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Inledning 

Enhetens målgrupp 

Bamse språkförskola, för barn med språkstörning. 

 

Reimers specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättning. 

 

Stödenhetens målgrupp är medarbetare, förskolechefer och vårdnadshavare. 

  

Organisation 
Resursenheten består av: 

Bamse språkförskola. 

Reimers specialförskola. 

Stödenheten, erbjuder pedagogiskt stöd/handledning/ konsultation. 

Förskolechef/enhetschef leder arbetet och har det övergripande ansvaret för verksamhet, 

personal och budget. Enhetschefen beviljar särskilda medel i dialog med förskolorna utifrån 

barnens behov, medverkar vid placering i specialförskola, samarbetar med andra 

stadsdelsförvaltningar och kommuner, kring förskoleplats på Södermalm för barn i behov av 

särskilt stöd. Ger rådgivning till vårdnadshavare. Samverkar med vårdnadshavare och berört 

nätverk inom landstinget. Medverkar vid placering i specialförskola, samarbetar med andra 

stadsdelsförvaltningar och kommuner, kring förskoleplats på Södermalm för barn i behov av 

särskilt stöd. Ger rådgivning till vårdnadshavare. Samverkar med vårdnadshavare och berört 

nätverk inom landstinget. 

Enhetens personalgrupp består av: 
Pedagogisk handledare med administrativ inriktning 

Ekonomiskcontroller 

Specialpedagoger 

Förskollärare 

Logopeder 

Sjukgymnast 

Arbetsterapeut 

Kock 

Lokalvårdare/ biträde i mottagningskök 

Våra styrdokument 

Skollagen 

FN:s barnkonvention 

Förskolans reviderade läroplan.( LPFÖ-98 reviderad 2016) 

Stockholms stads förskoleplan 

Diskrimineringslagen 

Kommunfullmäktiges budget för 2017 

Analys från 2016 

Ekonomiska förutsättningar 
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Inom vår verksamhet är alla medarbetare medvetna om de ekonomiska resurserna. Budget är 

en stående punkt på våra arbetsplatsträffar och alla vet att budgeten ska vara i balans. Inköpen 

är planerade och för att undvika onödiga kostnader gör vi gemensamma beställningar så ofta 

vi kan.Vi har en budget i balans. 

Förskolorna är anslagsfinansierade. 

Måluppfyllelse 

I vår verksamhet utgår vi från allas lika värde. Våra utgångspunkter är bland annat 

likabehandlingsplanen, som finns upprättade på förskolorna och vi lyfter fram frågor utifrån 

Barnkonventionen. Likabehandlingsplanen blev en stående punkt på våra arbetsplatsträffar. 

Alla medarbetare ska känna till hur Resursenhetens organisation ser ut och vilka riktlinjer vi 

arbetar med. Kommunikationen är en viktig del och vi arbetar med kommunikationstavlor 

enligt LEAN-modellen (metod för verksamhetsutveckling) på förskolorna. Våra mötesformer 

förbättrades avsevärt. Våra fokusområden under 2016 var: 

Arbetet kring det pedagogiska årshjulet 

Arbetet med den pedagogiska dokumentationen 

Arbetet med den pedagogiska och psykosociala miljön 

Resursenheten kommer att fortsätta med arbete kring miljösmarta förskolor. Vi prioriterar 

kollektivtrafik, cykel och gående. Vi vill också att vår verksamhet ska ha en hållbar 

utveckling. Det handlar om att både bevara och återvinna. Vi försöker att beställa 

närproducerat och ekologisk mat i så stor utsträckning som möjligt. Vi kommer att fortsätta 

vårt arbete med våra miljöer så att vi får en giftfri förskola 

Medarbetare 

Arbetet med den psykosociala miljön är viktig. Många faktorer påverkar vårt arbete, både 

positivt och negativt. Det sker alltid förändringar på en arbetsplats med olika ansvarsområden 

och olika arbetsuppgifter. När man arbetar med människor så är den sociala kompetensen ett 

viktigt redskap och samspelet på arbetet avgör hur vi mår. Vi har använt oss av professionell 

hjälp från KBT-gruppen.(Kognitiv Beteende Terapi) Vi har också haft tillfällen till extra 

handledning, när det uppstått behov. Även stadsdelens hälsostrateg har varit ett stöd för våra 

medarbetare. 

Sjukfrånvaro 

Vi arbetar medvetet och systematiskt med hälsofrågor och den psykosociala miljön. En bra 

psykosocial arbetsmiljö ger medarbetarna möjligheter att utveckla sin kompetens. En god 

psykosocial arbetsmiljö innefattar också en bra relation till ledningen och goda relationer 

mellan arbetskamraterna 

Prioriterade områden 2017 
Södermalms förskolor ska implementera en gemensam pedagogisk deklaration. Syftet med 

deklarationen är att skapa en likvärdighet mellan förskolorna på Södermalm samt höja den 

pedagogiska kvaliteten. 

Digitalisering 

Vi lever i ett högteknologiskt samhälle där digital teknik blivit en del av det dagliga livet. 

Barn kommer tidigt i kontakt med It (informations teknik) och det är därför viktigt att 

förskolan kan utnyttja It i det pedagogiska arbetet. Läroplanen betonar också barnens rätt till 
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digital kompetens och tillgång till modern teknik. I en mer digitaliserad värld används 

surfplattor och smarttelefoner mer och mer. Dessa verktyg har kommit att tillhöra 

förskolornas vardag. Fler och fler pedagoger ser dessa digitala verktyg som ett möjligt 

redskap för att underlätta det pedagogiska arbetet som sker på förskolan, framförallt i ett 

dokumentationssyfte. Vi använder oss också av våra digitala verktyg när vi har möten med 

vårdnadshavarna. På ett enkelt sätt kan de ta del av barnens dag på förskolan via filmer, bilder 

med mera och detta har blivit mycket uppskattat. 

Digitalisering 
Vi kommer att sätta fokus på digitala verktyg såsom: One Note- en digital anteckningsbok 

IPad med: dokumentation, kommunikation med vårdnadshavare 

Delaktighet 
För vårdnadshavare 

Barn 

Medarbetare 

Likvärdighet 
Alla ska ha rätt till en jämlik förskola 

Verksamhetens idé. 

