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Inledning 

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

Vi arbetar utifrån skollagen, förskolans läroplan, 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 utvecklas till självständiga och aktiva 

medborgare samt hjälpa dem att utvecklas språkligt, socialt, emotionellt och intellektuellt. 

Vi ska möta föräldrarna med respekt och intresse samt skapa ett bra samarbete kring deras 

barn och erbjuda en trygg och säker miljö. 

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

lärorik. 

Öppettider 

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas ramtid. Ramtiden 

är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider 

gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuellt 

stängning. Ramtiden är mellan kl. 06.30-18.30 alla helgfria dagar förutom julafton, 

midsommarafton och nyårsafton. 

Utmaningar och satsningar: 

Under året arbetar vi med: 

 Fortsatt arbete med medarbetarenkät och fokus på förbättringsarbete. 

 Påbörja arbete med språkprogrammet i nätverksgrupper inom enheten. 

 Fortsatt arbete med kemikalieplan del 2. 

 Fortsatt NTA - utbildning 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. 

 Revidering av värdegrundsplan med satsning på HBTQ- frågor och normkritik. 

 Gemensamt tema i hela stadsdelen påbörjas ht 2017. 

Övrig information: 

Vi tar emot lärarstudenter, praktikanter och arbetssökande från jobbtorget och snabbspåret. 

Vi tar även emot ungdomar från stadsdelens skolor under sommar och jullov. 

Organisations- och ledningsstruktur 

Faktaruta för enheten MOSAIK 
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Antal förskolor i enheten: 4  

Beräknat platsantal i snitt under året: 254 

Ledning: 1 förskolechef, 2 biträdande förskolechefer 

Antal anställda totalt omräknat till heltidstjänster: 46 

Andel förskollärare: 34 % 

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 

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 

Ramtider för samtliga förskolor är 06.30-18.30 

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  tas fram av 
nämnden 

År 

 

 

Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)  41 % Tertial 

 

 

Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom 
genuspedagogik/normkritik 

 Öka År 

 Andel nöjda föräldrar  87 % År 

 Antal barn per grupp  16 Tertial 

 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)  4,9 Tertial 

 Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten  90 % År 

 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget  3,8 År 

 Svarsfrekvens på förskoleundersökningen  80 % År 
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Nämndmål: 

Alla verksamheter för barn och unga samverkar med vårdnadshavare utifrån 

gemensamt engagemang, ansvar och delaktighet 

Förväntat resultat 

Föräldrars delaktighet och engagemang ökar. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förbättra kommunikationen och informationen till vårdnadshavarna i syfte 
att öka inskrivningsgraden i förskolan. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Utveckla förskolans samverkansformer för att öka föräldrarnas eller 
vårdnadhavares delaktighet 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolan ger vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande kring sitt barns 

lärande och förskolans verksamhet. 

Förväntat resultat 

Alla vårdnadshavare har möjlighet att genom Jämför Service ta del av information om 

förskoleenheten Mosaiks verksamhet.  

Förskolans personal verkar för att skapa delaktighet och ge förutsättningar för samarbete med 

vårdnadshavare.  

Vårdnadshavare har större insyn och inflytande i verksamheten. 

Höja antalet nöjda vårdnadshavarindex 100 % samt höja svarsfrekvensen i 

brukarundersökningen. 

Arbetssätt 

Vi har aktiv inskolning, vilket innebär att vårdnadshavare aktivt deltar i verksamheten. 

Inskolningen är grundläggande för en god kontakt med vårdnadshavare och den skapar goda 

förutsättningar för en trygghet mellan barn, vårdnadshavare och personal samt ger 

vårdnadshavare insyn i och möjlighet till delaktighet i verksamheten på förskolan. Vi 

informerar om förskolans normer och värden (värdegrundsplan) samt brukarenkäten och 

jämför Service. Detta gör vi under inskolning, föräldramöte, utvecklingssamtal, drop-in och 

öppet hus. Genom dagliga möten vid lämning och hämtning sker den största delen av 

kontakten med vårdnadshavare. Uppföljningssamtal sker några veckor efter inskolningen för 

att ge möjlighet till gemensam reflektion och utvärdering. I utvecklingssamtal går vi igenom 

dokumentation och eventuella handlingsplaner kring barnet. Varje barn har en portfolio där 

barn och vårdnadshavare kan se barnets arbete och intressen samt hur barnets utveckling 

framskrider. Vi uppmuntrar vårdnadshavare till extra utvecklingssamtal vid behov. 

