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Inledning 

 

Antal förskolor: 6 

Budget 2016: 37 357 000 

Beräknat platsantal i snitt under året: 312 

Förskolans ram öppettider: 6.30 -18.30 

Ledning: 1 förskolechef, 1 bitr. förskolechef, 1 pedagogista/pedagogisk utvecklingsledare 

Antal anställda totalt omräknat till heltidstjänster: 71 

(innefattar alla personalkategorier) heltidstjänster 

Andel förskollärare: 40 % förskollärare 

Pedagogisk inriktning: Reggio Emilia inspiration 

Målgrupp: Alla förskolor tar emot barn i åldrarna 1 – 5 år, och barn i Allmän förskola. 

Verksamhetsidé 

Vi ser varje barn som en unik människa och i olika sammanhang möter barnet andra barn och 

vuxna, och upptäcker omvärlden tillsammans. I förskolan fostras barnen i demokrati; att 

kompromissa, kommunicera, förhandla och föra dialog. Vi har synsättet att alla barn är 

kompetenta och att de drivs av nyfikenhet, vilja och intresse av att utforska världen. Barnen 

provar, erfar, skapar och lär tillsammans med medforskande pedagoger, i en miljö, som är 

utformad för att skapa möjligheter för barnen att uppleva, utforska och upptäcka. 

I vår verksamhet är barnens familjer viktiga och vi arbetar gemensamt omkring barnens 
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lärande och utveckling. Tillsammans och på olika sätt ingår barn, föräldrar och pedagoger i 

barnens läroprocesser. Likt hörnen i en triangel är alla tre; barn, föräldrar, pedagoger lika 

nödvändiga för barns lärande. Vi arbetar för att göra skillnad för människan i vardagen 

(utifrån Spånga-Tensta stadsdels vision). 

Vår Vision 

”Att skapa en förskola för våra barn, föräldrar och pedagoger där glädje, trygghet, lustfyllt 

lärande och inflytande samt delaktighet genomsyrar verksamheten och där alla barn ska ha 

goda möjligheter att utveckla det svenska språket och sitt modersmål med stöd av 

engagerade, kompetenta pedagoger. Förskolan ska ha en hållbar ekonomi, och en fungerande 

organisation samt erbjuda en näringsrik och hälsosam kost ”. 

Organisations-ledningsstruktur 

Enhetens ledning består av förskolechef, biträdande förskolechef samt pedagogista. De tre 

olika funktionerna har tydlig arbetsfördelning med avgränsade ansvarsområden vilket skapar 

förutsättningar i vår strävan att uppnå vår vision. Vår organisation bygger på allas delaktighet 

och har genom det skapat arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av verksamheten (se bild 

nedan). 

 

Tre av våra arbetsgrupper miljögrupp, pedagoggrupp, dokumentationsgrupp, består av en 

pedagog per avdelning och grupperna träffas en gång per vecka. 

Pedagoggruppen ansvarar för det övergripandet pedagogiska arbetet, pedagogisk miljö, 
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förbereder föräldramöten samt driver pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med 

förskolechef och pedagogista. 

Miljögruppen ansvarar för arbete med handlingsplaner, klagomålshanteringen, 

arbetsmiljöfrågor samt genomgång av skyddsrond och barnsäkerhetsfrågor tillsammans med 

biträdande förskolechef. 

Kvalitetsgruppen består av förskollärare från de olika förskolorna, gruppen träffas 

kontinuerligt under året och ansvarar för arbetet med verksamhetsplan samt strategiska frågor 

för hela enheten tillsammans med ledningsgruppen. 

Dokumentationsgruppen ansvarar för utveckling av arbetet med pedagogisk dokumentation 

samt är en del av vårt arbete med en lärande organisation där tankar och erfarenheter utbyts 

mellan pedagoger tillsammans med pedagogista. 

Köksgruppen ansvarar för inköp av livsmedel, tillagning av maten samt servering och består 

av kockar/ekonomibiträden, träffas en gång per månad tillsammans med biträdande 

förskolechef. 

Facklig dialoggrupp består av representanter från Kommunal samt Lärarförbundet träffas 2-

3 ggr per termin tillsammans med förskolechef och biträdande förskolechef. 

Varje förskola har en samordnare som ansvarar för den dagliga driften och träffas 2-3 ggr per 

termin tillsammans med förskolechef. 

 Systematiskt kvalitetsarbete - Mål-och resultatstyrning MoRs  

Mål-och resultatstyrning (förkortat MoRs, utarbetad av Pirkko Leporanta-Morley 

Utbildningsförvaltningen i samarbete med förskolor i Stockholms stad) är en modell där vi i 

förskolan utifrån våra styrdokument bedömer huruvida alla barn blir inkluderade i alla de 

läroprocesser som vi har formulerat som lärandets olika kvalitéer i vår verksamhet. Vi 

redovisar dessa under 2 av våra åtaganden som rör vår kärnverksamhet (Lpfö - Utveckling 

och lärande). Bedömningen utgår ifrån om verksamheten har skapat tillräckligt goda 

förutsättningar för alla barn att bli inkluderade i lärande processer utifrån de kvalitéer som vi 

beslutat om i verksamhetsplanen. 

Vi har skapat en bedömningsskala som vi använder för att bedöma vårt resultat: 

80-100% inkluderade barn = Uppnår åtagandet 

50-80% inkluderade barn = På väg att uppnå åtagandet 

0-50% inkluderade barn = Uppnår ej åtagandet 

Två gånger per termin gör vi fördjupade uppföljningar (s.k. MoRs-uppföljning) och använder 

då ett särskilt utformat reflektionsprotokoll (likadant för alla avdelningar inom enheten) med 

frågeställningar som varje arbetslag reflekterar över utifrån sin praktik och lämnar in till 

ledningsgruppen. Frågeställningarna är utformade så att vi kan bedöma om vi är på väg att nå 

upp till vårt förväntade resultat gällande åtagandena om barns utveckling och lärande. Vid 

dessa uppföljningar gör varje arbetslag samtidigt en bedömning av om det finns barn som inte 

än har blivit inkluderade i läroprocesser vi förväntar oss. Detta ger oss en bild över vad vi ska 

fortsätta arbeta med och vilka aktuella förbättringsbehov vi har. Dessa uppföljningar ligger 

sedan tillsammans med självvärdering (Stockholms stads Indikator) och 

förskoleundersökningen till grund för den årliga resultatbedömningen och utvärdering vi gör i 
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maj/juni. Därefter går ledningsgruppen igenom arbetslagens egna analyser, samt gör en 

sammanställd analys över hela enheten. 

 

  

  

  

  

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 

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

 3,8 År 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 6 (28) 

 
 stockholm.se 
 

Nämndmål: 

Barn och unga har jämlika uppväxtvillkor 

Beskrivning 

Barn i förskolan möter en jämställd, antirasistisk och normkritisk verksamhet. Förskollärare i 

förskolan är en viktig faktor i säkerställandet av en likvärdig förskola för alla barn. En god 

samverkan mellan föräldrar/vårdnadshavare, förskola och skola är av stor betydelse för barns 

fortsatta lärande och utveckling. Förskolan förbereder barnen för en bra skolstart och stärker 

barnets identitet och självkänsla. Föräldrar/vårdnadshavare är informerade om och delaktiga i 

den planerade övergången till skolan. 

 

Nämnden verkar för att fler föräldrar/vårdnadshavare väljer förskola genom sin uppsökande 

verksamhet samt information till stadsdelens familjer om den verksamhet förskolan erbjuder. 