Stödenheten erbjuder pedagogiskt stöd/handledning /konsultation till förskolans pedagoger 

kring enskilda barn, barngrupper och stöd i kontakter med vårdnadshavare. Stöd i arbetet med 

pedagogisk kartläggning av barnets hela situation, där hänsyn tas till flera faktorer såsom; 

organisation, pedagogisk miljö, relationer och bemötande, barngrupp, samt barnets 

förutsättningar och behov 

Resursenhetens förskolor har en pedagogisk miljö som är utformad så att barnens nyfikenhet 

och upptäckarlusta utvecklas. Medarbetarna arbetar aktivt med att skapa pedagogiska 

lärmiljöer som ska ge barnen möjlighet själva få välja och vara delaktig. Tillsammans med 

medarbetare eller kamrater får barnen prova, undersöka och utforska material och miljöer för 

att utveckla sitt lärande inom språk kommunikation, skapande, naturvetenskap, matematik och 

teknik. Det viktigt att det i arbetslaget finns en helhetssyn på barns utveckling och lärande. 

Bamse Verksamheten följer förskolans läroplan. Bamse har individanpassad pedagogik och 

språkliga anpassningar. Det innebär att "vanliga" förskoleverksamhet som projekt, samling, 

inne- och utelek, gymnastik och utflykter under dagen vävs ihop med språkträning. Bamse har 

en grundläggande språkträning och behandling där logopeder och förskollärare samarbetar. 

Bamse har även specifikt behandlingsuppdrag samarbete landstinget. Barnen på 

språkförskolan får tal- och språkträning enskilt och i grupp.. Medarbetarna satsar mycket på 

gruppstärkande lekar med fokus på bemötande och förhållningssätt gentemot varandra. 

Förutom strukturerade tal- och språkövningar är hela verksamheten utformad så att barnet får 

språklig stimulans och kommunikationsträning i alla situationer under dagen. 

Reimers Verksamheten följer förskolans läroplan. På Reimers är den pedagogiska miljön 

viktigt för barnens lärande, miljön är uppbyggd för sinnesstimulering. Allt detta ska inbjuda 

barnen till att bli nyfikna och det ska i sin tur locka dem till rörelse, samspel, 

sinnesupplevelser som främjar deras utveckling och lärande. Genom närhet till barnen 

uppmärksammar vi och tolkar barnens signaler och kan på så sätt hitta motivationsnycklar och 

locka till lek så att utveckling sker. Verksamheten är också mycket individanpassad i varje 

moment. Genom leken får alla barn, varje dag, möjlighet att utveckla kommunikation, 
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samspel, motorik och rörelseglädje. Vi jobbar också medvetet med motoriken i olika 

aktiviteter för att öka och stärka barnens känsla för sin egen kropp. Medarbetarnas förmåga att 

förstå, att kunna samspela med barn och få vårdnadshavarens tilltro är viktig så att barnens 

vistelse på förskolan blir positiv och lärorik. Alla barn ska få känna och uppleva att de får 

vara en tillgång i gruppen. 

  

Organisations- och ledningsstruktur 

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 totalt antal anställda (Årsarbetare) 41 % 41 % Tertial 

 

 

Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom 
genuspedagogik/normkritik 

4 % Öka År 

 Andel nöjda föräldrar 87 % 87 % År 

 Antal barn per grupp 16 16 Tertial 

 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 4,9 Tertial 

 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget 3,8 3,8 År 

 Svarsfrekvens på förskoleundersökningen 80 % 80 % År 

Nämndmål: 

Barn är i goda pedagogiska miljöer både inom- och utomhus i förskolan 

Beskrivning 

Barnens utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. Barngruppens storlek och 

sammansättning varierar under dagen beroende av verksamhetens innehåll och aktivitet. 

Förskolans organisation säkerhetsställer en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller 

en hög kvalitet. 

 

Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens 

läroområden, erbjuder ett rikt och varierat material samt är estetiskt utformad. Barnens 

intressen och frågeställningar är synliga i miljön. Miljön är också genomtänkt ur ett genus- 

och likabehandlingsperspektiv och synliggör kulturella olikheter. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt 
kvalitetsindikatorn 

3,8  År 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Arbetet inom förskolan sker med ett genus- och likabehandlingsperspektiv 2017-01-01 2017-12-31 

 Dagen organiseras så att omsorg och lärande bildar en helhet. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolan gör kemikaliesmarta val vid inköp av pedagogiskt material. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolan organiserar en tilltalande och tillgänglig pedagogisk miljö för alla 
barnen. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolans organisation formas för att säkerhetsställa en likvärdig förskola 
som är trygg, säker och håller en hög kvalitet. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Organisera och strukturera så att förskolan använder inom- och 
utomhusmiljöerna för lärande på ett mer flexibelt vis. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barns lärande stöds av förskolans pedagogiska miljöer såväl inom- som utomhus 

Förväntat resultat 

Lärmiljön på förskolorna är viktig och vi har ett ständigt pågående arbete med de pedagogiska 

miljöerna. 

Vår ambition är att miljön och materialet  ska utvecklas och att barnens lärmiljöer ska locka 

till utforskande och lek. 

 

 

 

. 

Arbetssätt 

Vi fortsätter att utveckla våra miljöer. 

Medarbetarna arbetar aktivt med att skapa pedagogiska lärmiljöer som ska ge barnen 

möjlighet själva få välja och vara delaktig. Tillsammans med medarbetare eller kamrater får 

barnen prova, undersöka och utforska material och miljöer för att utveckla sitt lärande inom 

språk kommunikation, skapande, naturvetenskap, matematik och teknik. 

 

Reimers specialförskola har en pedagogisk miljö som ska locka barnen till lek, lärande och 

utveckling. Barnen har tillgång till speciella sinnesrum som är utvecklade för att locka till 

motorisk lek, synstimulering och taktila upplevelser. Miljön anpassas alltid efter barnens 

fysiska och kognitiva utvecklingsnivå. 

 

Arbetet kring de pedagogiska miljöerna på Bamse språkförskola pågår och en ny grupp har 

bildats, de har tagit namnet ”Skönhetsrådet”. 