Information ges även genom informationsbrev och per telefon när så behövs. Vi berättar om 

vår verksamhet för vårdnadshavare och synliggör dess innehåll genom bl.a. dokumentation 

och möten. Kvalitetsgarantin möjliggör vårdnadshavares insyn i förskolans arbete.  

 

Vi bjuder in vårdnadshavare och barn till temakvällar där vi tillsammans har olika aktiviteter. 

Personalen bemöter vårdnadshavare och barn med lika värde och respekt oavsett bakgrund 

och förutsättningar. Alla blir sedda och bekräftade vilket bidrar till att det känns tryggt att 
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lämna sitt barn på förskolan.  

Vi arbetar aktivt för att lyfta upp flerspråkighet i verksamheten, det gör vi genom att involvera 

föräldrar i det dagliga arbetet på förskolan, t.ex. genom att läsa böcker för barnen på sitt 

modersmål. På vissa avdelningar finns böcker på olika språk.  

Förskolan är öppen för vårdnadshavare som vill delta i verksamheten tillsammans med sitt 

barn.  

Personalen tar emot besökare och visar och berättar gärna om verksamheten. 

Genom brukarenkäten får förskolan vårdnadshavares respons på verksamheten. 

Uppföljning 

Följa upp resultat från brukarenkäten genom diskussioner i arbetslaget och på föräldramöte. 

I uppföljningssamtal efter inskolning ta vara på vårdnadshavares tankar kring hur 

inskolningen upplevts. I samband med utvecklingssamtal använda de dokument vi har för att 

föräldrar/ vårdnadshavare ska kunna förbereda sig inför dessa samtal och få prata om de saker 

de tycker är viktiga. 

Genom olika typer av samverkansformer som temakvällar, drop-in och föräldramöten får 

vårdnadshavare konkreta upplevelser om hur vi följer verksamhets- och läroplanen. 

Utveckling 

Öka delaktigheten i verksamheten genom att vårdnadshavare får större insyn, kännedom och 

möjlighet att aktivt delta i förskolansarbete. 

Nämndmål: 

Barn och unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor 

Förväntat resultat 

Antalet barn som lever i familjer som uppbär försörjningsstöd minskar. Färre invånare är i 

behov av ekonomiskt bistånd till akut boende. Tiderna i akut boende blir kortare. Inga 

barnfamiljer vräks. 

 

Antalet inskrivna barn i förskolan ökar. Samarbetet stärks mellan förskola och skola. 

Förskolan är trygg och säker. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Arbeta uppsökande för att öka inskrivningsgraden i förskolan. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolorna genomför barnsäkerhetsronder 2017-01-01 2017-12-31 

 Öppna förskolorna utvecklar varsamheterna för att nå fler barn och 
föräldrar/vårdnadshavare 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolan samarbetar med skolan vid övergång. 

Förväntat resultat 

Alla förskolor samverkar med närliggande skolor. 

Alla förskolor följer stadsdelens överföringsplan. 
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Arbetssätt 

Vi följer stadens gemensamma plan för övergång mellan förskola och skola, både individuellt 

och övergripande, i samverkan med skola och vårdnadshavare. Personalen på förskolan 

förbreder barnen och skapar förväntningar på vad som kommer att hända i skolan. De 

nyblivna skolbarnen bjuds under läsåret in på besök till förskolan så de får berätta om skolan. 

Barnen får med sig sin portfolio från förskolan. Personalen i förskola och skolan utbyter 

erfarenheter med varandra i pedagogiska caféer. Lärare från skolan besöker förskolan och 

träffar blivande skolbarn, vårdnadshavare och personal. Barnen förbreds inför skolstarten 

genom att besöka matsal, öva på att leka på gårdar utan staket och att få träffa sina nya 

klasskamrater. Barnen deltar i skolans förberedelseträffar. 

Uppföljning 

På samverkansmöte mede rektorer och förskolechefer utvärderas hur de gemensamma 

planeringarna har gått. 

Utveckling 

Ett utökat och bredare samarbete med fler skolor. Det finns en svårighet att nå alla skolor då 

vi överlämnar barn till många olika skolor, både i och utanför stadsdelen. 

Enhetsmål: 

Förskolan är en trygg och säker plats för alla barn 

Förväntat resultat 

Vårdnadshavare och barn känner sig trygga i förskolans miljö.  