Samverkan mellan förskola och öppen förskola är en del i detta arbete. Den öppna förskolan 

är en mötesplats för föräldrar och barn som inte är inskrivna i förskolan. Verksamheten 

erbjuder stimulans, stöd och gemenskap för stadsdelens familjer. Förskolan och socialtjänsten 

samverkar med barnavårdscentralen i förbyggande syfte. 

 

Nämnden planerar för en ny åtta avdelnings konceptförskola, " Lilla Tensta” som är 

lokaliserad bakom Tensta gymnasium. Genom förebyggande och främjande insatser ökar 

föräldrarnas delaktighet i barnens liv och skolgång. Föräldrarna får stöd att kunna stötta sina 

barns skolgång. På så sätt förbättras barnens skolresultat. 

 

Barn som är placerade i vård utanför hemmet har, utifrån sina förutsättningar, samma 

möjligheter till utveckling som andra barn. Socialtjänsten följer upp placerade barn 

kontinuerligt, särskilt vad gäller boendeförhållanden, tillgång till förskola/skola och hälso- 

och sjukvård. Genom kvalificerade utredningar, tillsyn och uppföljning håller familjehemmen 

hög kvalitetet. Barn i jourhem går kvar i sin skola. Placerade barn vet var de ska vända sig om 

de behöver lämna klagomål. 

 

Föräldrar har tillgång till olika typer av stöd i sitt föräldraskap utifrån skilda levnadsvillkor 

och förutsättningar. 

Förväntat resultat 

Förskolorna arbetar aktivt med genus, antirasism och normkritisk pedagogik. Barn som är 

placerade i vård utanför hemmet har god hälsa och har goda skolresultat. Föräldrarnas 

medverkan och delaktighet i barnens liv och skolgång ökar. 

Enhetsmål: 

Barn och vårdnadshavare är väl förberedda vid övergång mellan förskola och skola. 

Förväntat resultat 

– Arbetet följer stadens och stadsdelens genomsamma handlingsplan för övergång förskola -

 skola. 

– Förskolan och skolans pedagoger träffas 2-3 ggr per termin. 
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Arbetssätt 

Vi arbetar utifrån den gemensamma Överföringsplanen förskola-skola för Spånga-Tensta 

stadsdel. 

Uppföljning 

• Utvärdering på hösten i förskola-skola gruppen. 

• Återbesök av skolbarn på förskolan i oktober. 

Utveckling 

– Fortsatt utveckling av samarbetsformerna och innehållet runt förskola-skola gruppen. 

– Fördjupa diskussionerna om barn - och kunskapssyn med skolan. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolorna upprättar och arbetar aktivt med plan mot kränkande 
behandling 

2016-02-02 2016-12-31 

 Förskolorna utvecklar arbetet med genus och normkritik 2016-02-02 2016-12-31 

Nämndmål: 

Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska 

miljöer 

Beskrivning 

Att delta i förskolans pedagogiska verksamhet redan från tidig ålder ger barn stora möjligheter 

till individuell utveckling genom att utvecklas och lära i sammanhang med andra. Arbetet 

med matematik, naturvetenskap och språkutveckling utgör förskolans pedagogiska bas. 

Högläsning och möte med litteraturen är ett levande inslag i verksamheten. Arbetet med 

flerspråkighet är en integrerad del i förskolans verksamhet. IKT (informations- och 

kommunikationsteknologi) skapar nya förutsättningar för lärande och kommunikation och är 

en del av den digitaliserade utvecklingen för framtidens förskola. Förskolornas miljöer och 

personalens bemötande samt interkulturella förhållningssätt främjar barns förmåga till 

utveckling och lärande samt empati och omtanke om andra i enlighet med läroplanens mål 

och intentioner. Förskolegårdarna har god utemiljö för att stimulera lek och lärande 

Förväntat resultat 

Förskolornas verksamhet utgör en helhet som innehåller lek, lärande, kreativitet och omsorg. 

De pedagogiska miljöerna utvecklas. 

Barnen inkluderas i de gemensamma läroprocesserna. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolan samarbetar med Naturskolan och tar till sig dess 
kompetens 

2016-01-01 2016-12-31 
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Enhetsmål: 

Barn utvecklar strategier för sitt lärande genom kommunikation, med språket som 

verktyg. 

Förväntat resultat 

80-100% inkluderade barn. 

Vilket vi bedömer utifrån dessa lärandekvalitéer genom våra MoRs-uppföljningar: 

 

Lärande som aktivitet:          

Barn utforskar och använder estetiska uttrycksformer för att söka och skapa förståelse 

språkligt. 

 

Lärande som tillhörighet: 

Barn använder sig av varandras olikheter och kompetenser oavsett kön språkligt. 

 

Lärande som vardande: 

Barn har tillit till sin egen förmåga och utövar inflytande över sitt lärande språkligt. 

 

Lärande som meningsskapande: 

Barn ställer hypoteser och drar slutsatser tillsammans. 

Arbetssätt 

Vi arbetar utifrån ett helhetstänkande där alla läroplanens olika målområden integreras genom 

vårt projekterande arbetssätt. Med vår inspiration ifrån Reggio Emilia utgår vi ifrån en social-

konstruktionistisk kunskapssyn där barn och pedagoger utforskar och skapar kunskap 

tillsammans ritzomatiskt. 

 

Vi arbetar utifrån stadsdelens Språkprogram och i våra projektarbeten ingår även 

genrepedagogik som en del i vårt arbete med att stödja barns språkutveckling. Detta möjliggör 

att barnen får tillgång till nya ord och begrepp. Vi arbetar med även andra uttrycksformer 

såsom musik, dans, rörelse, skapande, mm. Alla avdelningar har ateljéer utformade utifrån 

lokalernas förutsättningar. 

Vi arbetar med att skapa mötesplatser i miljön, där barnen leker och arbetar i både större och 

mindre grupper för att skapa förutsättningar för barnen att kommunicera med varandra. Vi ger 

tid till varje barn, samt lyssnar aktivt till och bemöter det barnet uttrycker. Vi utmanar barnen 

i problemlösning, lyfter barnens olika sätt att tänka och strategier. Barnen ges möjligheter till 

att formulera teorier för att sedan testa sina hypoteser. 

 

Pedagogerna har ett öppet och nyfiket förhållningssätt till barnens modersmål och arbetar med 

att stödja barnens modersmål på olika sätt med stöd av de språk som finns tillgängliga i 

arbetslagen. Vi har språksamtal med dokumentet Språkdomäner (vilket ingår i stadsdelens 

Språkprogram) som underlag. Vi skapar miljöer på avdelningarna där barn inspireras och 

utmanas med symboler och skriftspråk både på svenska och på andra språk. Vårt arbete med 

pedagogisk dokumentation stödjer barnens intresse för läsning - och skrivning då barnen ser 

pedagogerna skriva observationer, intervjuer osv. samt att dokumentationer görs tillsammans 

med barnet. 
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Vi gör vårdnadshavarna delaktiga i arbetet med barnens modersmål genom att de involveras i 

samtal med barnen på deras modersmål utifrån dokumentationer samt översätter ord både 

skriftligt och muntligt som ingår i våra projekt. 

 

Vi arbetar med aktivt med läsning och högläsning med tydliga läshörnor både utomhus och 

inomhus. Vi har 5 läsombud i enheten som har ett särskilt ansvar för att lyfta frågor om 

bilderböcker och högläsning i barngrupperna. Sånger, rim och ramsor tänker vi är en del av 

det vardagliga språkutvecklande arbetet. 

 

Ett av våra verktyg för att följa barns språkutveckling är Sagotering, som vi arbetar med på 

detta sätt: 

- Barnen uppmuntras att berätta utan att någon pedagog lägger sig i eller föreslår fortsättning. 

