljöer så att de också speglar det mångfaldssamhälle vi lever i. Litteratur har 

köpts in och bilder på olika människor finns synligt vilket bidrar till reflektion i 

barngruppen. Vi har även gemensamt bestämt att varje avdelning när de besöker 

biblioteket lånar minst tre böcker som är normöverskridande vilket bidrar 

synliggörande av likheter/olikheter som existerar i samhället. 

Genom att uppmuntra barnen att vara ”fiffiga kompisar” skapar vi ett tillåtande, 

uppmuntrande och empatiskt klimat i gruppen, vilket också är ett av våra mål i 

Likabehandlingsplanen. Våra observationer synliggör även negativa mönster i 

barngruppen och gör att vi snabbt kan gå in och bryta dessa mönster. Ett positivt 

förhållningssätt mot varandra bidrar också till ett harmoniskt klimat i gruppen. 

Medvetenheten om att varje dags handling har betydelse för hur barnen får 

möjlighet till eget ansvar, hur barnen får stöd i konflikthantering men även när det 

gäller att ta ansvar för sin miljö, material och sina handlingar. Vår analys är även 

att ju mer närvarande vi är som pedagoger, att vi har tydliga rutiner och att vi delar 

in barnen i mindre grupper skapar ett lugn och större tolerans. 

Via ett projektinriktat arbetssätt har pedagogerna upptäckt att barnen ges mer tid i 

mindre grupp till utforskande, reflekterande, skapande och lärande. Det projekt- 
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inriktade arbetssättet skapar möjlighet för barnen att diskutera sig fram till 

kompromisser och att samarbetet mellan barnen ökar när de får utmaningar som 

de får lösa tillsammans. Genom att miljön är pedagogiskt genomtänkt uppmuntras 

barnens möjlighet till eget ansvar, inflytande, samspel och tillit till sin egen 

förmåga. Vårt tema Hållbar framtid- Ekologisk känslighet har också bidragit till 

att vi har fått möjlighet att reflektera kring vårt förhållningssätt och kring vilka 

värden som är vi tycker är viktiga att förmedla till barnen. 

Vi har kontinuerliga och organiserade mötesformer där pedagogerna får möjlighet 

att tillsammans utbyta tankar och erfarenheter. Dessa forum har gett oss 

möjligheter till reflektion över förhållningssätt, arbetssätt och vilken barnsyn samt 

kunskapssyn som råder, vilket skapar positiva resultat i verksamheten. 

Språkdomänerna som finns i vår språkhandlingsplan används mer frekvent, vilket 

också bidrar till att flerspråkighet lyft som något positivt i barngruppen och barnen 

blir nyfikna på olika språk. 

Förskoleundersökningen visar resultatet 94 %, för området normer och värden 

på vår enhet. Vår analys av detta är att föräldrarna har fått kontinuerlig 

information i veckobrev, enhetsnytt, på föräldramöten genom dokumentationer, 

via den dagliga dialogen samt på förskoleråden i hur vi arbetar kring normer och 

värden. Föräldrarna har fått möjlighet att vara delaktiga i diskussioner kring vårt 

arbete med likabehandlingsplanen och kring hur de ser på vårt värdegrundsarbete. 

Föräldrarna har också varit delaktiga i vårt projektarbete främst via våra 

veckobrev där avdelningarna beskriver sitt arbete och barnens processer i 

projektarbetet. Alla våra dokument skickas också hem till föräldrarna via mail 

vilket bidrar till att de i lugn och ro kan läsa dem och vända sig till oss med frågor 

och funderingar. Alla avdelningar på enheten analyserar sina resultat och utifrån 

sin analys diskuteras dessa resultat tillsammans med föräldrarna på föräldramötet 

på hösten. Positiva resultat och resultat som sänkts lyfts i föräldragruppen och 

detta bidrar till att utveckling sker. Likvärdigheten mellan förskolorna har minskat 

detta år. Förskolan Rödkulla har sänkt sitt resultat från 97% till 89%. En avdelning 

på Rödkulla har haft svårigheter med bemötandet av en del föräldrar på 

avdelningen. Vilket har bidragit till att denna avdelning fått låga resultat vilket i 

sin tur bidragit till att förskolan har sänkt sina resultat. Vi arbetar i dagsläget med 

att förändra denna situation. 

 

Utveckling och Lärande 

NÄMNDMÅL: 

Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga 

läroplansområden 

 

ENHETSMÅL: 
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2. Herrängens förskolor åtar sig att alla barn utvecklar sin 

kommunikativa förmåga, verbalt och symboliskt samt utvecklar 

intresse för matematik, teknik och naturvetenskap i vardagen 

Förväntat resultat 

 Barnen uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, 

sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, sin förmåga att 

lyssna, reflektera, utveckla sitt skriftspråk). 

 Barnen uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå 

mängd, antal, ordning, mätning, tid) 

 Barnen uppmuntras i att utveckla sin förståelse för teknik.(t.ex. hur 

fungerar dragkedjan, bygga drakar, vindsnurror) 

 Barnen uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga 

fenomen.(t.ex. undersöka vatten, luft, följa ett träd, utforska)Resultat 

Resultat 

Barnen uppmuntras i att utvecklas språkligt (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin 

förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, sin förmåga att lyssna, 

reflektera, utveckla skriftspråk) 

Barnen uttrycker sina tankar och idéer i olika sammanhang. Barnen har utvecklat 

sitt ordförråd.  De kommunicerar med sina kompisar och pedagoger i leken och 

vid styrda aktiviteter. De berättar och pratar med varandra, återberättar från 

läsning, projektarbeten och olika händelser i vardagen, verbalt, via kroppsspråk 

och genom lek och skapande aktiviteter. Barnen skapar egna böcker, en del av 

barnen "läser" för varandra, stora barn "läser" för de små. De tar med sig böcker 

hemifrån, De visar stort intresse för böcker. De intresserar sig för skriftspråk, övar 

sig på bokstäver när de sitter och ritar. De skriver bokstäver, ord och sitt namn. 

Barnen visar intresse för att ljuda och skriva. De använder kommunikation när de 

löser konflikter. De yngre barnen förhandlar om leksaker med varandra med 

ordlös kommunikation. 

 

 

 

Förskolans självvärdering: Barns språkliga och kommunikativa utveckling. 