Enheten Mosaik genomför kontinuerliga barnsäkerhetsronder. 

Arbetssätt 

Vi har ett bra bemötande vid den dagliga kontakten med vårdnadshavare.  

Vi arbetar med barnen i smågrupper så att alla blir sedda och hörda. På reflektionssamlingen 

får barnen möjlighet att berätta om hur de upplevt att dagen har varit. 

Skyddsombuden tillsammans med chefen gör kontinuerliga skydd- och säkerhetsronder. Alla i 

enheten känner till regler och rutiner i det systematiska säkerhetsarbetet. På varje förskola 

finns en person som ansvarar för utförande av felanmälningar till fastighetsägare. På varje 

förskola finns det också en person som rapporterar in tillbud och incidenter i IA 

(Informationssystem om arbetsmiljö). 

Öppningspersonalen barnsäkrar gårdarna varje morgon. Vi tar emot synpunkter och klagomål 

från vårdnadshavare och använder dessa som underlag för att förbättra verksamheten. Alla 

som arbetar i vår verksamhet lämnar in uppgifter från belastningsregistret och lyder under 

sekretess och tystnadsplikt. 

Uppföljning 

Under uppföljningssamtal följer vi upp hur barn och vårdnadshavare upplever barnens vistelse 

på förskolan. 

Rapportering av olyckor sker systematiskt. 
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Utveckling 

Ge vårdnadshavarna större möjlighet till insyn och aktivt deltagande i verksamheten för att 

skapa trygghet. 

Arbeta med förebyggande barnsäkerhetsarbete. 

Nämndmål: 

Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska 

miljöer 

Förväntat resultat 

Läroplanens pedagogiska uppdrag säkerställs genom behöriga förskollärare. De pedagogiska 

miljöerna på förskolan uppmuntrar barns lek, lärande och utveckling. Barnen inkluderas i de 

estetiska läroprocesserna. Barn är, utifrån sin förmåga och sina förutsättningar, inkluderade i 

förskolans läroprocesser. Digitaliseringen ska komma alla barn till del. 

 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: 

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. 

Arbetssätt 

Alla barn ges lika möjligheter till lek, att undersöka, prova på och utforska olika material och 

leksaker. Barnen har tillgång till olika pedagogiska miljöer inne och ute som kan hjälpa till att 

stärka dem i deras självkänsla och förmåga att göra egna val utifrån sina intressen och 

förutsättningar. Personalen uppmuntrar barn att komma med egna förslag och idéer. Utifrån 

sina tankar och åsikter får barnen möjlighet att påverka verksamheten och vidarutveckla sina 
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intressen. Barnen delas i mindre grupper för att få möjlighet att känna tillhörighet, delaktighet 

och utveckla sin identitet, känna tillit till sin förmåga samt att se andra barns kompetens och ta 

del av det. En del avdelningar reflekterar tillsammans med barnen varje eftermiddag över hur 

dagen har varit och vad var och en har lärt sig. 

Arbetslagen använder bland annat protokollen och dokumentationen från MoRs till att 

analysera avdelningens miljöer och därmed utforma miljöer tillsammans med barn och 

vårdnadshavare för att passa den aktuella barngruppen och arbetet som just nu pågår. 

Förskollärarna ingår i en kvalitetsgrupp för att arbeta med olika pedagogiska frågor samt att ta 

fram olika dokument. All personal deltar i pedagogiska möten av olika slag. 

Ledningen har reflektionstid tillsammans med arbetslaget varje år för att diskutera 

avdelningens utveckling. 

 

Vi arbetar utifrån stadsdelens språkprogram. Vi använder språkdomäner i utvecklingssamtal 

med vårdnadshavare. På enheten har vi flera läsombud som har ett särskilt ansvar att se till att 

barnen kommer i kontakt med litteraturen. På vilan/lugna stunden läser personalen för barnen. 

Vi brukar kontinuerligt gå till biblioteket och låna böcker med barnen. Den förskolan som 

ligger lite längre bort från biblioteket har tillgång till en bokbuss. Barnen får stiga på 

bokbussen och lyssna på sagor och sedan får de låna böcker. Vi lånar ”tvilling böcker” som 

används för att barnen ska kunna följa med när personalen läser. Barnen får låna förskolans 

böcker över helgen för att kunna läsa med sina föräldrar. De flesta av personalen har gått på 

en kurs "Tecken som stöd" vilket har varit ett stort stöd för barn och personal. På förskolorna 

finns symboler och skriftspråk på olika språk. Vi använder olika språk i den mån som finns att 

tillgå för att stärka modersmålet.   