– Berättelserna skrivs ner samtidigt som barnet pratar. 

– Pedagogen ändrar aldrig i barnens berättelser, om barnet utesluter ett ljud så skrivs det så. 

När barnet har berättat färdigt ställs frågan ”Vill du att vi ska läsa upp det för dina kompisar?” 

Barnen väljer hur de vill ha det. 

"Sagotering" är ett av flera sätt i vår verksamhet som vi arbetar med för att dokumentera barns 

språkutveckling, ge barnet enskild uppmärksamhet samt för att ta barnets tankar på allvar. 

 

Alla avdelningar har varsin lärplatta och projekter vilket som används till språkutvecklande 

arbete. Tillgången till internet och till olika appar gör att barnen får fler verktyg för att 

utforska språk samt fler sätt att höra och se sagor, berättelser. IKT är ett verktyg för 

kommunikation där vi t.ex. använder olika appar som stimulerar till berättande. 

Uppföljning 

– Språkanalyser 1-2 ggr per år av pedagoggruppen 

- MoRs-uppföljning 1-2 ggr per termin 

- Pedagogisk dokumentation varje vecka som reflekteras på avdelningarnas veckovisa 

reflektionsmöten. 

– Uppföljning av Förskoleundersökningen 1gång per år 

Utveckling 

– Utveckla arbetet med språkanalyser inom enheten. 

– Utveckla arbetssätt omkring barns modersmålsstöd på fler sätt. 

Enhetsmål: 

Barn visar nyfikenhet för och utvecklar sitt lärande gällande matematik, 

naturvetenskap och teknik. 

Förväntat resultat 

Lärande som aktivitet: 

Barn utforskar och använder estetiska uttrycksformer för att söka och skapa förståelse inom 

matematik och naturvetenskap. 

 

Lärande som tillhörighet: 
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Barn använder sig av varandras olikheter och kompetenser oavsett kön inom matematik och 

naturvetenskap. 

 

Lärande som vardande: 

Barn har tillit till sin egen förmåga och utövar inflytande över sitt lärande inom matematik 

och naturvetenskap. 

 

Lärande som meningsskapande: 

Barn ställer hypoteser och drar slutsatser tillsammans inom matematik och naturvetens 

Arbetssätt 

Vi arbetar utifrån ett helhetstänkande där alla läroplanens olika målområden integreras genom 

vårt projekterande arbetssätt. Med vår inspiration ifrån Reggio Emilia utgår vi ifrån en social-

konstruktionistisk kunskapssyn där barn och pedagoger utforskar och skapar kunskap 

tillsammans ritzomatiskt. 

 

Vi arbetar med ett projekterande arbetssätt där vi utgår från barnens frågeställningar, tankar, 

hypoteser. Det syftar till att fördjupa sig inom ett område som barnen visat nyfikenhet för 

inom ramen för vårt gemensamma tema, som under vårterminen 2016 är ”Barns relation och 

dialog med rörelse". Temat ger möjligheter för barnen tillsammans med pedagogerna att 

undersöka, få erfarenheter, se samband inom området matematik och naturvetenskap samt 

teknik. Vi arbetar medvetet med att integrera matematik i såväl vardagssituationer som i våra 

projekt. Vi utmanar barnen i deras egna tankar om olika matematiska begrepp t.ex. form, 

antal, volym, vikt, avstånd, tid och ålder. Vi använder oss av barnens olika språk även inom 

matematik t.ex. när vi räknar på olika språk. 

Vi integrerar även naturvetenskap i vardagliga situationer såväl som i våra projekt och 

utmanar barnen i deras tankar om olika naturvetenskapliga fenomen t.ex. när barn åker 

rutschkana och undersöker friktion, eller när barn undersöker fart ute på gården med olika rör 

och bollar. 

Genom pedagogernas val (samt barnens intresse och projektarbete) av material och uppgifter i 

de olika stationerna skapas möjligheter för barnen att använda olika tekniker och olika typer 

av material för naturvetenskapliga, tekniska och matematiska undersökningar. Barn får genom 

eget utforskande prova sig fram och pedagogerna kommer inte med färdiga lösningar. Vi 

utmanar barnen i problemlösning, lyfter barnens olika sätt att tänka och strategier för att 

stödja det kollektiva lärandet. 

 

Vi uppmuntrar barnen att ställa frågor som vi sedan utforskar tillsammans barn och 

pedagoger. Barns hypoteser tas på allvar och den pedagogiska dokumentationen där 

reflektionen har en avgörande betydelse leder arbetet vidare. Dokumentationen, 

filmsekvenser, bilder på datorer/lärplattor, synliggörs på förskolorna, vilket ger upphov till 

fler frågor från barn, vårdnadshavare och pedagoger. Barnens dokumentationer finns 

tillgängliga för barn och vårdnadshavare där läroprocesser finns dokumenterade. 

IKT- används i arbetet med matematik och naturvetenskap/teknik. Varje avdelning har en 

lärplatta och en projektor med uppkoppling mot internet som möjliggör att IKT blir ett 

ytterligare verktyg för utforskande och undersökande. 

Barnen får kontinuerligt naturupplevelser och naturen används för att undersöka olika 
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fenomen kopplat till avdelningarnas projektarbeten. Barn och pedagoger använder sig av 

Naturskolan och stadsdelens Matteverkstad utifrån sina behov och förutsättningar. 

Uppföljning 

• Kontinuerlig uppföljning av enhetsmålet arbetslagsvis genom arbetet med Mål -och 

resultatstyrning i ledningsgrupp/ pedagoggrupp 1- 2 ggr per termin. 

• Utvecklingssamtal 1 gång per år. 

• Barnkonferenser en gång per år arbetslagsvis. 

• Pedagogisk dokumentation varje vecka som reflekteras på avdelningarnas veckovisa 

reflektionsmöten. 

• Uppföljning av Förskoleundersökningen 1gång per år. 

Utveckling 

• Utveckla det pedagogiska arbetet med teknik som stödjer barns matematiska 

begreppsbildning samt naturvetenskapligt och tekniskt utforskande genom 

        användande av internet och lärplattor. 

• Utveckla den pedagogiska miljön både utomhus ur ett matematiskt, naturvetenskapligt, samt 

tekniskt perspektiv. 

• Fördjupa arbetet omkring vad teknik i förskolan innebär. 

Nämndmål: 

Förskolan säkerställer läroplanens pedagogiska uppdrag genom behöriga 

förskollärare 

Beskrivning 

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. 

För att erbjuda en likvärdig förskoleverksamhet av god kvalitet är personalens kompetens en 

viktig faktor. Den som ansvarar för förskolans målstyrda processer är förskollärare. 

Nämnden arbetar långsiktigt med att öka andelen förskollärare. 

Förväntat resultat 

Andelen förskollärare ökar. och därmed förbättras barnens möjligheter till likvärdig förskola 

med god kvalitet 

Enhetsmål: 

Enheten säkerställer läroplanens pedagogiska uppdrag genom behöriga förskollärare 

på varje avdelning 

Förväntat resultat 

Alla avdelningar i enheten har minst en behörig förskollärare. 

Arbetssätt 

Vi arbetar med rekrytering av förskollärare genom att ha en representant (förskolechef) i 

stadsdelens rekryteringsgrupp. 
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Vi fördelar förskollärare vid arbetet med tjänstefördelningen i ledningsgruppen. 

Enhetens alla avdelningar har handledning av pedagogisk utvecklingsledare var 3:e vecka där 

det pedagogiska uppdraget reflekteras och utvecklingsområden identifieras. 