Resultat för respektive förskolas självvärdering utifrån en bedömningsskala 1-5. 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 3,6 3,6 4,6 

Akleja 3,0 3,0 4,0 

Långsjö 3,0 3,5 3,66 

Vågavilja 3,8 3,8 3,25 
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Enheten 3,4 3,5 3,87 

 

Förskoleundersökningen 2017 

Resultat av hur föräldrarna upplever att sitt barn uppmuntras till att 

utveckla sitt språk på enheten och på respektive förskola: 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 81% 95% 96% 

Akleja 71% 64% 86% 

Långsjö 100% 93% 98% 

Vågavilja 95% 96% 86% 

Enheten 89% 92% 
 

 

Barnen uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå 

mängd, antal, ordning, mätning, tid). 

I våra projekt använder sig barnen av nya begrepp som de lärt sig. Barnen gör 

kopplingar till matematiska begrepp i sin lek, vid rutinsituationer och i skapande 

aktiviteter. De sorterar och kategoriserar, jämför, t.ex. hur många flickor 

respektive pojkar det sitter vid matbordet. De är intresserade av symboler och har 

utvecklat sitt logiska tänkande vilket visar sig i vardagen där matematiska begrepp 

och problem används. Barnen har spontant byggt, konstruerat och fått olika 

begreppen som t.ex. stor, större, störst. Barnens bygg och konstruktionslek har 

utvecklats. De bygger mycket och ofta. De mäter och utforskar volym i våra vatten 

och sandstationer. De mäter varandra med måttband. De intresserar sig för 

klockan. De sorterar och kategoriserar olika material som finns på avdelningarna. 

 

 

 

Förskolans självvärdering: Barns matematiska utveckling. 

Resultat för respektive förskolas självvärdering utifrån en bedömningsskala 1-5. 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 3,2 3,2 4,2 

Akleja 3,0 3,0 4,0 

Långsjö 3,0 3,4 3,33 

Vågavilja 4,0 3,6 3,25 

Enheten 3,3 3,3 3,7 
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Förskoleundersökningen 2017 

Resultat av hur föräldrarna upplever att sitt barn uppmuntras till att 

utveckla sitt matematiska tänkande på enheten och på respektive förskola: 

 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 79% 95% 88% 

Akleja 58% 62% 64% 

Långsjö 98% 95% 95% 

Vågavilja 97% 91% 86% 

Enheten 88% 91% 
 

 

Barnen uppmuntras i att utveckla sin förståelse för teknik. 

Barnen utforskar teknik på avdelningarnas olika stationer där sådant material 

erbjuds, så som sand, vatten, byggmaterial av olika slag, lego, pussel olika 

matematiska mått, magneter och odyl. De undersöker hur olika ting fungerar. 

Barnen tycker att det är spännande med tekniska problemställningar/lösningar. De 

undersöker teknik i vardagen, de skapar i olika material, jobbar med påsnitar, 

ståltråd, spikar och borrar. Barnen använder sig av IKT, där de skriver, använder 

sig av olika tekniker för att skapa filmer och texter. 

 

Barnen uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. 

Vi ser att barnen funderar över och intresserar sig för naturvetenskapliga fenomen. 

Barnen provar på olika fenomen som flyta, sjunka, tina, frysa och dyl. Barnen 

kommer med egna teorier kring exempelvis snöns förvandling till vatten och is. 

De ställer egna frågor, kommer med förslag på teorier och gör egna hypoteser 

kring dessa fenomen. De är intresserade av att prova på olika naturvetenskapliga 

experiment. De upplever naturen och dess växlingar. De sår och planterar. 

Intresserar sig för djur och natur. 

 

Förskolans självvärdering: Naturvetenskap och teknik. 

Resultat för respektive förskolas självvärdering utifrån en bedömningsskala 1-5. 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 3,4 3,2 4,2 

Akleja 3,0 4,0 4,0 

Långsjö 3,0 3,8 3,8 

Vågavilja 3,8 4,0 3,25 

Enheten 3,5 3,5 3,77 
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Förskoleundersökningen 2017 

Resultat av hur föräldrarna upplever att sitt barn uppmuntras till att utveckla sin 

förståelse för naturvetenskapliga fenomen på enheten och på respektive förskola: 

 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 85% 100% 93% 

Akleja 92% 100% 93% 

Långsjö 93% 95% 97% 

Vågavilja 100% 93% 93% 

Enheten 92% 96% 
 

 

NÄMNDMÅL: 

Älvsjös verksamheter erbjuder kultur och eget skapande 

ENHETSMÅL: 

Herrängens förskolor åtar sig att alla barn får möjlighet att uppleva 

kultur i olika former 

Förväntat resultat 

 Barnen tar del av kulturella upplevelser inom/utanför förskolan. 

 Barnen uppmuntras till att få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, 

musik, dans, sång, rytmik och rörelse. 

Resultat 

Barnen tar del av kulturella upplevelser inom/utanför förskolan. 

Barnen uppskattar kulturella upplevelser såsom teaterbesök, besök på museum, 

musikföreställningar, bibliotek och kulturella aktiviteter på förskolan. Barnen 

utövar teater/drama/rollspel i projektarbetena och även på eget initiativ i den fria 

leken. De spelar teater med sagopåsarna och berättar flanosagor för varandra.  De 

rör sig gärna till musik och sjunger ofta. De önskar musik som de vill sjunga och 

dansa till. De väljer böcker som de vill lyssna till. Barnen samtalar och visar 

intresse för kulturella upplevelser. Deras lek speglar också det de varit med om. 

Barnen bearbetar de kulturella upplevelserna genom sin lek, i samtal och i 

skapande aktiviteter. Exempel på kultur förskolorna har varit på är Naturhistoriska 

museet, spårvagnsmuseet, Musikföreställningar, Tittut teatern, Dramaten, Operan 

och olika arrangemang på Älvsjös bibliotek. Olika kulturevenemang har även 

besökt våra förskolor under vårterminen. 
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Barnen uppmuntras till att få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, 

musik, dans, sång, rytmik och rörelse.  

Barnen skapar mycket och ofta i olika material så som lera, färg, klister och olika 

återvinningsmaterial. Barnen väljer ofta skapande aktiviteter och kreativa material. 

Barnen lyssnar ofta på sagor och dramatiserar även sagor på egen hand. Barnen 

tycker om att spela med musikinstrument. De bygger ofta och gärna i våra bygg- 

och konstruktionsstationer. De använder gärna och ofta våra ateljéer. Barnen 

tycker om att lyssna på sagor och böcker. Barnens bildskapande är intensivt och 

sker gärna spontant och på eget initiativ. 

Barnen får möjlighet att bearbeta upplevelsen/kulturen i verksamheten. 