Skönhetsrådet kommer att systematiskt dokumentera sitt kvalitetsarbete. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är medarbetarnas engagemang och intresse för att utforma och 

utveckla den pedagogiska miljön 
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Uppföljning 

Uppföljning sker kontinuerligt i arbetslagen, arbetsplatsträffar, i dialog med ledningen, genom 

resultat på GUF, kvalitetsindikatorn, medarbetarenkät och brukarundersökningen. 

Nämndmål: 

Barnen leker, lär och utvecklas i förskolan 

Beskrivning 

Förskolans pedagogiska miljöer ger barnen förutsättningar att utvecklas i goda lek- och 

lärandemiljöer. Miljöerna i förskolan är väl genomtänkta både inom- och utomhus och ger 

barnen möjlighet till förståelse för matematik, naturvetenskap och språk. IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) är ett av redskapen för detta. 

 

Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens frågor, förändrade lärande och ligger 

till grund för fortsatt uppföljning, utvärdering och utveckling. Förskolans arbete utgår från ett 

medvetet genus- och likabehandlingsperspektiv och ett interkulturellt förhållningssätt. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel förskolor som använder pedagogisk dokumentation för att 
synliggöra barnens lärande. 

90 %  År 

 Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande (FU) 82 %  År 

 Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

4  År 

 Personalens självvärdering under området "barns matematiska 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

3,8  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barn och vårdnadshavare  medverkar i framtagandet av lika 
behandlingsplanen 

2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation i digital form. 2017-01-01 2017-12-31 

 Implementering av den  pedagogisk deklaration på förskolorna. 2017-01-01 2017-12-31 

 Planera och organisera för förskolornas utförande av verksamhet på 
obekväm arbetstid. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Södermalms förskolor ska arbeta för att hitta former för att arbeta för en 
vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet 

2016-01-01 2017-12-31 

 Utbildning sker förskolevis gällande kränkande behandling  i syfte att säkra 
processen. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande. 

Förväntat resultat 

90 % av Stödenhetens insatser stärker förskolans arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd. 

90 % av barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande. 

80 % av vårdnadshavarna i förskoleundersökningen är nöjda avseende område 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 9 (28) 

 
 stockholm.se 
 

Arbetssätt 

Stödenheten är behjälplig i arbetet med att upprätta handlingsplaner. 

Stödenheten erbjuder pedagogisk handledning/konsultation/utbildning till de olika 

funktionerna i förskolornas ledning.  Stödenheten kan erbjuda fortbildning utifrån 

verksamhetens behov och temahandledning som en kompetenshöjning för pedagogerna. 

 

På våra förskolor så blir utmaningarna att utveckla intresse för matematik och teknik. 

Via lek och vardagssituationer vävs matematiska begrepp in och tekniken finns i barnens 

hjälpmedel , så att de kan själva uppleva den. Det finns många olika dataspel som passar barn 

i olika åldrar och utvecklingsnivåer.  Datalek som aktivitet ger barnen möjlighet att upptäcka 

och uppleva glädjen i att kunna påverka sin omgivning och göra egna val. 

 

Verksamheten på Resursenhetens förskolor är utformade så att barnen får språklig stimulans 

och kommunikationsträning i alla situationer under dagen. Vi hjälper barnen bland annat med 

att sätta ord på deras tankar genom sociala berättelsers. Alla barn har glädje av att möta olika 

språk och få inblick i olika kulturer som finns på våra förskolor. Barn och vårdnadshavare ska 

mötas av ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan. 

Resursanvändning 

Stödenhetens resurser utgörs av medarbetarnas yrkeskompetens och erfarenhet. 

Samverkan med barnhälsovård, barnhabilitering, LSS-handläggare, BUP och/eller 

socialsekreterare. 

Samverkan/samarbete med yrkesnätverk i andra stadsdelsförvaltningar.  

Stödenheten ingår i ett nätverk för specialpedagoger i förskolan i SPSM:s regi. 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten) 

 

 

Förskolornas lokaler är en viktig resurs. Genom att se förskolan som en förskola-ett arbetslag 

utnyttjas alla ytorna effektivt. Miljön utgår från barnens behov och intressen och är 

tillgänglig, utmanande och utvecklande. Det finns tillgång till relevant material och 

förskolorna använder återvinningsmaterial och material från naturen. 

Medarbetarna på båda förskolorna har kunskaper och utbildning så att de kan via lek och 

aktiviteter planera utmaningar som stimulerar barnens olika förmågor. 

Båda förskolorna har tvärvetenskaplig kompetens på plats vilket främjar arbetet med barnen. 

kollegialhandledning /lärande. 

Uppföljning 

Medarbetare i stödenheten gör en uppdragsbeskrivning, där det framgår vilka behov som finns 

och vilka stödinsatser som krävs. Efter uppdraget skrivs ett avslut där det beskrivs hur det har 

gått. Allt detta kommer att ske digitalt. 

 

Medarbetarna på förskolorna lyssnar på barnen och tar tillvara deras intressen. 

Barnens arbete, lärande, lek, utveckling och intressen blir dokumenterade genom foton och 

text som sätts upp på förskolan samt visas för vårdnadshavarna. 

Medarbetarna diskuterar, reflekterar och utvärderar barnens utveckling och lärande när de har 

utvecklingsdiskussioner/pedagogmöten. 
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Verksamhetsutveckling är ett fortlöpande arbete som förutsätter att idéer tas tillvara och att vi 

samarbetar för att lyckas med vårt uppdrag. 

Lärmiljön på förskolorna är viktig och vi har ett ständigt pågående arbete med de pedagogiska 

miljöerna. Lekens betydelse för barns utveckling och lärande är väl dokumenterade i ett 

mycket stort antal forskningsrapporter. Barnens emotionella, motoriska och sociala samspel är 

viktiga faktorer när de leker. Viktigt är också att våra medarbetare har kunskap om lekens 

betydelse och tar del av aktuell forskning inom detta breda område. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Stödenhetens insatser stärker förskolans arbetssätt med barn i 
behov av särskilt stöd. 