Uppföljning 

Genom uppföljning vid den årsvisa utvärderingen. 

Kontinuerligt vid ledningsgruppsmöten. 

Utveckling 

Fortsätta arbetet med rekrytering av förskollärare utifrån ekonomiska förutsättningar. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

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

2016-01-01 2016-12-31 

Nämndmål: 

Boende och brukare har tillgång till kultur och eget kulturskapande 

Beskrivning 

Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen ska stärkas. Föreningsverksamhet bidrar till 

ökad social samvaro och integration. Genom samarbete med fritidsgårdarna, 

Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat kulturutbud som erbjuds 

alla barn och unga. 

 

Alla barn i förskolan får tillgång till såväl professionelle kulturupplevelser som möjlighet till 

eget skapande. Stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i arbetet. 

Förväntat resultat 

De äldre erbjuds olika former av sociala och kulturella aktiviteter samt möjlighet att komma 

ut på dagsutflykter. 

 

Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barn. Alla barn har tillgång till såväl 

professionella kulturupplevelser som möjlighet till eget skapande. Barnkulturplanen ”Kultur i 

ögonhöjd” är en viktig del i arbetet. 

 

Inom fritiden finns ett brett utbud av kulturaktiviteter. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Spånga-Tenstas förskolor arbetar utifrån barnkulturplanen "Kultur i 
ögonhöjd" 

2016-01-01 2016-12-31 
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Enhetsmål: 

Barn är kulturskapande samt tar del av kultur med professionella kulturutövare. 

Förväntat resultat 

– Alla barn tar del av minst en kulturaktivitet av professionella kulturutövare under år. 

– Alla barn har tillgång till en rikligt utformad ateljé. 

Arbetssätt 

Vi arbetar utifrån tanken "Barn har hundra språk" vilket är en tankebild om barns 

kulturskapande (som vi ser det). 

Arbetsformen projekt syftar till att fördjupa sig inom ett område som barnen visat nyfikenhet 

för inom ramen för vårt gemensamma tema. Detta möjliggör att barnen får tillgång till nya ord 

och begrepp samt andra estetiska uttrycksformer såsom musik, dans, rörelse, skapande, mm. 

Leken är ett av barnets hundra språk. Genom leken provar barnet sina teorier, reflekterar över 

sin omvärld, bearbetar sina intryck, känslor och upplevelser som omfattar lärandet. Vi skapar 

möjligheter för barnen att leka och lära samtidigt på olika sätt, i våra projekt ser vi till att 

fantasin får stor plats. Barns hypoteser och fantasier bearbetas genom alla "de hundra 

språken". 

Pedagogerna har en aktiv roll för att stödja och utmana barns läroprocesser som sker i leken, 

skapandet och utforskandet. Allt material har sin bestämda plats väl synligt på barnets nivå för 

att det skall kunna göra egna val. Vi strävar efter att miljön och materialet på avdelningarna 

ska stimulera barnets lärande, fantasi och kreativitet. Barnet får genom eget utforskande prova 

sig fram och pedagogerna kommer inte med färdiga lösningar. 

Alla avdelningar har ateljéverksamhet, lite olika utformad beroende på lokalernas 

förutsättningar, även dans och musik är uttryckssätt som barnen har tillgång till genom 

projekterandet. 

Sagor, böcker, rim och ramsor används kontinuerligt både på svenska såväl som på barnens 

modersmål i den mån det finns tillgängligt. 

Vi har en organisation av modersmålsstöd utifrån de förutsättningar vi har på förskolan och vi 

använder oss av de olika språk som finns tillgängliga i pedagoggruppen. 

Genom att ta del av och använda oss av Stockholms stads kulturutbud "Kultur i ögonhöjd" när 

det gäller teater, bibliotek och konserter ger vi barnen möjlighet att förutom att skapa själva 

även få andra erfarenheter och upplevelser av kultur. 

Uppföljning 

– Genom arbete med pedagogisk dokumentation/reflektion varje vecka arbetslagsvis. 

– Uppföljning av åtagandet genom systematiskt kvalitetsarbetet Mål- och Resultatstyrning 

2 ggr per termin arbetslagsvis. 

– Utvecklingssamtal varje år. 

– Uppföljning av Förskoleundersökningen 1gång per år. 

Utveckling 

– Arbeta med kompetensutveckling inom "De hundra språken" genom kursen "Att skapa en 

ateljékultur". 

– Utveckla utformandet av våra ateljéer på avdelningarna. 
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KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter 
till stadsodling i Stockholm 

2016-01-01 2016-12-31 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.5 Stockholms miljö är giftfri 

Nämndmål: 

Nämndens verksamheter är ekologiskt hållbara och kemikaliesmarta 

Beskrivning 

Nämnden ska utifrån Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 vidta åtgärder som ska 

genomföras för att nå visionen. Stadsdelsnämnden ska både minska användningen av skadliga 

kemikalier i de egna verksamheterna och genom kunskapsspridning verka för att allmänheten 

gör detsamma. Medborgarna har tillgång till miljörelaterad information 

 

Nämnden har fokus på att minska barns exponering av farliga kemikalier. Stadsdelsnämnden 

intensifierar arbetet med att kartlägga och ta bort farliga kemikalier i förskolornas ute- och 

innemiljöer. Förskolans gemensamma riktlinjer för mat och måltider säkerställer att samtliga 

förskolor håller en hög och jämn kvalitet. Riktlinjerna tas och implementeras under året. 

Vidare verkar nämnden för att fler förskolor ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse 

”Skola för hållbar utveckling”. 

 

Nya förskolor som byggs uppnår den högsta klassen för miljöcertifiering. 

Konsumentrådgivningen spelar en viktig roll i miljöarbetet, genom information till 

konsumenter och även företagare/andra verksamhetsutövare om goda val ur miljö- och 

särskilt kemikaliesmart perspektiv. 

 

Äldreomsorgens verksamheter inleder arbetet med en kemikaliesmart äldreomsorg. 

Förväntat resultat 

Att andelen produkter som innehåller spår av farliga ämnen minskar. Användandet av 

ekologiska livsmedel ökar. 

Målet för förskolans kemikaliearbete är att stadsdelsnämnden under mandatperioden uppnår 

nivå 1 och nivå 2 samt inleder arbetet med att uppnå nivå 3. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 All personal i förskolan får grundläggande utbildning om kemikalier 2016-01-01 2016-12-31 

 Spånga-Tenstas förskolor arbetar enligt handlingsplan för 2016-01-01 2016-12-31 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

kemikaliesmarta förskolor 

Enhetsmål: 

Barn erbjuds varierad, vällagad och näringsriktig kost. 

Förväntat resultat 

• Barn med allergi eller andra särskilda kostbehov får likvärdig kost som andra barn. 

• Barn erbjuds att äta enligt tallriksmodellen. 

• Enhetens förskolor ökar andelen ekologiska livsmedel till 35 % av alla livsmedelsinköp. 

Arbetssätt 

Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer för att servera en så näringsriktig mat som 

möjligt samt för att barnen får det näringsintag de behöver under dagen. 

Vi arbetar med att minska sockerintaget. Biträdande förskolechef och enhetens 

kockar/ekonomibiträden går tillsammans på matmässor och deltar i fortbildning för att öka 

kompetensen och inspireras i sitt arbete. 

 

Varje förskola har en matsal/plats med buffé för barnens möjlighet att kunna välja vilken mat 

de lägger på sin tallrik. Vi ställer fram flera olika skålar (minst 4 skålar) med grönsaker (en 

per skål) för att barnen ska se vilka grönsaker som finns och för att barnen ska få möjlighet att 

prova nya smaker. 