Barnen bearbetar sina upplevelser genom att dramatisera, skapa, berätta och 

genom den fria leken. De tar själva initiativ till att vilja sjunga, dansa, skapa, 

lyssna på musik, och spela olika instrument. De leker gärna och ofta det de varit 

med om. 

Vi kan se att när arbetet sker utifrån barnens intressen och behov ökar barnens 

koncentration och engagemang. 

 

 

 

 

 

 

 

Förskoleundersökningen 2017 

Resultat av hur föräldrarna upplever vårt arbete med att erbjuda barnen 

kulturupplevelser på enheten och på respektive förskola: 

Förskola 2017 2016 

Rödkulla 53% 62% 

Akleja 54% 82% 

Vågavilja 77% 79% 

Långsjö 81% 59% 

Totalt resultat 67% 69% 

  

Resultat av hur föräldrarna upplever vårt arbete med att erbjuda barnen till 

att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former på enheten 

och på respektive förskola: 
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Förskola 2017 2016 

Rödkulla 89% 96% 

Akleja 77% 81% 

Vågavilja 93% 98% 

Långsjö 95% 95% 

Totalt resultat 91% 95% 

  

Förskolans självvärdering: Skapande verksamhet och olika uttrycksformer. 

Resultat för respektive förskolas självvärdering utifrån en bedömningsskala 1-5. 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 3,6 3,4 4,6 

Akleja 3,0 4,0 4,0 

Långsjö 3,0 3,8 4,0 

Vågavilja 4,0 4,0 3,75 

Enheten 3,4 3,6 4,1 

 

 

 

 

 

NÄMNDMÅL: 
Älvsjös verksamheter är klimat- och miljöanpassade 

ENHETSMÅL: 

Herrängens förskolor åtar sig att barnen får möjlighet till ökad 

förståelse för att deras eget handlande påverkar vår miljö 

Förväntat resultat 

 Barnen återbrukar och källsorterar gemensamt och på eget initiativ. 

 Barnen visar förståelse för kretslopp. 

 Barnen värnar om djur, växter och natur. 

  Indikator för nivå 1 i vägledning för "Kemikaliesmart förskola" uppnås. 

 Öka andelen ekologisk mat.  

 Minska matavfall. 

Resultat 

Barnen återbrukar samt källsorterar gemensamt och på eget initiativ. 
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Barnen är aktiva i källsorteringen på avdelningen de sorterar papper, kartong, glas, 

metall och plast odyl, sedan tar vi med oss det ut till miljöstationen. Barnen 

återanvänder olika material i den skapande verksamheten. Barnen hittar eget 

återvinningsmaterial. 

Barnen skrapar maten från tallriken i komposthinken som de sedan går ut med till 

källsorteringsstationen. I den dagliga dialogen pratar barnen om vad som ska 

källsorteras och de yngsta barnen lägger ex papper i pappersåtervinningen på 

avdelningen. De har fått ökad förståelse för att använda våra resurser sparsamt. 

T.ex. vatten , papper och släcka lampor. 

Barnen är uppmärksamma på vad som får och inte får slängas i naturen. De har 

utvecklat ett tänk där de själva går och kastar rätt saker i rätt sorteringslådor på 

avdelningen. Barnen deltar aktivt på skräpplockardagen. 

 

Barnen visar förståelse för kretsloppet. 

Barnen pratar och undersöker kretslopp på olika sätt, ex genom utforskande av 

vattnets kretslopp, naturhörnor, lövens förmultning av jord genom maskkompost. 

Barnen undersöker insekter. Barnen har sått fröer och planterat ut i våra pallkragar. 

Barnen har gjort eget papper. De läser litteratur om natur, djur och kretslopp. 

 

 

 

Barnen värnar om djur, växter och natur. 

Barnen är väl medvetna om att vi behöver ta hand om naturen. De intresserar sig 

för djur och visar empati för dem. De vet att de inte ska slänga skräp i naturen och 

kommer och visar för oss pedagoger om de hittar skräp på gården eller i naturen. 

De plockar spontant upp skräp i naturen och i skogen. De visar intresse och har en 

förståelse för att värna om djur stora som små, våra myror inomhus är de noga 

med att släppa ut och inte döda. Barnen visar att de är intresserade av växter och 

har förståelse för vad växter behöver för att växa och må bra. Barnen är delaktiga i 

odling. Barnen är med och vattnar och plockar ätbara grönsaker och bär. De krattar 

och sopar för att hålla fint på gården. De är nyfikna på vad olika växter, träd, 

fåglar och djur heter. De matar fåglar. Barnen talar om för varandra vilka växter 

man får plocka eller inte plocka. De deltar i skräpplockardagen med liv och lust. 

 

Indikator för nivå 1 i vägledning för " Kemikaliesmart förskola" uppnås. 

All personal på enheten har deltagit i en webbutbildning för kemikaliesmart 

förskola. Alla föräldrar på enheten har informerats via en folder samt på våra 

förskoleråd. Vi har köpt in porslin istället för plasttallrikar. Alla avdelningar har 

rensat ut farliga teknik och plastleksaker. Gamla madrasser håller på att bytas ut. 
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Ekologiska livsmedel. 

Våra kockar samarbetar och hjälper varandra för att utöka inköpen av ekologiska 

livsmedel. Det kommer hela tiden nya produkter inom vårt avtalsområde som kan 

användas i matlagningen. Enheten ligger nu på  45 % ekologiska livsmedel. 

Kockarna lagar mer vegetarisk mat än tidigare. 

 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 48% 48,2% 36,33% 

Akleja 42% 43,7% 55,15% 

Långsjö 53% 59,6% 48,89% 

Vågavilja 38% 42,8% 38,15% 

Enheten 45% 49% 45% 

 

Minska matavfall. 

Barnen tar inte mer mat än de äter upp. Kockarna lägger inte upp för mycket mat 

till avdelningarna. De hämtar mer mat i köket om det behövs. 

 

 

Förskoleundersökningen 2017 

Resultat av hur föräldrarna upplever vårt arbete med barnen inom området 

utveckling och lärande på respektive förskola och på enheten: 

Förskolan 2017 2016 2015 

Rödkulla 79% 90% 87% 

Akleja 72% 77% 82% 

Vågavilja 93% 92% 93% 

Långsjö 93% 88% 93% 

Enheten 86% 89% 89% 

Årsmål för enheten: 90% 89% 85% 

  

Bedömning och analys 

Vi bedömer att vi har uppnått vårt åtagande helt inom området utveckling och 

lärande. Våra åtaganden inom detta område är att alla barn utvecklar sin 

kommunikativa förmåga verbalt och symboliskt samt utvecklar intresse för 

matematik, teknik och naturvetenskap, att alla barn får möjlighet att uppleva 
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kultur i olika former och att barnen ska få möjlighet till ökad förståelse för att 

deras eget handlande påverkar miljön.  

