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Kvalitetsredovisning 

Strukturella förutsättningar och organisation 

Inledning 

Enheten Mosaik består av 4 förskolor belägna i Spånga-Tensta. 

Vi arbetar utifrån skollagen, läroplan för förskolan, Stockholms stads 

förskoleplan, FN; s barnkonvention samt de av Stockholms kommunfullmäktige 

och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings givna enhetsmål och ekonomiska ramar. 

Vi inriktar oss i första hand på ett språkutvecklande arbete. Vi arbetar utifrån ett 

mål och resultatstyrt arbetssätt där personalen följer upp och utmanar barnens 

läroprocesser genom observationer, dokumentationer, uppföljning, och analyser. 

Vår grundtanke är att barnen lär för livet. 

Vårt mål är att ge barnen trygghet och stimulans för att därmed utvecklas till 

självständiga och aktiva medborgare, utveckla dem språkligt, emotionellt, 

intellektuellt samt deras sociala kompetens. 

Vi ska också möta föräldrarna med respekt och skapa ett bra samarbete kring 

deras barn och erbjuda dessa en trygg och säker miljö. 

Alla barn ska med glädje komma ihåg sin förskole vistelse som engagerande, 

inflytelserik och lärorik. 

Faktaruta för enheten MOSAIK 

Antal förskolor i enheten: 4 

Beräknat platsantal i snitt under året: 209 

Ledning: 1 förskolechef, 2 biträdande förskolechefer 

Antal anställda totalt omräknat till heltidstjänster: 42,5 

Andel förskollärare: 32 % 

Uppgifter avser förhållandet den 30/9 2016 

Övrig information: 

Förskolan Bittinge, Spånga Kyrkväg 474 består av sju avdelningar; tre 

avdelningar för barn mellan 1-2 år, tre avdelningar för barn mellan 3-4 år och en 

avdelning för 5- åringar. 

Totalt finns plats för 116 barn 
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Förskolan Mellangården, Risingeplan 33 består av fyra avdelningar; tre 

syskonavdelningar för barn mellan 1-4 år samt en avdelning för 5- åringar. 

Totalt finns plats för 72 barn 

Förskolan Solbacken, Tensta Alle 52 består av två syskonavdelningar för barn 

mellan 1-5 år. 

Totalt finns plats för 36 barn 

Förskolan Rödluvan, Tensta Alle 46 består av två avdelningar; en avdelning för 

barn mellan 1-2 år samt en avdelning för barn mellan 3-5 år. 

Totalt finns plats för 32 barn 

Målgrupp: Barn mellan 1-5 år. 

Öppettider för samtliga förskolor är 06.30-18.30 

Utmaningar och satsningar: 

Under året arbetar vi med: 

 Fortsatt arbete med medarbetarenkät och fokus på förbättringsarbete. 

 Implementering av staddelens språkprogram samt arbete i nätverksgrupper 

inom enheten. 

 Implementering av kemikalieplan samt utsortering av plastleksaker och 

elektronik. 

 NTA - utbildning fortsätter för personalen för att skapa möjligheter att 

utveckla barnens nyfikenhet för natur och teknik med temalådor inom 

områdena vatten, ljud, ljus och luft. 

 MORS – fördjupa arbetet med mål och resultatstyrning. 

 Rekrytering av förskollärare. 

 Ansvarsgrupper inom miljö och säkerhet, ekonomifrågor, IT-frågor och 

hälsa. 

 Revidering av värdegrundspan med satsning på HBTQ- frågor och 

normkritik. 

 Påbörjat mångfaldsarbete.  

Övrig information: 

Vi tar emot lärarstudenter, praktikanter och arbetssökande från jobbtorget 

och snabbspåret. 

Underlag, källor och kvalitetsarbetets genomförande 

Bedömningen i kvalitetsredovisningen grundar sig på självvärderingen, 

reflektionsprotokollen, brukarenkäten samt olika mötesforum. 