Vi ser till att maten följer de olika årstidsväxlingarna och ekologiska livsmedel ska användas i 

möjligaste mån utifrån ekonomi. 

Vi serverar halal - slaktat kött i den utsträckning det finns utbud hos våra leverantörer. 

Vi arbetar med ett gemensamt förhållningssätt i matsal/ matsituation: 

• En pedagog finns bredvid barnen som stöd när de tar mat själva och när de vill ta mer mat. 

• Inga samtal mellan borden i möjligaste mån – gäller både barn och pedagoger. 

• Barnen får ta mer mat utan att tallriken är tom. 

• Vänta med att gå från matsalen tills de flesta vid bordet har ätit färdigt – för att visa respekt 

gentemot de som fortfarande äter. 

• Vi pedagoger gör inga värderingar, ger beröm eller kritik angående mat och ätande när vi är 

tillsammans med barnen. 

• Det är pedagogernas ansvar att se till att måltiden blir en lugn och trevlig stund på dagen och 

barnen får en positiv inställning till mat och ätande.   

 

Enhetens förskolor har gemensamma köksmöten tillsammans med biträdande förskolechef en 

gång per månad där det sker erfarenhetsutbyte samt intern fortbildning omkring mathållning. 

Uppföljning 

Biträdande förskolechef har gemensamma köksmöten med kockar och ekonomibiträden, en 

gång per månad. 

Regelbunden uppföljning på miljömöten. 
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Utveckling 

• Förbättra informationen till vårdnadshavare gällande kost och matsedel. 

• Fortbildning omkring mat allergier. 

• Köksgruppen sammanställer under vårterminen en informationsbroschyr till vårdnadshavare 

om mat/kost på förskolan. 

Enhetsmål: 

Barn vistas i kemikaliesmarta pedagogiska miljöer 

Förväntat resultat 

Enhetens förskolor uppnår nivå 1 i stadens plan för Kemikaliesmart förskola 

Arbetssätt 

På alla förskolor i enheten arbetar vi med källsortering, det finns kärl som barnen tillsammans 

med pedagogerna kan sortera i, tydligt upp märkta, synliga och i barnens nivå. 

Inom enheten finns komposter och odlingsmöjligheter. 

Arbetssättet projekterande där vi utgår från barnens frågeställningar skapar möjligheter till 

fördjupning. Vi uppmuntrar barnen att ställa frågor som berör området hållbar utveckling som 

vi sedan utforskar tillsammans barn och pedagoger. 

Genom att alla tillsammans städar ute på gården, krattar löv, plockar skräp, planterar lökar 

och andra växter får barnen erfarenheter av att visa omsorg om sin närmiljö. Genom att 

barnen är delaktiga i att plocka undan efter sig och att pedagogerna är noggranna med att 

iordningställa stationerna på avdelningen förmedlas vikten av att värna om närmiljön även 

inomhus. 

Vi arbetar utifrån stadens plan för kemikaliesmart förskola. 

Uppföljning 

Miljömöte varannan vecka 

Utvärdering våd läsårets slut i maj 

Utveckling 

Implementera stadens plan för att uppnå en kemikaliesmart förskola. 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

Prognoserna är rättvisande 

Beskrivning 

Ansvarig chef följer upp månadsrapporten enligt plan och med stöd av controller görs 
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analyser och uppföljning av kostnader och intäkter. Vid befarade underskott vidtas åtgärder 

och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna. 

Förväntat resultat 

Den fastställda budgeten rymmer hela verksamheten. Ansvariga chefer har goda kunskaper i 

ekonomi och gör rättvisande prognoser på årsutfallet. 

Enhetsmål: 

Budget är i balans 

Förväntat resultat 

Verksamhetens budget är i balans. 

Arbetssätt 

Strategiska diskussioner förs om större investeringar i ledningsgruppen. 

Arbetslagens inköps önskemål gås igenom i ledningsgruppen innan beställning görs. 

Morgonmöte 3 dagar per vecka för att fördela personalresurser och på så sätt minska 

vikariekostnaden. 

Schema och rutiner ses kontinuerligt över varje vecka för bästa resursutnyttjande. 

Tydlig budgetram för kosthållningen inom enheten. 

Vi använder hela enhetens resurser genom att vid behov omfördela resurser mellan de olika 

förskolorna. 

Uppföljning 

Kontinuerliga budgetuppföljningar månadsvis samt i tertialrapporter och bokslut. 

Utveckling 

Fylla barngrupperna i enheten. 

Skapa bättre rutiner för intag av barn i samarbete med avdelningens köassistent. 

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: 

Förvaltningen präglas av mångfald, jämställdhet, jämlikhet och är fri från all typ 

av diskriminering 

Beskrivning 

Förvaltningen strävar efter att erbjuda en verksamhet som är jämställd och jämlik. Det 

mångkulturella berikar verksamheten. Större mångfald skapar både social legitimitet och 

större produktivitet. 
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Alla medarbetare samt potentiella medarbetare har samma förutsättningar oaktat etnisk 

tillhörighet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

 

Sammansättningen av medarbetare och chefer speglar hur det ser ut i samhället och 

stadsdelen. Förvaltingen bejakar olikheter och arbetar för att öka kunskapsnivån i 

organisationen vad gäller bemötande. 

 

Förvaltningen utgår från det icke diskriminerande och verksamheterna tar hänsyn till de 

lagkrav som finns om att ingen ska utsättas för vare sig direkt eller indirekt diskriminering. 

Detta gäller såväl potentiella som befintliga medarbetare. Förvaltningen tar hänsyn till och 

arbetar för det inkluderande som driver den verksamhetsnytta som mångfald ger. Arbetet 

drivs tillsammans med mångfaldsombud på enheterna och i verksamheternas egna processer. 

 

Utöver att skapa icke diskriminerande processer skapar förvaltningen inkluderande 

arbetsmiljöer där alla får möjlighet att nyttja den kompetens och de erfarenheter de har. I detta 

ligger ett värdegrundsarbete där förvaltningen arbetar med ett normkritiskt tänkande. 

 

Utgångspunkten för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom förvaltningen är att 

jämställdhet och mångfald ska vara en naturlig del i vardagsarbetet. 

Förväntat resultat 

Förvaltningen verksamheter är mångfaldsrika, fria från diskriminering samt jobbar utifrån 

strategin om ökad utrikesfödda chefer. 

Enhetsmål: 

Alla medarbetare i enheten känner sig respektfullt bemötta av ledning och kollegor. 

Förväntat resultat 

Resultatet i medarbetarenkäten höjs gällande bemötandefrågor. 

Arbetssätt 

Utifrån vår värdegrund där vi ser olikheter som en tillgång är respektfullt bemötande en del i 

det vardagliga arbetet. 

Vi arbetar med bemötande frågor i olika mötesforum såsom APT, pedagogmöten, 

miljömöten, dokumentationsmöten. Utifrån resultatet på medarbetarenkäten tar vi upp frågor 

som vi ser att vi behöver diskutera och lyfta upp. 

Vi arbetar med värderingsövningar och gruppdiskussioner. Vi har en gemensam 24 timmars 

regel som innebär att alla medarbetare har ett eget ansvar att ta upp frågor med kollegor om 

man upplever att man har blivit sårad, kränkt eller inte blivit respektfullt bemött. 

Under medarbetarsamtalen är det en av frågor som tas upp till diskussion med varje 

medarbetare. 
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Uppföljning 

Kontinuerligt på APT, pedagogmöte. 