Våra olika pedagogiska forum har bidragit till att alla pedagoger är delaktiga och 

tar ansvar för verksamheten och utvecklingen av denna. Pedagogerna har genom 

dessa forum fått möjlighet att inspirera varandra och kommit med tips och idéer 

kring hur vi kan utveckla våra projekt, vårt språkutvecklande arbete, vårt arbete 

kring en hållbar miljö, vårt kulturarbete och våra miljöer främst då inom 

matematik, naturvetenskap och teknik samt kring det språkutvecklande arbetet. De 

pedagoger som gått på utbildning inom naturvetenskap och teknik och läsglädje -

kursen har också bidragit till utveckling genom att de spridit sina kunskaper inom 

enheten på våra APT och gemensamma forum. Vår "Work-shop" som vi har på 

våren har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att få möjlighet att delge sina 

kollegor kring olika arbetsätt som bidrar till utveckling av vår verksamhet. 

Genom att ha dessa forum där vi får möjlighet att reflektera tillsammans ökar vi 

vår medvetenhet kring utformningen/organisationen av verksamheten och miljön 

så att det finns möjlighet till kultur, kommunikation, hållbart miljötänk, 

matematik, teknik och naturvetenskap under hela dagen för barnen. Stationerna på 

avdelningarna och materialet har blivit rikligare, tydligare och mer genomtänkt 

och detta genomsyrar alla våra avdelningar. 

Genom att vi har en miljöstation på varje avdelning med återvinningskärl av olika 

slag som är tydligt utmärkta med symboler, resulterar det i att barnen på eget 

initiativ är delaktiga i källsorteringen. Att pedagogerna tar initiativ och är bra 

förebilder samt att en introduktion tillsammans med barnen sker varje termin 

skapar kontinuitet i detta arbete. Vi ser också att de avdelningar som skapat en 

speciell miljödag eller uppdragskort till barnen kring miljövård och källsortering 

har fått fler engagerade och ansvarstagande barn inom detta område. 

Att göra enkla kretslopp inne på avdelningen som t.ex. maskkompost och att 

barnen är med och odlar samt planterar växter, synliggör kretsloppet för barnen på 

ett konkret sätt och lärande sker. Detta arbete kan vi dock utveckla ännu mer 

genom att använda oss av konkreta sagor kring olika kretslopp och ge utmaningar 

till barnen. Vi märker att ju mer delaktiga vi låter barnen vara desto mer ansvar tar 

de. Vår medvetenhet kring miljöfrågor påverkar barngruppen om hur medvetna 

och intresserade de blir. Vårt projekt Hållbar framtid- Ekologisk känslighet har 

också bidragit till att vi har ökat vår medvetenhet och kunskap inom detta område.  

Genom att vi skapar möjlighet för barnen att vistas mycket i naturen gör att barnen 

värnar om miljön, djur, växter och natur. Skräpplockardagen som förskolorna är 

delaktiga i, inspirerar både barnen och pedagogerna till att hålla rent i naturen och 

värna om djur och natur. 

Våra kockar bidrar också till en hållbar miljö genom att använda sig av så mycket 

ekologiska livsmedel som möjligt. Genom att laga med vegetarisk mat. De är även 

noga med att inte lägga upp för mycket mat till avdelningarna, vilket bidrar till 

minskat matsvinn. Pedagogerna uppmanar även barnen att inte ta för mycket mat 

så att mat slängs i onödan. 
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Vi har startat processen kring en "Kemikaliesmart förskola genom att diskutera 

detta på APT och med föräldrarna på förskolerådet. Vi har även informerat i vårt 

enhetsnytt, tankarna kring detta. Vi har även rensat ut mycket av giftiga material i 

förskolorna. Detta arbete fortskrider och vi är noga med vad vi köper in för nytt 

material /möbler till våra förskolor. 

Den kunskap vi fått genom kursen pedagogisk dokumentation har givit och ger 

fortfarande goda resultat i verksamheten. Pedagogerna arbetar mer och mer i 

projektform och använder sig oftare av sina dokumentationer för reflektion, 

tillsammans och med barnen. Barnen har genom projektarbetena fått möjlighet att 

använda sig av fler typer av uttrycksformer än tidigare vilket bidrar till att få 

kunskap och väcka intresse kring språk, matematik, naturvetenskap och teknik. 

Projektarbetena har också bidragit till att barnen varit i mindre grupper vilket 

främjar barns lärande och språkutveckling. Barnen har i och med detta getts ett 

större utrymme för samspel och dialog mellan barn-barn och barn-vuxen. 

Projektarbetena har också bidragit till att vi involverat kultur rikligare i vårt arbete 

och använder oss av kulturen på ett mer medvetet sätt i våra projektarbeten. 

Föräldrarna har också kommit med förslag på olika kulturella inslag vilket vi har 

varit lyhörda för och vilket också skapat diskussioner vad kultur är som skapat 

förståelse mellan pedagoger och föräldrar. 

Vi har även under detta år lagt extra fokus på att våra barn ska få uppleva kultur 

utanför/inom förskolan, en dialog med föräldrarna har också förts kring vilka 

förväntningar de har på oss inom detta område. Trots att vi har fortsatt att erbjuda 

barnen kultur både inom och utanför förskolan har resultatet sjunkit på enheten 

från 69% till 67%. Tre av våra förskolor har sänkt resultatet medans förskolan 

Långsjö har höjt sitt resultat rejält. Genom dialog med föräldrarna beskriver de att 

frågan kring kultur är svårtolkad, många tror att det är hur många teaterbesök man 

gått på. Vi fortsätter att kommunicera vad kultur betyder för oss. 

När pedagogerna har gett barnen möjlighet att förbereda sig, bearbeta och 

reflektera över sina projekt eller kulturella händelser utvecklar de sitt språk, 

samspel och skapande förmåga. Aktiviteter som projekt, högläsning, sång, dans, 

drama, musik och att pedagogerna är språkliga förebilder samt närvarande och 

lyssnande pedagoger skapar en språkande/matematisk/teknisk miljö där utveckling 

och lärande sker. 

Genom att vi dokumenterar våra enhetsmål i vardagen och i olika projekt, så blir 

åtagandena mer tydliga för oss pedagoger, barn och föräldrar. Genom olika 

underlag för utvärdering skapas utrymme för reflektion i arbetslaget och 

tillsammans med barnen. Det leder till ständiga förbättringar av vårt 

kvalitetsarbete. 