  År 

Nämndmål: 

Barns livschanser är jämlika 

Beskrivning 

Verksamheterna värnar om barnets rättigheter och bidrar till att skapa uppväxtvillkor som ger 

alla barn lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Varje förskoleenhet har ett barnombud som 

samarbetar med Ersta Vändpunkt när vårdnadshavare har missbruksproblematik. 

 

Familjer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Föräldrar 

till barn i åldrarna 3–12 år erbjuds ABC-föräldrastöd. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Föräldrar ska ges möjlighet att delta i ABC-utbildning 2016-01-01 2017-12-31 

ABC (alla barn i centrum) är gruppträffar för alla vårdnadshavare till barn 3-12 år. 

Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka 

relationen mellan barn och vårdnadshavare. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap 

och barns utveckling, samt FN:s barnkonvention. 

Basen för ABC kommer att ligga inom Stödenheten. 

Vi har aktualiserat våra likabehandlingsplaner och har det som en stående punkt på våra 

arbetsplatsträffar. Vi har ett genus- och likabehandlingsperspektiv i vår verksamhet. 

Vi tar tillvara på den kulturella mångfalden och vår strävan är att ha ett interkulturellt 

perspektiv och förhållningssätt inom vår verksamhet. Barnen ska mötas av positiva attityder 

till sitt språk. Utgångspunkten i vårt arbete ska vara den språkliga och kulturella mångfald 

som vi lever i. 

Detta ger barnen möjligheter att grundlägga omtanke och hänsyn för varje människa oavsett 

bakgrund och miljö. 
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Enhetsmål: 

Barns livschanser är jämlika 

Förväntat resultat 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

Arbetssätt 

För oss är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och bemöter människor 

runt omkring oss. Att vårt förhållningssätt innebär trygghet, tydlighet och att vi har en rak 

kommunikation där lyssnandet är lika viktig som den språkliga kommunikationen. 

 

Medarbetarna ska vara positiva förebilder för barnen. Förskolan ska vara en verksamhet 

anpassad till alla barn, oavsett deras förutsättningar, bakgrund eller familjeförhållanden. 

Medarbetarnas förhållningssätt och kunskapssyn är viktiga faktorer kring arbetet med hur man 

ser och hanterar barnens delaktighet kring likabehandling. Genom att lyfta fram barnens 

förmåga och drivkraft, att tillsammans med pedagoger utforska och upptäcka omgivningen, 

där pedagogen hjälper till att skapa förutsättningar och förhållanden så att barnen får 

inspiration till handling och eget reflekterande 

Resursanvändning 

Kompetensen hos medarbetarna 

På enheten finns barnombud som har deltagit Ersta vändpunkts möten/dialog tillsammans 

med deltagare från andra enheter på Södermalm. 

 Basen för ABC (Alla Barn i Centrum) kommer att ligga inom Stödenheten 

Uppföljning 

Kontinuerliga diskussioner kring bland annat vårt bemötande, våra likabehandlingsplaner på 

våra APT och avdelningsmöten. 

Utveckling 

Skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn. 

Nämndmål: 

Vårdnadshavare och förskolans samverkan är god 

Beskrivning 

Vårdnadshavarna blir bemötta på ett respektfullt sätt och ges möjlighet att vara delaktiga och 

ges inflytande i verksamheten. Minst en gång per termin erbjuds utvecklingssamtal.  

 

Förskolan kommunicerar med vårdnadshavarna muntligt och informerar skriftligt om 

förskolans mål och arbetssätt. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare som fått information om förskolans mål och 
arbetssätt. 

86 %  År 
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 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare som känner sig välkomna att ställa frågor och 
synpunkter på verksamheten. 

84 %  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolorna informerar vårdnadshavarna om mål och arbetssätt via bland 
annat informationsbrev. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Vårdnadshavarna görs delaktiga i utformningen av förskolans lika 
behandlingsplan. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa. 

Förväntat resultat 

Förskolan bedömer att de samverkar med hemmet för barnets bästa till 97 %.  

97 % av vårdnadshavarna anser att de och förskolan samverkar för deras barns bästa. 

Arbetssätt 

Vi har flera forum för information och kommunikation med vårdnadshavare. Vi har möten, 

utvecklingssamtal, kontaktböcker, e-post samt den dagliga kontakten vid lämning och 

hämtning. 

 Vi arbetar aktivt för att skapa och utveckla förtroende och tillit med varje familj. När barnen 

börjar på förskolorna erbjuder vi en introduktion. 

Vi för en dialog med vårdnadshavarna vid till exempel utvecklingssamtalen och frågar hur de 

ser på samverkan med förskolan.  

 

Medarbetarna beaktar vårdnadshavarnas synpunkter och tillsammans försöker vi komma fram 

till det som är bäst för barnet. Vårdnadshavarnas önskemål och information om barnets behov 

uppfylls i så stor utsträckning som möjligt. En rak och tydlig kommunikation och ett 

förtroendefullt samarbete mellan hemmet och förskolan eftersträvas.  

 

För att ge vårdnadshavarna insyn om sitt barns vardag dokumenteras barnens dagar på 

förskolan genom bilder, foton och berättelser från de lärprocesser som pågår. 

Resursanvändning 

Bamse: Medarbetarnas kompetens kring samverkan med hemmet är en viktig resurs. 

Vårdnadshavare och förskola har ett gott samarbete. Kontaktböcker används och är viktiga 

vid kommunikation eftersom de flesta av barnen på Bamse åker taxi. 

Alla nya vårdnadshavare erbjuds teckenkurs med teckenuppföljning 

 

Reimers: Pedagogerna och vårdnadshavare på Reimers har en tät kontakt med tanke på 

barnens specifika behov. De samverkar också med vårdnadshavare kring barnens andra 

kontakter till exempel habiliteringen. Vårdnadshavarna och alla medarbetare har under våren 

fått en introduktion till Tassels. Det taktila hjälpmedlet Tassels är ett enkelt hjälpmedel för 

kommunikation för personer med flerfunktionsnedsättning 
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Förskolorna kommer att ha egen digital brevlåda för att kunna kommunicera med 

vårdnadshavarna.  

 

Stödenheten kan erbjuda: att leda eller vara med vid samtal med vårdnadshavare.  Att vara 

behjälpliga av upplägg av möten. Träffa föräldrar enskilt. 