Utveckling 

Medvetandegöra allas ansvar för att skapa ett respektfullt arbetsklimat. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Nämndmål: 

Arbetsmiljön är hållbar och hälsosam samt främjar samarbete, effektivitet och 

verksamhetsutveckling 

Beskrivning 

Verksamheterna arbetar med verksamhetsplanering genom delaktighet och dialog där 

medarbetare ges möjlighet att planera och ta ansvar för sina arbetsuppgifter och sin 

arbetssituation. Medarbetarna medverkar i att sätta mål för verksamhetens organisatoriska och 

sociala arbetsmiljö, för att främja hälsa och för att öka organisationens förmåga att motverka 

ohälsa. En förutsättning är att alla känner trygghet i arbetsguppen och att forum där möjlighet 

att uttrycka åsikter finns. 

 

Alla medarbetare engagerar sig i det psykosociala och det fysiska arbetsmiljöarbetet och har 

förutsättningar att samverka i dessa frågor. 

 

Chefer inom förvaltningen har ett särskilt ansvar för en god arbetsmiljö som präglas av 

öppenhet och respekt och medarbetarnas delaktighet. Förvaltningens chefer har en god 

kompetens inom området arbetsmiljö och arbetar aktivt med det förebyggande, främjande 

samt rehabiliterande hälsoarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs genom samverkan 

med fackliga organisationer samt alla medarbetare. 

Förväntat resultat 

Hållbara, hälsosamma och effektiva arbetsplatser. 

Sjukfrånvaron minskar. Personaltäthetens betydelse för kvalitet och arbetsmiljö beaktas inom 

förvaltningens verksamheter. Förvaltningen strävar efter att friskvårdsförmåner ska vara 

likvärdiga och jämställda och främja hälsa och kontinuitet i verksamheterna 

Enhetsmål: 

Frisknärvaron är hög i enheten. 

Förväntat resultat 

– Minskad sjukfrånvaro jämfört med föregående år. 

Arbetssätt 

Genom att aktivt verka för ett öppet klimat där olikhet är en tillgång och respekterandet av 
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andra genomsyrar allas förhållningssätt. 

Genom att fortsätta utveckla vår organisation av delaktighet och inflytande. 

Genom friskvårdssatsningar såsom massage, stegtävling och deltagande i Vårruset. 

Uppmuntra till friskvårdsaktiviteter som staden erbjuder. 

Använda företagshälsovårdens möjligheter att stärka medarbetare med hög frånvaro. 

Ett aktiv rehabiliteringsarbete för medarbetare med hög sjukfrånvaro. 

Uppföljning 

– Uppföljning vid verksamhetsårets slut i ledningsgrupp och på arbetsplatsträff. 

– Sammanställning av sjukfrånvarostatistik terminsvis. 

– Uppföljning av medarbetarenkäten en gång per år på APT. 

Utveckling 

– Skapa ett öppet klimat där olikhet är en tillgång och där varje medarbetare är delaktig och 

tar ansvar. 

– Öka medarbetarnas medvetenhet om hur var och en kan påverka sin egen hälsa. 

Nämndmål: 

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget 

Beskrivning 

För att fullfölja sitt uppdrag och möta medborgarnas behov har förvaltningen medarbetare och 

chefer som kan, vill och får förutsättningar att bidra till verksamhetens resultat och 

utveckling. Den personliga drivkraften och engagemang för uppgiften har stor betydelse. 

För att kunna bidra behövs uppdaterad, relevant kompetens för uppdraget. Förvaltningen ger 

förutsättningar för medarbetare och chefer att uppdatera sin kompetens kopplat till uppdraget. 

Genom delaktighet och involvering ökar engagemang och förutsättningar för att bidra till 

verksamhetens resultat och utveckling. Rekrytering och utbildningsinsatser planeras utifrån en 

treårig personal- och kompetensförsörjningsplan som uppdateras årligen. 

 

Förvaltningens chefer säkerställer att rekrytera personer med kompetens som matchar 

verksamhetens behov. För att kunna omsätta sin kompetens i praktiken behöver nyanställda 

en gedigen introduktion och vid behov stöd i form av handledning och mentorskap. 

Förvaltningen har ett strategiskt och likriktat sätt att arbeta med personal- och 

kompetensförsörjning. Förvaltningens chefer diskuterar kompetens kopplat till uppdrag i 

medarbetarsamtalet och alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan. 

Förväntat resultat 

Medarbetare och chefer med kompetens för sitt uppdrag, bedriver en effektiv verksamhet. 

Kvaliteten och kontinuiteten i verksamheten säkras. 
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Enhetsmål: 

Kompetensutvecklingsplaner finns på enheten både på individuell- och enhetsnivå. 

Förväntat resultat 

– Ökad andel förskollärare jämfört med tidigare år. 

– Outbildade barnskötare påbörjar samt fullföljer sina utbildningar. 

– Medarbetare känner tillit till och förtroende för förskolans ledning. 

– En hög medvetenhet hos medarbetare om förväntade arbetsinsatser råder. 

– Samtliga medarbetare är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Arbetssätt 

Genom fortsatt utveckling av vår organisation som bygger på delaktighet och inflytande. 

Genom arbetet med systematiskt kvalitetsarbete som pågår kontinuerligt under hela 

verksamhetsåret. 

Förskollärarna stärks i sin yrkesroll genom att våra pedagoggrupper, bestående av 

förskollärare, ansvarar för förskolornas övergripande arbete, träffas kontinuerligt och för 

pedagogiska diskussioner. 

Under medarbetarsamtalen kommer varje medarbetare att formulera ett eller flera 

medarbetaråtaganden. 

Utifrån medarbetarsamtal sammanställer och formulerar ledningsgruppen 

kompetensutvecklingsplaner. 

Strategiska diskussioner sker i pedagoggrupperna samt i ledningsgruppen angående 

kompetensutvecklingsinsatser, för uppföljning och utveckling av enhetens 

kompetensutvecklingsplan. 

Uppföljning 

– Medarbetaråtaganden följs upp på medarbetarsamtal nästföljande år. 

– Resultatdialog sker arbetslagsvis en gång per år. 

– Medarbetarsamtal och lönesamtal 1 gång per år. 

– Medarbetarenkät 1 gång per år. 

– Utvärdering vid läsårets slut. 

– Kontinuerlig uppföljning i ledningsgrupp månadsvis och på arbetsplatsträffar 1 gång per 

månad. 

– Tertialrapporter 

- Kvalitetsredovisning 

Utveckling 

– Fortsätta implementeringen av organisationen för att öka trivsel och arbetsglädje. 

– Arbeta med att öka delaktigheten och stärka gemenskapen inom enheten. 

– Öka pedagogernas medvetenhet om uppdraget inom förskolan. 

– Öka pedagogernas kompetens gällande lärplattor. 
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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: 

Verksamheter och insatser lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från 

diskriminering 

Beskrivning 

Nämndens verksamheter verkar i enlighet med de mänskliga rättigheterna så att de stärker och 

ökar individens förmåga att leva ett självständigt liv. Mänskliga rättigheter berör frågor som 

jämställdhet, normkritik, antirasism, icke-diskriminering och tillgänglighet. När alla bidrar till 

samhällets utveckling och välfärd måste alla kunna identifiera sig med samhället och dess 

verksamheter. För nämnden innebär detta bland annat att ett normkritiskt förhållningssätt i all 

verksamhetsutveckling skapar verksamheter som har legitimitet hos alla. 

 

Medborgarna i stadsdelen har lika möjligheter till god service och insatser av god kvalitet 

oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Papperslösa får sina 

mänskliga rättigheter tillgodosedda. 

Förväntat resultat 

Alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter upplever att de bemöts med respekt 

utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter till ett självständigt liv. 