Självvärderingen som görs en gång per termin är också ett utmärkt underlag för 

reflektion i arbetslaget och i samtal med förskolechef och pedagogisk ledare. Vi 

ser att resultatet varierar för de olika avdelningarna år för år. Oftast sänks ett 

resultat när man har haft oturen att drabbas av mycket sjukdom eller vid nya 

arbetslagskonstellationer. Självvärderingen har under förra året gjorts om och 
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blivit digital och mer tydlig i vad man behöver uppnå för att gå vidare i de olika 

stegen vilket också har påverkat att vi fått ett lägre resultat i år från 3,5 till 3,3. 

Förskoleundersökningen visar resultatet 86 % för området utveckling och 

lärande på vår enhet. Vågavilja och Långsjö har höjt sitt resultat från förgående år 

och Rödkulla, Akleja har sänkt sina resultat. Vår analys av detta är att föräldrarna 

har fått kontinuerlig information i veckobrev, enhetsnytt, på föräldramöten genom 

dokumentationer, på utvecklingssamtalen, via den dagliga dialogen samt på 

förskoleråden i hur vi arbetar kring utveckling och lärande i större utsträckning på 

Vågavilja och Långsjö. På Akleja och främst på en avdelning på Rödkulla 

upplever en del föräldrar att de inte får tillräcklig information kring barns 

utveckling och lärande. Vi arbetar i dagsläget på att informationen ska bli bättre. 

Likvärdigheten har minskat mellan förskolorna. Vi arbetar på att förskolan Akleja 

och Rödkulla ska höja sina resultat under nästa år så likvärdigheten ökar mellan 

förskolorna. 

 

 

 

 

 

Barns inflytande 

NÄMNDMÅL: 

Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga 

läroplansområden 

ENHETSMÅL: 

3. Herrängens förskolor åtar sig att alla barn får inflytande utifrån sina 

intressen och behov 

Förväntat resultat 

 Barnens tankar och idéer tas tillvara. 

 Barnen uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. 

 Barnen är delaktiga i utformning av miljö och material. 

 Barnen reflekterar kring dokumentation.  

 Barn i behov av särskilt stöd får de resurser de behöver. 

Resultat 

Barnens tankar och idéer tas tillvara. 
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Barnen uttrycker sig dagligen vad de är intresserade av och vad de vill göra t.ex. 

måla, lyssna på musik, vara inne/vara ute. Barnen är delaktiga i utformning av 

miljö och material. Barnen kommer med egna förslag och idéer. Barnen vågar 

uttrycka sina intressen och behov. De tar fram material som de vill arbeta med. 

Inom projektarbetet har barnen visat vägen och alla har deltagit på olika sätt. 

 

Barnen uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. 

Barnen har inflytande över sin vardag, de väljer sånger, böcker, samtalsämne, 

vilken station de vill vara i och till viss mån vilken aktivitet som ska ske under 

dagen. Barnen kommer med önskemål att få besöka andra avdelningar eller olika 

utflyktsmål. Barnen tar ansvar och är delaktiga i de vardagliga rutinerna som 

dukning, källsortering, samling och dyl. Barnen delger varandra kring sina 

projektarbeten. Barnen är med och tar demokratiska beslut om utflykter, hur miljön 

ska se ut på avdelningen, vilket material som ska finnas tillgängligt. Barnen har 

med sig tankar och idéer till barnrådet. De hjälper varandra med fiffiga lösningar. 

 

Barnen är delaktiga i utformning av miljö och material 

Barnen kommer med förslag till förändringar i miljön och de är delaktiga när 

förändringar sker i miljön. De hjälper till att möblera om, sortera material och 

återbruka material. Barnen är med och samlar återvinningsmaterial och 

naturmaterial. 

Barnen reflekterar kring dokumentation 

Barnen är med och reflekterar kring dokumentationer som görs. Barnen är med 

och sätter upp dokumentation på väggarna. Barnen reflekterar med kompisar, 

pedagoger och föräldrar kring dokumentationer på väggarna. Dokumentationerna 

används tillsammans med barnen när de ska vidare i sitt projektarbete. 

Barnen är med och utvärderar efter aktiviteter. Vad var roligt? Vad var inte bra? 

Vad lärde du dig här? 

 

Barn i behov av särskilt stöd får de resurser de behöver. 

När vi ser till att barnen får det dem behöver, blir resultatet att barnen skapar en 

bättre självkänsla, får möjlighet att utveckla positiva strategier, fungera i leken och 

i andra sociala sammanhang.  

 

Bedömning och analys 

Vi bedömer att vi har uppnått vårt åtagande helt gällande barns inflytande. Vårt 

åtagande inom detta område är att alla barn får inflytande utifrån sina intressen 

och behov.  
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En medvetenhet kring vikten av barns delaktighet och inflytande har uppnåtts. En 

orsak kan vara att alla pedagoger har möjlighet att delta i olika forum och 

reflektera tillsammans kring förhållningsätt och arbetssätt i verksamheten vilket 

bidrar till att barns inflytande och delaktighet ökar. Vi har även haft fokus på att 

delge varandra goda exempel kring arbetssätt på APT och Workshops. 

Pedagogerna har en tilltro till barnens kompetens och ger dem förutsättningar att 

ta ansvar. Pedagogerna utmanar barnen mer i samtal och i diskussioner, kring vad 

de tycker är viktigt på förskolan. Genom att avdelningarna har materialet 

tillgängligt och att barnen får möjlighet att vara delaktiga i utformningen av sin 

miljö, samt att vi följer barnens intressen och behov när vi arbetar i våra projekt, 

ser vi skapar inflytande och delaktighet för barnen. Alla avdelningar har 

morgonmöten tillsammans med sina barn och vi har barnråd för enhetens 

femåringar. Barnen får möjlighet att förbereda sig och att välja aktiviteter som sker 

under dagen samt göra sin röst hörd på barnrådet. Vilket vi upplever skapar 

delaktighet och inflytande i verksamheten. 

Vi behöver dock ständigt arbeta på ett medvetet sätt kring vad barns inflytande och 

delaktighet betyder. Vi pedagoger kan bli ännu mer aktiva i mötet med barnen, 

ställa frågor, lyssna, visa intresse genom nyfikenhet och utmana barnen i deras 

utforskande värld. 