ABC, föräldrastödsprogrammet finns också tillgängligt, via Stödenheten. 

Uppföljning 

Förskolorna:Stockholms stads årliga förskoleundersökning visar på vårdnadshavarnas nöjdhet 

med vår 

förskola och synliggör våra utvecklingsområden. 

Inför utvecklingssamtalen får vårdnadshavarna ett antal frågor som vi pratar om under 

samtalet. 

Vid utvecklingssamtalen chef - medarbetare diskuterar vi om samverkan har 

fungerat. 

På planeringsdagarna analyserar och diskuterar vi resultaten från enkäterna och allmänna 

synpunkter som har kommit fram vid samtal med vårdnadshavare. 

 

 

Uppföljning sker också i det dagliga mötet. Medarbetarna lyssnar på vårdnadshavarna och tar 

tillvara på deras synpunkter. 

 

Stödenheten :genom beställning -avslutningsblankett. 

Utveckling 

Vårdnadshavarna på Resursenhetens förskolor är nöjda med sina förskolor och kan 

rekommendera vidare till andra. 

Vi ser att de är nöjda med barnens utveckling och lärande men uppfattar att barnens 

matematiska tänkande kan förbättras. 

Förståelsen för naturvetenskapligt tänkande är ett tänkbart utvecklingsområde. 

 Att barnen ska få möjlighet att ta del av och möta kulturutbud utanför förskolan är också 

viktigt för vårdnadshavarna.. 

När det gäller kost, rörelse och hälsa så behöver vi ge tydligare information om maten som 

serveras och vad den rent näringsmässigt innehåller. 

Fler möten med för vårdnadshavare i vardagen. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkars kulturaktiviteter i verksamheterna är 

meningsfulla 

Beskrivning 

Invånare har lika möjligheter att ta del av verksamheternas kulturutbud oberoende av 

funktionsförmåga. Barn och unga i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och på 

fritidsgårdarna har möjlighet att ta del av ett professionellt kulturliv. År 2017 

uppmärksammas Per Anders Fogelströms år genom aktiviteter i verksamheterna. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens bedömning av ”Skapande verksamhet och olika 
uttrycksformer” (kvalitetsindikatorn) 

3,7  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barnen i förskolan ska erbjudas minst en professionell kulturupplevelse per 
termin. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Flickor och pojkars kulturaktiviteter i verksamheterna är meningsfulla 

Förväntat resultat 

Verksamheterna erbjuder ett  varierat utbud av kulturupplevelser och möjlighet till eget 

kulturskapande på förskolorna. 

Arbetssätt 

Kulturen i förskolan har en mycket viktig roll för att locka fram kreativiteten hos barn . Både 

flickor och pojkar ska ges förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Ihop med tal- 

och skriftspråk främjar denna utveckling och lärande. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är medarbetarnas kompetens och intresse för att upptäcka, erbjuda 

och uppmuntra barnens eget kulturutövande.  

Förskolan pedagogiska miljöer och material är organiserat för att ge möjlighet för 

kulturskapande aktiviteter 

Stadens resurser för kulturupplevelser och utövande av kultur tas till vara t.ex. bibliotek och 

teaterbesök, offentlig konst eller besök på museum. 

Uppföljning 

Uppföljning sker bland annat på APT, arbetslagsmöten, genom GUF förskoleundersökningen. 
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Utveckling 

Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter att ta del av kultur 

KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade 

Nämndmål: 

Verksamheternas transporter och resor är miljöanpassade 

Beskrivning 

Förvaltningens resepolicy ger vägledning i ett hållbart resande. Resor och transporter sker på 

ett hållbart sätt vilket exempelvis innebär att medarbetare så långt det är möjligt går, cyklar 

eller åker kollektivt i tjänsten. Förvaltningens bilar tankas i största möjliga mån med 

miljöbränslen. När avtalen löper ut för tjänstebilar ersätts dessa så långt det är möjligt med 

elbilar. 

Enhetsmål: 

Enheten följer miljöhandlingsplanen som är vägledande i det dagliga arbetet vid till 

exempel inköp, avfallshantering och resor i tjänsten. 

Förväntat resultat 

Öka medvetenheten hos medarbetarna vad miljöhandlingsplanen innebär. 

Arbetssätt 

Använda lokaltrafiken, hålla oss uppdaterade om transporter för leveranser till exempel mat  

av ,som bäst uppfyller miljökraven. 

  

 

Fortsätta vårt påbörjade arbete med att byta ut farlig och gammal plast. Inventera våra 

hushållsredskap, barnens sov madrasser med mera. 

Resursanvändning 

Förskolans bästa resurs är medarbetarens kompetens och engagemang för att utveckla  arbetet 

med  kemikaliesmart förskola.    

Personalens kompetens har ökats bl.a. genom webbutbildningen klimatsmart förskola. 

Uppföljning 

Detta följs upp på våra möten. 
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Utveckling 

Vår ambition är att ta vara på och att utveckla personalens kompetens och engagemang i 

miljöfrågor samt driva arbetet framåt. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

Nämndmål: 

Verksamheterna bidrar till att stadens kretslopp är resurseffektivt 

Beskrivning 

Verksamheterna medverkar till att avfall i ökande omfattning omhändertas för återvinning. 

Utsortering av matavfall införs i de verksamheter där förutsättningar finns och farligt avfall 

tas omhand för att säkra att dessa återvinns på ett korrekt sätt. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Verksamheterna  förvissar sig om att den egna hanteringen, borttransport 
och omhändertagande av farligt avfall sker på ett korrekt sätt 

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Resursenhetens förskolor bidrar till en miljövänlig livsstil 

Förväntat resultat 

Öka andelen av ekologisk mat 

Fortsatt arbete kring kemikaliesmart förskola 

Arbetssätt 

Vi sorterar tidningar, plast, kartong, glödlampor med mera. 