Under året som varit har alla pedagoger tillhört någon form av pedagogiskt forum 

där de har fått diskutera och utveckla olika områden. Tanken är att genom dialog 

med varandra och ledningen utveckla en likvärdig struktur i hela enheten. 
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Under året har vi haft pedagogiska möten en gång per månad där vi har reflekterat 

och diskuterat kring olika frågor. 

Under året har vi också haft kvalitetsmöten där förskollärarna från hela enheten 

har träffats och diskuterat och reflekterat tillsammans och arbetat fram bl.a. olika 

gemensamma dokument samt verksamhetsplanen. 

Alla avdelningar har en timme i veckan för avdelningsplanering och två 

gånger per terminen tid för reflektionsprotokoll samt 5 timmars reflektionstid i 

arbetslaget. Alla pedagoger har även en timme i veckan till egen reflektionstid. 

De tidigare ansvarsområdena kvarstår som tidigare, IT-ansvariga, miljö- och 

säkerhetsansvariga, värdegrunds- och mångfaldsansvariga, köksansvariga, kultur- 

och läsombudsansvariga, friskvårdsansvariga, samordnare och stödpedagoger . 

Under året har vi haft ett samarbete med Edna Eriksson kring värdegrund och 

mångfald. 

Under året har några medarbetere fått gå medarbetarprogrammet som har 

anordnats av stadsdelen. Resterande medarbetare kommer att få gå utbildningen 

under 2017-2018. 

En representant från varje förskola påbörjar en kurs i "Motverka rasism och 

främlingsfientlighet i förskolan och skolan"  på Stockholms universitet. 

Barnsäkerhetsarbete 

En från varje förskola ingår i en miljö och säkerhetsgrupp inom enheten. Varje 

avdelning gör en kartläggning enligt "husmodellen" över både inne och ute miljö. 

I samband med "husmodellen" görs en skyddsrond på våren och en åtgärdsplan 

upprättas.. På hösten görs en uppföljning av verksamhetsskyddsrond tillsammans 

med barnsäkerhetsrondens återgärdsplan. 

Mål/Åtaganden 

Utveckling och Lärande 

NÄMNDMÅL: 

Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande 

pedagogiska miljöer 

 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 

Förskolorna  utvecklar den digitala kompetensen och de digitala 

arbetssätten 

2017-01-01 2017-12-31 

 

Förskolorna utvecklar sina pedagogiska miljöer 2017-01-01 2017-12-31 
 

ENHETSMÅL: 
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Barn utmanas och utvecklar olika förmågor och kunskaper i 

pedagogiska miljöer. 

Förväntat resultat 

Lärande som Tillhörighet 

Barn vistas i utmanande pedagogiska miljöer som skapar förutsättning för 

delaktighet, inflytande, samtal och reflektion. 

 

Lärande som Aktivitet 

Barn och pedagoger samspelar, utforskar och experimenterar.  

 

Lärande som Meningsskapande 

Barn skapar förståelse för omvärlden genom estetiska läroprocesser och har 

möjlighet att använda IKT i utforskande syfte. 

 

Lärande som Vardande/Identitet 

Barn utvecklar självkänsla och sociala förmågor samt deltar i och är med om att 

utforma förskolans verksamhet. 

Resultat 

Bedömning och analys 

Ökad kvalitet inom verksamheten. Vi har gått på olika kompetens utbildningar, 

utbytt erfarenheter med varandra för att kunna föra arbetet framåt. Medarbetarna 

vill vara med och påverka och höja kvaliteten i verksamheten. Vi har 

medarbetarsamtal. 

Alla har förstått vikten av våra styrdokument i verksamheten. Alla känner sig 

insatta i enhetens kvalitetsutveckling. Pedagogerna är medvetna om varandras 

kompetens och hur den ska användas i praktiken. Kvaliteten har ökat, 

medarbetarna har fått mer kunskap och därmed blivit mer delaktiga. Andelen 

nöjda föräldrar har ökat. Alla känner delaktighet i verksamheten och alla är en 

tillgång. 