Den pedagogiska dokumentationen har gett oss möjlighet till reflektion och 

analys. De flesta av våra avdelningar är en bra bit på väg i detta och betonar vikten 

av att använda sig av pedagogisk dokumentation i sitt arbete och att alltid utgå 

ifrån barnens tankar och intressen då man väljer projekt och under arbetets gång. 

En del uttrycker också att de har blivit bättre på att intervjua barnen som en del i 

verksamheten. Vi har också blivit bättre på att ta med barnen i reflektionerna kring 

dokumentationer och projektarbeten, barnen är mer delaktiga i att välja och sätta 

upp dokumentationer. Projektorerna har också bidragit till att främst de yngre 

barnen får möjlighet att reflektera kring sin vardag/projekt på avdelningen. 

Det vi däremot märker är att när det är brist på pedagoger, vid sjukdom och odyl 

så påverkas även barnens delaktighet och inflytande, man blir stressad och 

upplever att man inte hinner och gör då det mesta själv. Även arbetet kring 

pedagogisk dokumentation och projektarbeten blir lidande vid sjukfrånvaro. 

Vi upplever att vårt nätverk på enheten kring barn med särskilda behov har ökat 

vår  kunskap och bidragit till ett förändrat förhållningssätt. Vi kommer därför att 

fortsätta med detta nätverk under kommande läsår. Vi kommer även gå på 

föreläsningar i ämnet för att höja kompetensen. 

Alla våra dokument skickas hem till föräldrarna via mail vilket bidrar till att de i 

lugn och ro kan läsa dem och vända sig till oss med frågor och funderingar. Alla 

avdelningar på enheten analyserar sina resultat och utifrån sin analys diskuteras 

dessa resultat tillsammans med föräldrarna på föräldramötet på hösten. 

Likvärdigheten mellan förskolorna har ökat, Förutom på Förskolan Rödkulla som 

har sänkt sina resultat. En avdelning har haft svårt med bemötandet av en del 
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föräldrar vilket bidragit till sänkningen av resultatet på hela förskolan. Vi arbetar 

på att förändra situationen i dagsläget. 

 

Förskola och hem 

NÄMNDMÅL: 

Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga 

läroplansområden 

ENHETSMÅL: 

4. Herrängens förskolor åtar sig att synliggöra verksamheten, öka 

föräldrars insyn och ge ett gott bemötande. 

Förväntat resultat 

-Föräldrarna informeras muntligt och skriftligt samt via pedagogisk 

dokumentation om verksamheten. 

 

-Alla föräldrar får veta vad förskolan gör för att stödja det enskilda barnets 

utveckling och lärande. 

 

-Alla får ett välkomnande bemötande. 

Resultat 

Föräldrarna informeras muntligt och skriftligt samt via pedagogisk 

dokumentation om förskolans mål och arbetssätt.  

Föräldrarna upplever att den föräldraaktiva inskolningen bidrar till en bra relation 

till pedagogerna, gott samarbete och insyn i vår verksamhet redan från början. 

Föräldrarna har uttryck att den dagliga dialogen är viktig för att få insyn i 

verksamheten. Föräldrarna är delaktiga, engagerade och positiva till våra olika 

sammankomster för föräldrar, pedagoger och barn. Det är stor uppslutning på 

förskoleråden och föräldramöten. Föräldrarna är positiva till att det finns 

dokumentationer och bildspel som visar vad vi gör i verksamheten. Vi fick mycket 

positiv respons på alla våra föräldramöten där PowerPoint presentationer visades 

vilket synliggjorde vår verksamhet på ett tydligt sätt. Alla föräldrar har fått dessa 

dokument hemskickade till sig, vilket har uppskattats. De har även fått möjlighet 

att diskutera dessa på förskoleråd och föräldramöten föräldrarna uppskattar att vi 

skickar hem olika dokument så att de kan läsa dem i lugn och ro. Veckobrev och 

enhetsnytt uttrycker många föräldrar fungerar bra och ger kontinuerlig information 

kring vad som sker i verksamheten och på enheten. Föräldrarna har även uttryck i 

förskoleundersökningen att de är väldigt nöjda med informationen de fått om vår 

verksamhet. 
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Alla föräldrar får veta vad förskolan gör för att stödja det enskilda barnets 

utveckling och lärande. 

Föräldrar uttrycker att utvecklingssamtalen har blivit bättre än tidigare. Där får de 

ta del av det enskilda barnets utveckling och lärande. Fler föräldrar uttrycker att de 

känner glädje att lämna sina barn på förskolan. Även dokumentationerna bidrar till 

att visa på barns utveckling, trivsel och lärande. Föräldrarna har även uttryckt i 

förskoleundersökningen att de är överlag nöjda med hur förskolan stödjer det 

enskilda barnets utveckling och lärande. 

 

Alla får ett välkomnat bemötande: 

Alla som arbetar på våra förskolor hälsar på de som kommer på besök till oss. 

De hjälper till om besökarna behöver hjälp.  

Vi lyssnar och återkopplar om synpunkter och funderingar uppstår. 

 

 

 

 

 

Förskoleundersökningen 2017 

Resultat av hur föräldrarna upplever samverkan mellan förskola-hem på 

respektive förskola och på enheten: 

Förskola 2017 2016 2015 

Rödkulla 89% 97% 92% 

Akleja 79% 80% 89% 

Vågavilja 93% 93% 93% 

Långsjö 93% 85% 93% 

Enheten 90% 91% 92% 

Årsmål för enheten: 91% 92% 85% 

  

NÄMNDMÅL: 

Älvsjö är ett demokratiskt stadsdelsområde där invånarna har 

inflytande 

ENHETSMÅL: 

Herrängens förskolor åtar sig att informationen kring förskolan och 

dess verksamhet ska vara tydlig och lättillgänglig 
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Förväntat resultat 

 Alla familjer får relevant information skickad till sig på mail. 

 Alla familjer får information kring verksamheten på föräldramöten. 

 Alla familjer får information via enhetsnytt och veckobrev. 

Resultat 

Alla familjer får relevant information skickad till sig på mail. 

Föräldrarna uttrycker att det är positivt att information och våra styrdokument 

mailas ut. Nya föräldrar uppskattar vårens informationsmöte. 

 

Alla familjer får information kring verksamheten på föräldramöten. 

Föräldrarna är engagerade på våra föräldramöten. Flera föräldrar har uttryck att 

det blir en tydlig information när pedagogerna synliggör verksamheten via 

powerpoint. De känner sig delaktiga när de får vara med och reflektera kring 

verksamheten. 

 

 

Alla familjer får information via enhetsnytt och veckobrev. 