 

Medarbetarna är medvetna om hur farligt avfall ska sorteras 

Resursanvändning 

Planera studiebesök 

Köpa in litteratur 

Uppföljning 

Kontinuerliga diskussioner kring ämnet på våra olika möten 

Utveckling 

Satsa på kompetens och söka  ny kunskap kring vårt miljöarbete 
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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 

100 % 95% År 

 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet 
av inköpta måltider och livsmedel 

40,76 % 40% År 

Nämndmål: 

Verksamheterna är klimatsmarta 

Beskrivning 

Verksamheterna arbetar för att minska förekomsten av olämpliga kemikalier. Vid beställning 

av livsmedel och färdiga måltider väljs i möjligaste mån ekologiska alternativ. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Södermalms förskolor ska ge barnen näringsriktig mat och grundläggande 
kunskaper om kopplingen mellan mat, klimat och hälsa. 

2016-01-01 2017-12-31 

 Södermalms förskolors kockar ingår i ett köksnätverk 2016-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska undvika engångsmaterial (papperstallrikar, 
plastbestick mm) och planera måltidsinköp för att minska matsvinn 

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Våra förskolor är klimatsmarta 

Förväntat resultat 

Resursenheten kommer att fortsätta med arbete kring miljösmarta förskolor. Stockholms 

kemikalieplan, som staden antog i juni 2014, är barns vardag ett prioriterat område. 

Kemikalieplanen innehåller många åtgärder för att minska barns exponering av kemikalier, ett 

flertal handlar om förskolan 

Arbetssätt 

Vi ska göra bra och medvetna val vid inköp, göra ständiga förbättringar och har långsiktiga 

planer. Vi ska ha hög medvetandenivå om skadliga kemikalier i barns vardag och hur man 

undviker dem. 

Vi använder oss av  miljövänliga alternativ. 

Resursanvändning 

Medarbetarnas stora intresse och engagemang för att förbättra förskolans miljö för 

Uppföljning 

Södermalms stadsdel har utformat en handlingsplan för miljösmarta förskolor och våra 

förskolor kommer att fortsätta med handlingsplan för nivå 2 under 2017. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund 

Nämndmål: 

Verksamheternas inomhusmiljö är god 

Beskrivning 

Ljud- och luftkvalitet förbättras i förvaltningens verksamhetslokaler med särskilt fokus på 

förskolelokaler. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla förskolor organiserar verksamheten för en god ljudmiljö. 2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Verksamheternas inomhusmiljö är sund 

Förväntat resultat 

Att vår inomhusmiljö ska vara bra för alla som vistas där. 

Vi arbetar för att vi ska få en god ljudmiljö på våra förskolor 

Arbetssätt 

Vi gör egenkontroller när det gäller att förebygga brand, samt skyddsronder och 

barnskyddsronder 

Resursanvändning 

Lokalenheten och fastighetsägare. 

Uppföljning 

Vid våra skyddsronder. 

 Vi tar också upp frågor kring vår miljö vid våra olika möten om det har framkommit något 

påpekande från medarbetare 

Utveckling 

Arbeta med vår ljudmiljö som gynnar välbefinnande, hälsa och inlärning i våra förskolor. 

Kommentar 

Genom kontinuerliga skyddsronder kontrollerar vi vår inomhusmiljö. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 19 (28) 

 
 stockholm.se 
 

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: 

Barn deltar i utbildning och får det stöd som behövs för att nå målen 

Beskrivning 

I förskolorna används information- och kommunikationsteknik (IKT) och digitala verktyg 

som en del av den pedagogiska verksamheten både för barn och för pedagoger. Förskolans 

lokaler, material och pedagogik ska vara tillgänglig för alla. Aktiviteter knutna till 

nämndmålet följs upp i nämndens plan för delaktighet. 

Enhetsmål: 

Barn deltar i utbildning och får det stöd som behövs för att nå målen 

Förväntat resultat 

Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet som ska  främja deras utveckling och 

lärande. 

Arbetssätt 

Medarbetarna planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och 

utforska. 

Vi använder oss av multi media och informationsteknik i skapande processer så som såsom 

bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse . 

 

 Datalek som aktivitet ger barnen möjlighet att upptäcka och uppleva glädjen i att kunna 

påverka sin omgivning och göra egna val. 

Resursanvändning 

Digital teknik som kompletterande pedagogiskt verktyg. 

Medarbetarnas intresse och nyfikenhet  för digital teknik. 

Utveckling 

Barn ska ges möjlighet till att utveckla nya kompetenser för att kunna söka och värdera 

information, men även att kunna sortera i det enorma digitala informationsflödet Redan i 

förskolan kan de första enkla samtalen om källkritik påbörjas med barnen. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

Verksamheten drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller 

verksamhetens mål 

Beskrivning 

Verksamheten ryms inom tilldelad budget. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs 

upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Förvaltningen kännetecknas av en 

kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet. 

Enhetsmål: 

Budget i balans 

Kommentar 

Varje månad sker en uppföljning tillsammans med en budgetcontroller 

Vi beräknar att kunna hålla budget i balans 

Budget har en punkt på arbetsplatsträffarna. 

Medarbetarna är kostnadsmedvetna 

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 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar tar del av stöd och service på ett likvärdigt 

sätt 

Beskrivning 

Invånare som kommer i kontakt med verksamheterna känner sig trygga i vetskapen om att 

bemötande och service utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Det stöd och den service som erbjuds ger ett likvärdigt resultat. Resursfördelningen påverkas 

inte av könstillhörighet.  

 

Målet är att de uppföljningar som görs ska visa att resultatet för kvinnor och män, flickor och 

pojkar är lika. I de uppföljningar där skillnader i resultat mellan kvinnor och män, flickor och 

pojkar finns ska det tydligt framgå om skillnaderna är motiverade eller omotiverade. Vid 

omotiverade skillnader vidtas åtgärder. 
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Enhetsmål: 

Flickor och pojkar tar del av stöd och service på ett likvärdigt sätt 

Förväntat resultat 

Alla oavsett kön behandlad likvärdigt i förskolans verksamhet 

Arbetssätt 

Genom vårt aktiva arbete med likabehandlingsplan 

Vi arbetar kontinuerligt med att förskolan ska vara en plats där både barn och vuxna känner 

gemenskap och blir bemötta på ett respektfullt sätt oavsett vilka individer de är. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är medarbetarens kompetens och intresse för att utveckla frågor 

kring genus- och normtänkande. 