Barnen har möjlighet att utveckla sina kunskaper inom IKT och tekniska kunskaper med hjälp 

av bland annat surfplatta. Barnen får spela in egna berättelser med hjälp av teckningar, figurer 

och bilder och komponera dessa till musik och tal. Även stadens IKT (Information och 

Kommunikations Teknologi)– satsning har gett fördjupade kunskaper i arbetet med media och 

på enhetens förskolor har alla avdelningar en surfplatta att tillgå.  

 

Varje barn får utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang samt få grundläggande kunskaper i begreppsuppfattning. Personalen stödjer och 

uppmuntrar barnen i det matematiska tänkandet i vardagen. som att till exempel jämföra 

storlekar, mängd, volym och tyngd. I bygg- och konstruktionsarbete använder barn olika 

material i sitt skapande. 

Stadens NTA (Natur och Teknik för Alla) gör det möjligt att utveckla arbetet med 

naturvetenskapliga fenomen inom områdena ljus, ljud, luft och vatten. På detta sätt främjar vi 

barnens tekniska och naturvetenskapliga utveckling. 

Uppföljning 

Fortlöpande pedagogisk dokumentation. 

Regelbundna diskussioner på APT, kvalitets möten, avdelningsmöten, MoRs-möten och med 

barnen. 
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Utveckling 

Utnyttja utemiljön bättre genom t.ex. att flytta ut material och ha olika stationer. 

Använda IKT (Information och Kommunikations teknologi) mer med barnen. 

Skapa ett NTA-rum. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

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

alla 

Nämndmål: 

Barn och ungdomar har tillgång till en jämställd, jämlik och meningsfull fritid 

Förväntat resultat 

Fler flickor tar del av fritidsutbudet. Fritidsutbudet synliggörs för personer med 

funktionsnedsättning och fler involveras i fritidsutbudet. Parklekarna är tillgängliga på tider 

som passar de unga. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolan ska utveckla former för samverkan så att kultur och idrott erbjuds 
i nära anslutning till verksamheten. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Alla barn erbjuds kultur och idrott i nära anslutning till verksamheten 

Förväntat resultat 

Uppmärksamma barn, vårdnadshavare och medarbetare på den kultur och idrotts erbjudande 

som finns i närområdet 

Arbetssätt 

Vi besöker lekparker och idrottsplatser i närområdet. Förskolans 5 åringar får möjlighet att gå 

till simskolan. Alla 5 åringar är med i El Sistema som använder musiken som mål och medel 

för mänsklig och social utveckling. Här får barnen möjlighet att bygga självkänsla och 

självförtroende samt skapa nya kulturella språk för livet.  

De äldre barnen erbjuds skridskoåkning. Vi informerar vårdnadshavare om de 

kulturevenemang och idrottsaktiviteter som ordnas på kvällar och helger. 

Alla barn erbjuds minst en professionell kulturupplevelse per termin. 

Uppföljning 

Tertial 1,  

Tertial 2,  

Kvalitetsredovisning,  

Verksamhetsberättelse 
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Utveckling 

Utveckla arbetet med att informera föräldrar om de kultur- och idrottsaktiviteter som finns i 

närområdet. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

Medborgarna har tillgång till en jämställd, jämlik och meningsfull kultur 

Förväntat resultat 

Fler tar del av kulturupplevelser. Alla barn i förskolan ska uppleva minst en professionell 

kulturupplevelse per termin. Spånga-Tenstas förskolor arbetar utifrån barnkulturplanen 

”Kultur i ögonhöjd”. 

Enhetsmål: 

Alla barn har möjlighet att ta del av varierade kulturupplevelser. 

Förväntat resultat 

Lärande som Tillhörighet 

Förskolan använder Stockholms barnkulturplan ”Kultur i ögonhöjd” som grund för arbetet. 

Barn har tillgång till kulturupplevelser utanför förskolan. 

 

Lärande som Aktivitet 

Barn har möjlighet att själva skapa kultur i olika former. 

 

Lärande som Meningsskapande 

Barn skapar förståelse för vad kultur är. 

 

Lärande som Vardande/Identitet 

Barn är medvetna om sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. 