Positiv respons på veckobreven och enhetsnytt från föräldrarna, muntligt, via mail 

och på förskoleråden. De återkopplar ofta via mail när det gäller veckobrev och 

tycker att det är roligt att få insyn i verksamheten och vad vi gör på dagarna. De 

uttrycker att deras förståelse ökar för hur verksamheten fungerar och hur den 

främjar barnens utveckling. 

 

Bedömning och analys 

Vi bedömer att vi har uppfyllt detta åtagande helt gällande förskola och hem. 

Våra åtaganden inom detta område är att vi synliggör verksamheten och ökar 

föräldrars insyn, att de som kommer till våra förskolor ska få ett gott bemötande 

samt att informationen som ges ut ska vara tydlig och lättillgänglig. 

Vi har sett att den föräldraaktiva inskolningen är en bra metod för en god kontakt 

mellan förskola och hem. Föräldrarna får insyn i verksamheten på förskolan och 

får möjlighet att bekanta sig med andra barn och föräldrar vilket skapar 

delaktighet. Många föräldrar uttrycker också att de känner sig tryggare när de har 

varit delaktiga i verksamheten. 

Vi har nått våra resultat genom att följa våra förväntade resultat. Vi är lyhörda för 

föräldrarnas behov. Vi ger snabb återkoppling. Alla styrdokument skickas hem. 

Genom att ha ett öppet bemötande ställer föräldrarna frågor/synpunkter direkt till 

oss eller via mail. Genom att vara tydliga och ge muntlig och skriftlig information 
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kontinuerligt. Genom föräldramöten där vi involverar föräldrarna i det 

pedagogiska arbetet och diskuterar våra enhetsmål och förskoleundersökningen 

skapar vi insyn och delaktighet. Information om dagen finns via bildspel, 

almanacka samt dialog vid hämtning skapar trygghet och ökar föräldrarnas 

delaktighet. 

Vårt förhållningsätt och bemötande har stor betydelse för hur klimatet blir på 

förskolan. Om någon inte känner sig välkommen följer vi upp det direkt. 

Våra rutiner angående information till hemmen från förskolan är ett arbete som 

ständigt pågår. För att sträva mot förbättring, visa på viljan att vara 

tillmötesgående och ge respons på föräldrars synpunkter måste vi hela tiden 

reflektera över hur vi ger information, informationsgången, "vem ger vilken 

information", och dra lärdom av de synpunkter vi får och hela tiden sträva efter att 

det blir bättre. Vi kan även detta år se i förskoleundersökningen att föräldrarna på 

Herrängens förskolor är nöjda med den information och återkoppling de får. Vi 

känner själva att vi har ordnat en bra organisation för information. 

Genom att vi använder oss av powerpointpresentationer på föräldramötena och 

konkreta bilder/alster på utvecklingssamtalen, upplever både pedagoger och 

föräldrar att verksamheten och det enskilda barnets lärande har synliggjorts på ett 

tydligare sätt. 

Förskoleundersökningen visar resultatet 90% under samverkan förskola och hem 

i vår enhet. Alla avdelningar på enheten analyserar sina resultat och utifrån sin 

analys diskuteras dessa resultat tillsammans med föräldrarna på föräldramötet på 

hösten. Viktigt här är att vi genom dialog med föräldrarna kan diskutera vad det är 

som är bidragande orsaker till de höga resultaten och likaså de låga, så vi kan få 

fatt i vad vi gör bra och mindre bra. Likvärdigheten mellan förskolorna har 

minskat under detta år.  Förskolan Rödkulla har sänkt sitt resultat detta år. Vår 

analys är att det är en avdelning som har haft det svårt i kommunikationen med en 

del föräldrar. Vi arbetar på en förändring av detta i dagsläget. Förskolan Akleja har 

också sänt sitt resultat något och det handlar i princip om samma sak. En del 

föräldrar upplever att kommunikationen ej fungerar. 

 

Samverkan med skolan 

NÄMNDMÅL: 

Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga 

läroplansområden 

ENHETSMÅL: 

5. Herrängens förskolor åtar sig att skapa en positiv övergång från 

förskolan till förskoleklass för barn och föräldrar 
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Förväntat resultat 

 Barnen får möjlighet till förberedelser inför skolstarten. 

 Föräldrarna får möjlighet till delaktighet, insyn och information inför/kring 

barnens skolstart. 

Resultat 

Barnen får möjlighet till förberedelser inför skolstarten. 

Barnen har uttryck att de tycker att det är roligt och spännande att träffa andra 

femåringar från enheten och uppskattar att göra aktiviteter ihop. Alla blivande 

skolbarn har valt ut dokumentation till samtalet med läraren. Barnen blir mer 

delaktiga i samtalet vid övergången till skolan när de har varit med och valt ut 

dokumentationer. De tycker att det är spännande att få visa runt läraren på sina 

avdelningar. Barnen pratar om skolan och sina blivande klasskamrater i positiva 

termer. Barnen upplevs trygga, nyfikna och glada inför skolstarten. Att gå till 

skolgården och leka har uppskattats. Barnen har tyckt att det varit spännande att få 

träffa biträdande rektor från skolan på vårt barnråd. 

 

 

Föräldrarna får möjlighet till delaktighet, insyn och information kring 

barnets skolstart. 

Föräldrarna uttrycker att de är nöjda med den informationen som ges kring 

övergången från förskola- skola via veckobrev och förskoleråd. Samt genom den 

vardagliga dialogen med pedagogerna kring hur vi förbereder barnen inför 

skolstart. De flesta föräldrar uppskattar att vara med på samtalet med skolan. 

 

Bedömning och analys 

Vi bedömer att vi har uppnått våra åtaganden helt gällande samverkan förskola 

och skola. Vårt åtagande inom detta område är att skapa en positiv övergång från 

förskolan till förskoleklass för barn och föräldrar. 

De blivande skolbarnen fick möjlighet att träffas under att antal gånger på våren. 

Vilket uppskattades av både barn och föräldrar. Vi delade även upp barnen detta år 

så att Akleja och Rödkullas barn sammanstrålade och Vågavilja och Långsjö barn 

hade sina träffar tillsammans. Detta bidrar till mer lugn och barnen får lättare att 

knyta kontakter med barnen från den andra förskolan och de som kommer att gå i 

samma klass. En del avdelningar har gått till skolan och lekt på skolgården vilket 

uppskattades mycket av barnen. 