Uppföljning 

Att alla har lika stor plats att uttrycka sig och bli lyssnad på. Att visa att man kan hjälpas åt 

vid problemlösning. 

Vi reflekterar och diskuterar frågorna tillsammans på våra avdelnings möten och på våra APT 

Utveckling 

Vi fortsätter utveckla all personals förståelse för sitt uppdrag. 

Att alla har lika stor plats att uttrycka sig och bli lyssnad på. Att visa att man kan hjälpas åt 

vid problemlösning. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

Aktivt Medskapandeindex  83 År 

 

 

Sjukfrånvaro 6 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 2,4 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

Nämndmål: 

Chefer utövar ett gott ledarskap och medarbetarna har rätt kompetens 

Beskrivning 

Chefer ansvarar för sin egen kompetensutveckling och har till sitt stöd ett antal utbildningar 

och workshoppar i förvaltningens regi.  

 

Verksamheternas kompetensförsörjning på kort och lång sikt är avgörande för måluppfyllelse 
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och kvalitet. En god och långsiktig introduktion är viktig för att behålla medarbetare. Stadens 

personalpolicy vägleder verksamheterna i att vara en god arbetsgivare. Stadens 

kommunikationsprogram vägleder chefer och medarbetare för att klara mål och vision. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förankra och implementera stadens nya personalpolicy 2017-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska tillhandahålla introduktionsprogram för nyanställda, 2016-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Chef och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget och rätt kompetens för 

att nå verksamhetens mål. 

Förväntat resultat 

Ett tydligt ledarskap som kan leda medarbetare och verksamhet mot uppsatta mål. 

Arbetssätt 

Genom att skapa ett tydligt ledarskap för att kunna förmedla verksamhetens mål, 

förväntningar och ramar. 

Återkoppling av resultat för att säkerställa att målen nås. 

Medarbetarna har också ett ansvar för hur kommunikationen och dialogen utvecklas bl.a. 

genom att intressera sig för och engagera sig i frågor som rör organisationens mål och 

utveckling. 

Resursanvändning 

Genom att vara en närvarande, coachande chef  som främjar både dialog och delaktighet 

Uppföljning 

Via medarbetarenkäten, utvecklings- medarbetarsamtal. 

Nämndmål: 

I förvaltningen råder en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor 

Beskrivning 

En trygg anställning är en självklarhet och arbetet med att minimera ofrivillig deltid fortsätter. 

Antalet allmänna visstidsanställningar ska minska. Heltid är norm och är utgångspunkten vid 

nyanställningar. 

 

Arbetet för att verksamheterna ska vara en hälsosam och hållbar arbetsplats fortsätter. I 

förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och 

diskriminering. All rekrytering ska utgå från stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Verksamheterna ska aktivt  arbeta för att minska andelen allmänna 
visstidsanställningar 

2017-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska på en arbetsplatsträff diskutera den egna arbetsmiljön 2017-01-01 2017-12-31 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

och förvaltningens rutiner vid kränkande särbehandling. 

Enhetsmål: 

Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt alt Inom enheten är det en god 

arbetsmiljö och goda arbetsvillkor 

Förväntat resultat 

Medarbetares känsla av motivation är 92. 

 Medarbetares upplevelse av chefens ledarskap är 94. 

Medarbetares upplevelse av styrning av verksamheten är 88.  

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 88% 

Arbetssätt 

Förskolechefen har ansvar för att uppnå förväntade mål inom sin verksamhet. 

 

Medarbetare ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt 

medarbetarskap innebär att varje medarbetare tar eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att 

utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det innebär att ta 

ansvar för sin egen utveckling. 

 

 För att göra det behöver chefen som ledare tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål, 

genom att bryta ner dem så att de blir begripliga och användbara. 

Förskolechefen kommer att vara närvarande, lyssnande, visa tillit till medarbetare och ge 

förutsättningar för delaktighet. Ledarskapet ska leda till helhetssyn, initiativkraft och att allas 

kompetens tas tillvara. 

 

Under 2017 ska chefen: 

 

Förmedla verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetare känner att de bidrar till att nå 

stadens övergripande vision och mål, genom att vara tillgänglig . 

Använda effektiva mötesmetoder som bygger på dialog och som skapar öppenhet och 

delaktighet, för att alla ska kunna ta del av information kommer digitala verktyg att användas 

 

Stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter, såväl på arbetsplatsen som med andra 

verksamheter. 

  

Chefen ska också skapa förutsättningar  så att alla kan mötas på ett respektfullt sätt. Detta 

gäller för både medarbetare och vårdnadshavare. 

Uppföljning 

Sker via medarbetarenkäten. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

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

fritt från diskriminering 

Nämndmål: 

Människors rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt i verksamheten 

Beskrivning 

Den service och det stöd som verksamheterna ger är likvärdig och av god kvalitet för alla 

oavsett kön, etnicitet, ålder, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, religion eller trosuppfattning. Det innebär inte att stöd ska utformas likadant, utan 

att stödet behöver anpassas till olika gruppers behov.  

 

Myndighetsutövningen är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser. Invånare som 

kommer i kontakt med nämndens verksamheter upplever att de inte har blivit diskriminerade. 

För att säkerställa att verksamheten är av god kvalitet finns processer och rutiner som följs 

upp regelbundet och är kända av alla medarbetare. Verksamheterna analyserar även om det 

finns risker och/eller omotiverade skillnader utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 

Enhetsmål: 

Barnens rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt i verksamheten 

Förväntat resultat 

Alla barn har samma  rättigheter som ska tillgodoses i förskolans verksamhet. 

Medarbetare har både rättigheter och skyldigheter på sin arbetsplats. 

Arbetssätt 

Vi arbetar med vårt förhållningssätt till varandra. Hur vi lyssnar, bekräftar, pratar vi till/med 

varandra. Hur jag beter mig mot andra människor 

Vi har inhandlat litteratur, bland annat " Mänskliga rättigheter" som vi tar upp till diskussion 

på APT. 

Resursanvändning 

Vi har logopeder, arbetsterapeut, sjukgymnast till vår hjälp. 