Enhetsmål: 

Barn och vårdnadshavare bemöts professionellt utifrån läroplanens värdegrund. 

Förväntat resultat 

Resultatet på föräldraundersökningen höjs gällande bemötandefrågor. 

Klagomål gällande bemötande minskar. 

Arbetssätt 

Vi har vad vi kallar uppstartssamtal med alla familjer under höstterminen. Dessa samtal syftar 

till att lyssna in vårdnadshavares tankar och synpunkter på innehåll och arbetssätt i förskolan 

och vad de anser att just deras barn skulle behöva få för erfarenheter under det kommande 

förskoleåret. 

Under vårterminen har vi utvecklingssamtal där vi arbetar utifrån vår gemensamma modell, 

där bemötande är en viktig fråga som tas upp till diskussion med varje enskild förälder. 

Vid varje miljömöte tas synpunkter och klagomål från vårdnadshavare upp där 

bemötandefrågor diskuteras.   

Likabehandlingsplanen revideras i januari varje år och vi arbetar utifrån HUS-modellen när vi 

gör vår kartläggning. 
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I våra MoRs-uppföljningar (2 ggr per termin) tas frågor upp som behandlar normkritiskt 

förhållningssätt, jämställdhetsfrågor vilket görs arbetslagsvis. 

 

I vårt arbete med ett interkulturellt förhållningssätt skapar vi förutsättningar för att: 

 

• Låta olika synsätt och kulturer berika varandra. 

• Språklig och kulturell mångfald är utgångspunkt i arbetet. 

• Låta olika synsätt och kulturer berika varandra. 

• Texter, bilder och material som speglar olika kulturer och miljöer används. 

• Barnen möts av positiva attityder till sitt språk och sin kultur. 

Uppföljning 

Föräldraundersökningen 

T1, T2 genomgång av synpunkter och klagomål 

Utveckling 

Arbeta med vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär och fördjupa diskussionerna om vad 

ett interkulturellt förhållningssätt innebär i praktiken. 

Fördjupa diskussionerna om genusfrågor och utveckla strategier för att medvetandegöra hur 

vårt vardagliga förhållningssätt påverkar barnen. 

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 i förskolan har lika möjligheter 

Beskrivning 

Barn är inkluderade och har möjlighet att uppleva den tillfredsställelse det ger att göra 

framsteg och att få vara en tillgång i gruppen. Förskolorna har ett barnrättsperspektiv och 

upptäcker tidigt barns olika förmågor och behov för att ge stöd. Utforskande förhållningssätt 

och stark självkänsla grundläggs. 

Förväntat resultat 

Barn är, utifrån sina egna förutsättningar, inkluderade. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Informationsöverföring till skolan, om stödinsatser för barn i behov, 
förenklas för att främja tidiga insatser i skolan. 

2016-01-01 2016-12-31 
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Enhetsmål: 

Barn har reellt inflytande på arbetssätt och innehåll i förskolan. 

Förväntat resultat 

– Barn reflekterar och förhandlar tillsammans med barn och pedagoger. 

– Barn har inflytande över innehåll och arbetssätt i projekterandet. 

– Barn ges möjlighet till egna val. 

Arbetssätt 

I arbetet med ett projekterande förhållningssätt skapar vi möjligheter för barn att få ett reellt 

inflytande. Genom arbetet med pedagogisk dokumentation utgår vi ifrån barnens nyfikenhet 

och utforskande vilket innebär att alla barns röster blir hörda. 

Vi uppmuntrar barnen att ställa frågor som berör olika områden som vi sedan utforskar 

tillsammans barn och pedagoger. Barnens hypoteser tas på allvar och genom reflektion mellan 

barn-barn, barn-pedagoger, pedagog-pedagog leds arbetet vidare. 

Vi arbetar med samlingar/morgonmöten i hel grupp, samt samlingar i smågrupper för att 

barnen ska få många tillfällen och erfarenheter av samarbete, lyssnande, leda samling och 

göra sin röst hörd. 

 

Under samlingar/morgonmöten skapar barnen tillsammans med pedagogerna dagens eller 

veckans förslag på aktiviteter/utmaningar/uppgifter. Genom förhandling mellan barn-barn och 

barn-pedagoger delar barnen in sig i grupper. Dessa valmöjligheter ser olika ut beroende på 

projekt eller på vilken typ aktivitet som är aktuell. 

Allt material har sin bestämda plats väl synligt på barnets nivå för att de ska nå och ta fram 

själva samt kunna göra egna val. Vi strävar efter att miljön och materialet på avdelningarna 

ska stimulera barnets lärande, fantasi och kreativitet. Barnen deltar även i diskussioner när det 

gäller val av material och vid ändring av den pedagogiska miljön utifrån sina förutsättningar. 

Vi arbetar aktivt med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn genom att pedagogerna 

gör medvetna val av arbetsgrupper för barnen vid vissa tillfällen. 

 

Vi arbetar med IKT och lärplattor där barnen är med i arbetet med pedagogisk dokumentation, 

barn får på så sätt ett reellt inflytande över sin egen dokumentation. 

Vi arbetar även med ett stationssystem utomhus varje vecka där barnen kan välja mellan 

andra typer av stationer än vad som finns inomhus utifrån pågående projekt. 

 

Vi ser rutiner som en del av barns läroprocesser och i och med det, en del av arbetet med 

barns inflytande. Barnen får bl. a välja plats vid måltider och vila. Barnen serverar sig själva 

mat, vad de vill äta och bestämmer också när de är mätta. 

Barnen väljer själva när och på vilket sätt det vill ha närhet, tröst och hjälp. När barn behöver 

tröst tillmötesgår vi barnens önskningar om att ha tillgång till sin napp, gosedjur eller 

liknande. 

 

Arbetet med barns inflytande innefattar att visa omtanke, respekt och hänsyn till varandra. 

Genom arbetet med barns inflytande ger vi barnen förutsättningar att få "leva" demokrati i 

vardagen. 

Vi arbetar för "En förskola på väg mot ett demokratiskt medborgarskap". 
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FN:s barnkonvention artikel nr. 12 och 13 ligger till grund för arbetet med barns inflytande: 

nr 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

nr 13: Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. 

           

FN:s barndeklaration lyfts upp särskilt tillsammans med barnen under höstterminen då vi 

gemensamt i enheten uppmärksammar FN-dagen med en manifestation i Tensta centrum. 

Uppföljning 

Genom arbete med pedagogisk dokumentation/reflektion varje vecka arbetslagsvis. 

• Uppföljning av enhetsmålet genom systematiskt kvalitetsarbetet Mål- och Resultatstyrning 

1-2 ggr per termin arbetslagsvis. 

• Uppföljning av Förskoleundersökningen 1gång per år. 

Utveckling 

– Fortsätta fördjupa arbetet med ett projekterande förhållningssätt. 

– Arbeta för att barns inflytande synliggörs och förstärks. 

Nämndmål: 

Nämnden lever upp till FN:s barnkonvention 

Beskrivning 

Barnkonventionens intentioner uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus 

vid beslut eller åtgärder som berör ett enskilt barn eller en grupp barn. Nämnden arbetar aktivt 

för att alla barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor. Utgångspunkten är att alla ska ha 

lika goda möjligheter oavsett förutsättningar. Alla tillämpliga delar av Barnkonventionen 

genomsyrar all verksamhet som berör barn direkt eller indirekt. Barn har kännedom om sina 

rättigheter. Det finns ett tydligt barnperspektiv inom socialtjänsten i alla insatser och 

utredningar där barn berörs oavsett om utredning eller insatsen avser barnet eller den vuxne. 