På barnrådet har biträdande rektor från Herrängensskola deltagit vilket har 

upplevts positivt av barnen då de har fått möjlighet att ställa frågor kring skolan. 
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Handlingsplanen mellan förskola och skola har även detta år fungerat bra, den 

tydliggör vem som ska göra vad. Följs den av alla parter så blir det en tydlig och 

positiv övergång mellan förskola och skola. Vi ser att det är viktigt att pedagoger 

från skolan besöker barnen på förskolan och att det även finns tid för barnen att 

visa sin avdelning för pedagogen från förskoleklass. Vi märker också att barnen 

blir tryggare inför sin start till förskoleklass när de får möjlighet att träffa en 

pedagog från förskoleklass och skapa kontakt. 

Föräldrarna uttrycker att de känner sig mer förberedda och välkomna till skolan 

när de är delaktiga i samtalen som erbjuds på förskolan därför ser vi att det är 

viktigt att det finns tid för dessa. 

Vi fortsätter arbetet med att barnen väljer en dokumentation att ta med till samtalet 

med förskoleklasspedagogen. Vi upplever att barnen blir mer delaktiga i själva 

samtalet när de har valt ut dokumentationer från sin förskoletid. Barnen får 

inflytande och blir mer delaktiga i samtalet när de är förberedda innan. 

 
 

 

 

 

Kvalitetsindikatorn 
 

Förskolans självvärdering: Övergripande resultat för våra förskolor och hela 

enheten. 

Förskola 2017 2016 

Rödkulla 3,3 3,5 

Akleja 3,0 3,4 

Långsjö 3,1 3,2 

Vågavilja 3,7 3,9 

Enheten 3,3 3,5 

 

Utifrån kvalitetsindikatorn gör varje avdelning en självvärdering en gång per 

termin. Där skattar vi oss själva enskilt och gemensamt i arbetslaget. 

Självvärderingen är ett bra underlag för reflektion och samtal kring verksamheten 

och kring hur vi arbetar med utveckling och lärande på förskolan. 

Självvärderingen kopplas till våra arbetsplaner och vi får syn på olika områden 

som vi behöver utveckla på avdelningsnivå och enhetsnivå. Enheten har sänkt sitt 

resultat från 3,5 till 3,3. Vi upplever att pedagogerna är mer kritiska till hur de 

upplever att de uppnår de olika kriterierna i självvärderingen efter digitaliseringen. 

Förskolorna sänkta resultat visar på en tendens att flera avdelningar lägger sig lite 
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lägre för säkerhets skull. Nästan all avdelningar anser att de inte arbetar tillräckligt 

mycket med IKT delen. Mål är uppsatta för vad som behöver tillföras på 

avdelningarna för att resultaten ska höjas. Detta har gjorts i dialog med 

förskolechef och pedagogisk ledare. 

 

Enhetsgemensamma insatser 

 Vår enhet har utvecklat en organisation som skapar delaktighet och ett klimat 

som bidrar till att vi lär av varandra. Vi har mötesforum där alla pedagoger är 

delaktiga i någon grupp, och där vi också samarbetar mellan förskolorna. Vi 

har även vissa APT och studiedagar tillsammans i enheten, detta bidrar också 

till samarbete mellan förskolorna och att vi lär av varandra. Vi har satsat på 

att ha Work-shops på vårterminen, där olika arbetslag delar med sig av 

exempel på hur de organiserar sitt arbete på olika sätt. 

 Pedagogiska ledaren har genomgått pedagogistautbildningen på Reggio 

Emilia institutet. 

 Två pedagoger från varje förskola har gått pedagogisk dokumentationskurs 

under vårterminen även detta ett samarbete med Reggio Emilia institutet. 

 Vi har haft en gemensam föreläsning med en föreläsare från Reggio Emilia 

institutet. 

 Avdelningsansvariga på enheten har fått processhandledning i samarbete 

med Reggio Emilia institutet. 

 En/två pedagoger från varje förskola har gått en IKT - utbildning under 

vårterminen. 

 Löpande Hjärt och lungräddnings utbildning 

 Hållbar framtid-Ekologisk känslighet: 

Vårt tema på enheten under två-tre år framåt kommer att ha fokus på hållbar 

framtid -ekologisk känslighet. Vi har reflekterat tillsammans kring begreppet 

Hållbar framtid- ekologisk känslighet på våra nätverk Vi har läst viss litteratur i 

ämnet och fördjupat oss tillsammans med barnen i olika projektarbeten. 

Föräldrarna har varit delaktiga via föräldramöten, veckobrev, enhetsnytt, 

förskoleråd och dokumentationer. Kockarna på förskolan har varit delaktiga på 

APT och på våra köksmöten. 

 Barn i behov av särskilt stöd. 

Vi har  läst gemensam litteratur/artiklar/utbildningsprogram i ämnet samt gått på 

föreläsningar.  Ett av våra nätverk har bidragit och varit ett utrymme för 

gemensam reflektion, kompetenshöjning och att ge varandra stöd, tankar och idéer 

i arbetet kring barn i behov av stöd. 

 Barns inflytande och delaktighet: 
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Vi har reflekterat kring detta i våra olika grupper samt har det varit en 

återkommande punkt på våra APT. Observationer/pedagogiska dokumentationer 

på avdelningen har varit vårt reflektionsunderlag. Vi har även läst och tittat på 

olika filmer som belyser barns delaktighet och inflytande. 

 

Utvecklingsområden på enhetsnivå 

 

Hållbar framtid-Ekologisk känslighet:  

Vårt tema på enheten under två-tre år framåt kommer att ha fokus på Hållbar 

framtid -ekologisk känslighet. Vi fortsätter att reflektera tillsammans kring detta 

på våra nätverk.. Läsa litteratur och fördjupa oss tillsammans med barnen i olika 

projektarbeten. Inköp /material/möbler handlas in utifrån kemikaliesmart förskolas 

restriktioner Föräldrarna kommer också vara delaktiga via föräldramöten, 

veckobrev, enhetsnytt, förskoleråd och dokumentationer. Köken kommer 

involveras mer och mer i våra projektarbeten. 

 

IKT:  

Synliggöra IKT arbetet tydligare för föräldrarna. De som har gått IKT 

utbildningen delger kollegor och prova praktiskt på APT. Delge varandra på våra 

nätverk kring hur vi arbetar med IKT på våra olika avdelningar.  

 

Förslag till stadsdelsnämnden 

Gemensamma föreläsningar och utbildningar från Reggio Emilia institutet utifrån 

Hållbar framtid. 

 

Bilagor 

 Egenkontroll IOF 

 Pedagogiska året 2017- 2018 senaste versionen 

 Senaste Likabehandlingsplan Herrängens förskolor VT 2017 och HT 2017 