Tidigare utvecklingsinsatser 

 Pedagogiska miljöer ute och inne (Höstseminarier) 

 Pedagogisk dokumentation 

 Föräldrasamarbete 

 Bemötande 

 NTA 

 Kemikaliesmart förskola 

 Barnkonventionen 

 Riktlinjer för mat och måltider i förskolan. 
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Kvalitetsindikatorn 

Innan sommaren implementerade vi WKI för alla medarbetare på APT- mötena. 

Efter det har varje arbetslag arbetat med självvärderingen med stöd av vår 

superanvändare. 

Självvärderingen skall göras en gång per termin som följs upp av chefen. 

Eftersom vi har efter sommaren gjort en omorganisation inom hela enheten där 

nästan alla arbetslag har fått nya kollegor så har vi inte kunnat följa upp den 

tidigare självärderingen. Arbetslagen kommer att få göra en ny självärdering under 

terminen. 

Pedagogisk miljö och material 

Skapande verksamhet och olika uttrycksformer 

Barns språkliga och kommunikativa utveckling 

Barns matematiska utveckling 

Naturvetenskap och teknik 

Enhetsgemensamma insatser 

NTA-utbildning till pedagogerna för att skapa möjligheter att utveckla barnens 

nyfikenhet för natur och teknik med temalådor inom områden vatten, luft, ljus och 

ljud. 

Värdegrund och likabehandlingsarbete. 

Flerspråkighet i förskolan. 

Läsombud. 

Gemensamma dokument. 

  

Enhetens analys av kvaliteten 

Förskolans verksamhet utgår från en helhetssyn där trygghet, omsorg och lärande 

bildar en helhet i arbetet med barnen. 

Förskolans styrkor är samverkan mellan personal och deras olika kompetenser. 

Utvecklingsarbetet går framåt och de strävar åt samma håll. 

Personalen har tagit del av varandras pedagogiska miljöer och upplever att det 

interna erfarenhetsutbytet är givande och lärande. De flesta av personalen har fått 

gå på höstseminarium under 2015-2016 som har handlat om återbruk och 

pedagogiska miljöer. 
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Ledningen kan se effekter av mål- och resultatstyrningsarbetet i verksamheten, 

bland annat genom att personalen vågar och frågar varandra mer aktivt i 

reflektioner över arbetet och att personalens profession därmed har stärkts. 

Personalen planerar och följer upp verksamheten genom diskussioner på 

arbetslagsmöten utifrån barnobservationer, dokumentationer i form av bilder, 

enskilda anteckningar och reflektionsprotokoll. 

Personalen arbetar med att stödja barnens modersmål genom att flerspråkig 

personal erbjuder stöd till barn vars modersmål är turkiska, arabiska, grekiska, 

kurdiska, spanska och urdo. Personalen utmanar barnens matematiska tänkande i 

vardagen bland annat genom en tillåtande miljö där barnen ges möjlighet att 

experimentera och utforska. 

Verksamhetens arbete med naturvetenskap har en nära koppling till växter, djur 

och natur genom t.ex. teman luft, vatten, ljus och ljud. 

4 av personalen i enheten har utbildad sig till VFU-handledare. 

Vi har flera personal som har gått en utbildning i Fler språkighet i förskolan och 

ytterligare personal kommer att gå den utbildningen. Tanken är att all personal 

skall få gå denna utbildning. 

En gemensam satsning i stadsdelen påbörjades under hösten att utbilda fler 

läsombud. Från vår enhet är det 5 personal som utbildar sig till läsombud. 

  

  

Utvecklingsområden på enhetsnivå 

Utveckla vidare utifrån höstsemenarien kring pedagogiska miljöer ute och inne 

samt återbruk. Fortsatt arbete med kemikalieplan. 

Utveckla och fördjupa den pedagogisk dokumentationen. 

Föräldrasamarbete- bemötande utifrån lägre svarsfrekvens i brukarenkäten. 

Hitta olika mötesforum för att få föräldrar att bli mer delaktiga i verksamheten. 

Förslag till stadsdelsnämnden 

Gemensam satsning till språkutvecklingsarbete(Utbildning i Flerspråkighet i 

förskolan till all personal). 

Gemensam satsning för barnskötare för vidarutbildning till förskollärare på 

stadsdelen. 

Bilagor 