Barn har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. I ansökningar om ekonomiskt bistånd beaktas 

därför barns behov av fritidsaktiviteter som inte ryms inom riksnormen. Samverkan mellan 

socialtjänsten och förskolan är god så att barn som misstänks fara illa uppmärksammas tidigt 

och ändamålsenliga insatser sätts in. Insatser som skapar förtroende hos familjen blir 

verkningsfulla. 

Förväntat resultat 

Varje barn får sina rättigheter tillgodosedda. 

Enhetsmål: 

Enheten lever upp till FN:s barnkonvention 

Förväntat resultat 

Barns rättigheter utifrån FN:s barnkonvention genomsyrar verksamheten. 
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Arbetssätt 

I samarbete med socialtjänsten såväl som i all vår verksamhet genomsyrar FN:s 

barnkonvention vårt förhållningssätt. Vi arbetar med att skapa förtroende hos barn och 

vårdnadshavare genom en gemensam inskolningsmetod, utvecklingssamtal och ett gott 

bemötande. 

 

Vi arbetar för "En förskola på väg mot ett demokratiskt medborgarskap". 

 

FN:s barnkonvention artikel nr. 12 och 13 ligger till grund för arbetet med barns inflytande 

(vilket vi skriver utförligt om under enhetsmålet om barns inflytande): 

nr 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

nr 13: Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. 

           

FN:s barndeklaration lyfts upp särskilt tillsammans med barnen under höstterminen då vi 

gemensamt i enheten uppmärksammar FN-dagen med en manifestation i Tensta centrum. 

Uppföljning 

Genom arbete med pedagogisk dokumentation/reflektion varje vecka arbetslagsvis. 

• Uppföljning av enhetsmålet genom systematiskt kvalitetsarbetet Mål- och Resultatstyrning 

1-2 ggr per termin arbetslagsvis. 

• Uppföljning av Förskoleundersökningen 1gång per år. 

Utveckling 

Arbeta med att all personal är väl förtrogna med våra rutiner samt vilka skyldigheter vi i 

förskolan har när det gäller att uppmärksamma barn som far illa. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande 

Nämndmål: 

Förskola och föräldrar/vårdnadshavare samverkar förtroendefullt för att främja 

barns utveckling och lärande 

Beskrivning 

Föräldrar/vårdnadshavare har delaktighet och inflytande i verksamheten och erbjuds goda 

former för samverkan. 

Förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll vilket ger föräldrar/vårdnadshavare 

möjlighet till påverkan inom ramen för de kommunala och nationella målen. Förskolan är ett 

stöd för familjer i deras ansvar för barnets fostran, utveckling och växande enligt förskolans 

uppdrag. 

Förväntat resultat 

Föräldrar/vårdnadshavare har ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolan och 
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möjlighet att påverka. 

Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om förskolans ramtider och om rätten till barnomsorg 

när förskolan har stängt 

Enhetsmål: 

Vårdnadshavare har inflytande över och är delaktiga i förskolans verksamhet utifrån 

läroplanens intentioner. 

Förväntat resultat 

o Vårdnadshavare deltar och uttrycker sina åsikter vid möten enskilt och vid föräldramöten, 

föräldraråd. 

o Alla barns vårdnadshavare deltar i ett uppstartssamtal samt ett utvecklingssamtal per läsår. 

o Vårdnadshavare deltar i utvärdering av Likabehandlingsplanen i maj månad. 

Arbetssätt 

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning, en inskolningsmodell där barn och vårdnadshavare är 

tillsammans på förskolan under barnets 3-5 första dagar mellan kl.9-15. Under dessa 

inskolningsdagar är det vårdnadshavaren som ansvarar för sitt barn och pedagogernas uppgift 

är i första hand att lära känna de nya barnen i möten med andra barn, material, matsituation, 

blöjbyten samt vårdnadhavares förhållningssätt gentemot sitt barn. Pedagogerna ansvarar 

även för att organisera spännande aktiviteter som skapar glädje, nyfikenhet och möten mellan 

barn- barn och barn- pedagoger. 

Barn och vårdnadshavare skolas in till förskolan verksamhet genom att de får en inblick i hur 

en dag på förskolan ser ut med aktiviteter och rutiner. Inskolningen förlängs utifrån barnets 

behov. 

Vi erbjuder varje vårdnadshavare ett uppstartssamtal i början på höstterminen tillsammans 

med pedagogerna. Samtalet kan vara enskilt eller i grupp med syfte att fånga upp tankar och 

synpunkter på den kommande terminens arbete. Uppstartssamtalen sammanställs då alla 

avdelningar är klara för att sedan gås igenom på pedagogmöte och/eller APT och där dra 

gemensamma slutsatser för hela enheten. 

 

Vi arbetar med en gemensam modell för utvecklingssamtal inom enheten. 

Struktur: 

Samtalen ska utgå utifrån frågeställningarna som föräldrarna skriftligt har fått i förväg. 

 

Hur trivs ditt barn på förskolan? 

På vilket sätt tycker du att ditt barn har utvecklats under sin tid i förskolan? 

Vilka önskemål på förändringar har du som förälder på förskolan? 

Vad tycker du saknas? 

Vad tycker du vi ska lägga till för att verksamheten ska bli bättre för ditt barn? 

 

Vi går igenom barnets dokumentationer och kopplar varje barns lärande till läroplanen. 

 

Genomförande: 

Vi förbereder samtalet tillsammans med barnet innan det ska ske. Barnet är med och väljer ut 

vilken dokumentation som det vill reflektera kring. 
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Vi har barnet med oss under alla samtal så länge som det är meningsfullt för barnet. 

Vi pratar inte om barnet så länge barnet är med utan med barnet. 

Barnens dokumentationer ska alltid vara ett underlag för samtalet. 

Barnkonferens i arbetslaget ska alltid ha genomförts innan utvecklingssamtalet för att kunna 

ge en så rättvis bild som möjligt av barnets utveckling och läroprocesser. 

Samtalet kring barnens läroprocesser utifrån dokumentationen ska alltid kopplas till 

läroplanen. 

Anteckningar ska alltid föras av den ansvariga pedagogen efter samtalet. 

Återföring av samtalet till arbetslaget ska ske under reflektionstiden. 

Återföring och sammanställning av avdelningens samtal ska ske vid terminens slut därefter 

diskussion och förslag på förändringar av verksamheten på pedagogmöte. 

Vi använder alltid tolk då vi pedagoger eller vårdnadshavare så anser att det behövs. 

 

Enheten har ett gemensamt föräldraråd med representanter från varje avdelning, pedagoger 

och förskolechef. 

Föräldrarådet träffas 2-3 ggr per termin. Vi har gemensamma fester och firande (såsom 

firande av Förskolans dag, midsommarfirande, FN-dagen mm) både på varje förskola men 

även gemensamma i enheten. 

 

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra vårt arbetssätt och för att ge 

vårdnadshavare kunskap om och insyn i förskolans verksamhet. 

Vi ger kontinuerlig information om verksamheten, och har ett professionellt bemötande. 

Vi bemödar oss om att ha en god vardaglig kontakt med vårdnadshavare. 

 

Vi anordnar ett föräldramöte per termin och dessa är olika från gång till gång när det gäller 

innehåll och organisation. Vi har t.ex. gemensamma föräldramöten med jämna mellanrum för 

att underlätta för de föräldrar som har barn på flera avdelningar samt för att öka gemenskapen 

i hela förskolan.  

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolorna arbetar med förskoleundersökningens resultat och ser 
det som vägledande i dialog och dokumentationssrbete 

2016-02-02 2016-12-31 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2016 

Övriga frågor 