Stödenheten kan bistå med sin kunskap och habiliteringen är också inkopplad. 

Uppföljning 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 

Utveckling 

Diskussioner och arbete  kring en likvärdig förskola 
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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: 

Barn och unga uttrycker sin mening i frågor som rör deras vardag 

Beskrivning 

Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag. Det innebär bland annat 

barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och att hänsyn tas i alla frågor som berör honom 

eller henne.  

 

Barnets bästa är avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som till exempel 

vård- eller behandlingsinsatser. Hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

Enhetsmål: 

Barnen ges möjligheter att vara delaktiga och uttrycka sin mening i frågor som berör 

deras vardag 

Förväntat resultat 

Vi vill visa barnen tydligt att demokrati både består av rättigheter och skyldigheter. Det 

handlar om att visa hänsyn och att sätta gränser. 

Om barnen får träna på nya förmågor och samtidigt få uppmuntran och stöd, skapas en positiv 

självbild och självkänslan växer. 

Arbetssätt 

På språkförskolan Bamse har vi intervjuer med barnen i grupp eller enskilt är ett sätt att få 

barnen delaktiga i verksamheten. Under samlingen får barnen berätta och tycka till om vad 

som är aktuellt och viktigt. 

 

 

På Reimers är pedagogerna viktiga förebilder så att barnen kan höra och se hur viktiga alla är 

och att bli behandlad på ett respektfullt sätt. Barnens förutsättningar och deras olika 

kommunikationsstilar uppmärksammas av pedagogerna, alla ska bli sedda. 

 

Förskolorna ger barnen verktyg för en utforskande och undersökande verksamhet. Genom att 

uppmuntra, stötta och ge positiv uppmärksamhet stärker vi barnens självkänsla. 

Resursanvändning 

Vårt sätt att bemöta barn, vårdnadshavare och andra människor runt oss påverkar barns 

lärande och förståelse. Hur vi vuxna förhåller oss till barnen och till varandra är det som allra 

mest påverkar barnens utveckling vad gäller empati och förståelse för demokratiska 

värderingar. Vi vuxna är förebilder, genom att vi visar respekt, lyhördhet och hänsynstagande. 
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Uppföljning 

Förskolorna reviderar varje år sin plan för likabehandling, diskriminering och kränkande 

särbehandling. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar utsätts inte för våld 

Beskrivning 

Alla verksamheter kan vägleda kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer om vem 

de kan vända sig till för att få råd, stöd och information. I det våldsförebyggande arbetet för 

barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola. För att upptäcka barn, 

vuxna eller äldre som är eller har varit utsatta för våld i nära relation använder 

verksamheterna screeninginstrumentet FREDA. Riskbedömningsmodellen Signs of Safety 

används för att göra risk- och skyddsbedömningar för barn som utsätts, bevittnar eller riskerar 

att utsattas för våld. Våldsutsatta vuxna och barn i behov av skydd erbjuds skyddat boende 

eller tillfälligt boende med boendestöd. För de våldsutsatta som ännu inte genomfört ett 

uppbrott finns stöd att tillgå av en Lots. Våldsutsatta vuxna och barn erbjuds samtalsstöd 

enskilt eller i grupp inom Södermalms öppenvård. 

Enhetsmål: 

Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier 

Förväntat resultat 

Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan 

kränkande behandling. Detta innebär att vi arbetar både förebyggande och att vi har en väl 

utarbetad strategi för att hantera situationer som uppstår 

Arbetssätt 

En trygg miljö är en förutsättning för att lära och utvecklas. Vi arbetar kontinuerligt med att 

förskolan ska vara en plats där både barn och vuxna känner gemenskap och blir bemötta på ett 

respektfullt sätt oavsett vilka individer de är. 

Resursanvändning 

Medarbetarnas kunskap och intresse för likabehandlingsfrågor. 

Uppföljning 

Likabehandling har en stående punkt på våra APT (Arbetsplats träffar) 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande 

Nämndmål: 

Invånare är delaktiga och kan påverka 

Beskrivning 

Södermalms stadsdelsområde har en levande närdemokrati där kvinnor och män, flickor och 

pojkar kan påverka verksamheterna. Verksamheterna arbetar aktivt med att göra berörda 

delaktiga i utformningen av stöd, service och insatser. Synpunkter, idéer, klagomål och 

medborgarförslag välkomnas och används för att utveckla verksamheten. Förvaltningen 

utvecklar formerna för samverkan med det civila samhället. 

Enhetsmål: 

Barn och vårdnadshavare är delaktiga och kan påverka 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

NÄMNDMÅL: 

Det ekonomiska resultatet är positivt 

ÅTAGANDE 

Det ekonomiska resultatet är positivt. 

Förväntat resultat 

Det ekonomiska resultatet är positivt. 

Arbetssätt 

Budget har en punkt på arbetsplatsträffarna. 

Medarbetarna är kostnadsmedvetna, 

Exempel, fråga på förskolorna: 

Hur gör vi vid medarbetares frånvaro? 

Kan vi lösa det utan vikarie? 

Exempel, stödenheten: 

- stödenhetens tidiga insatser håller ner kostnaden för tilldelning av särskilda medel. 

- att barnens behov tillgodoses inom stadsdelens förskolor , undantagsfall externa placeringar. 

- medlen för barn i behov av särskilt stöd fördelas två gånger per år efter skriftlig ansökan från 

förskolepersonal i samråd med föräldrar. 

-medlen ges som en totalsumma . 

Förskolechef/enhetschef följer upp budget en gång i månaden med budgetcontroller. 

-Avtal med andra stadsdelar och kommuner upprättas av enhetschef angående ersättning för 
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barn i behov av särskilt stöd. Detta för att säkerställa intäkterna. 

Resursanvändning 

 fungerande uppföljningssystem för en budget i balans 

 IT 

 fungerande förenklat uppföljningssystem gällande tilldelning av särskilda medel till 

verksamheterna 

 genom uppföljningar och utvärderingar med ta reda på om resurser till barn i behov av 

särskilt stöd används på ett adekvat sätt 

 rekommendera förskolepersonalen att tidigt ta kontakt med stödenheten för 

konsultation och handledning 

Budget 2017 

Övriga frågor 