Arbetssätt 

Vi arbetar aktivt för att skapa kultur för, med och av barn. Barn har möjlighet att i mindre och 

större grupper skapa egen kultur i den skapande verksamheten, musikstunder och i olika 

former av drama. Vi uppmärksammar barnen på den konst vi ser i närmiljön, t.ex. byggnader 

och skulpturer. Barnen får lyssna på olika sorts musik vid olika tillfällen. 

Vi besöker biblioteket där de har sagostunder på flera språk. Till en av förskolorna kommer 

bokbussen. Barnen får lyssna på sagor och ibland spelas det teater i bussen och därefter får de 

låna böcker. En avdelning fördjupar arbetet med litteratur genom att ge barnen kulturella 

upplevelser kring specifika författare och illustratörer. Detta genomförs med hjälp av 

författarbesök, dramatisering, dockteater, eget bokskapande och återkommande teaterbesök. 

Att bjuda in en nutida (samtida) barnboksförfattare ger många tillfällen att diskutera olika 

sorters litteratur med barn. Barnen ges möjlighet att se olika sorters barnlitteratur, vad gäller 

bild, språk, kultur och form.   
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Vi besöker konsthallen, museum, julskyltning och julkrubba. 

 

Vi firar lucia, jul, påsk, midsommar, förskolans dag/spår av barn, FN-dagen och 

uppmärksammar olika kulturers högtider. Varje år firar en avdelning Nobeldagen genom att 

dela ut Nobelpris/medalj till varje barn. Varje barn få två Nobelpris/ medalj. Den ena 

priset/medaljen är för något bra de har gjort inom social kompetens området och det andra 

priset/medaljen är mer individuell då de har gjort insatser inom ett specifikt område som t.ex. 

natur, teknik, matematik, kultur. Efter pris/medalj utdelningen bjuds det på ett festligt 

mellanmål.  

 

Vi har en kulturalmanacka med olika högtider som vårdnadshavare tittar på och sedan berättar 

om deras högtider. Barnen tar del av varandras traditioner och kulturer genom samtal, 

samlingar och föräldrars engagemang. Vårdnadshavare tar med sig böcker från sina 

hemländer och läser för barnen. Några av förskolorna har varje år öppet hus då föräldrarna 

bjuder på mat från sitt hemland.  

Genom kulturombuden får vi information om vilka aktiviteter som finns tillgängliga för 

barnen inom stadsdelen. ”Kultur i ögonhöjd” ger stöd till pedagoger om vad som finns att 

tillgå och vad staden beslutat för att synliggöra barns rätt till kultur. 

 

Förskolans 5 åringar deltar i El Sistema. Alla grupper som deltar i El Sistema har fått en CD-

skiva med musik och sånger som barnen kan lyssna på och gör rörelser till. Detta leder till att 

äldre barn visar de yngre vilka rörelser som skall göras till olika musikstycken.  

 

De äldre barnen får också delta i en satsning från idrottsförvaltningen, som ger barnen 

möjlighet till simskola i Tensta simhall. Flera av förskolorna deltar varje år i Lilla Vasaloppet 

som Erikslundsparken ordnar. På förskolan har barnen mini röris eller andra rörelse aktiviteter 

inne eller ute där de får träna på kropps- och rumsuppfattning. 

Uppföljning 

Kulturombuden deltar i stadens möten och står för utvärderingen av gemensamma aktiviteter. 

Pedagogisk dokumentation i form av t.ex. väggdokumentation, film och teckning. 

Tertial 1  

Tertial 2 

Brukarenkät 

Utveckling 

Nätverk för kulturombud. 

Implementera ” Kultur i ögonhöjd” i arbetslagen. 

Gemensamt tema kring natur och kultur i hela stadsdelen med uppstart hösten 2017. 
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KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.5 Stockholms miljö är giftfri 

Nämndmål: 

Nämndens verksamheter är ekologiskt hållbara och kemikaliesmarta 

Förväntat resultat 

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

ekologiska livsmedel ökar. Verksamheter serverar vegetarisk kost minst en dag i veckan. 

Inom förskolan är målet att servera vegetarisk kost två gånger i veckan. Målet för förskolans 

kemikaliearbete är att stadsdelsnämnden under mandatperioden uppnår nivå 1 och nivå 2 samt 

inleder arbetet med att uppnå nivå 3. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Antal förskolor som ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse 
"Skola för hållbar utveckling" 

  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 All personal i förskolan får grundläggande utbildning om kemikalier 2016-01-01 2017-12-31 

 Förskolorna serverar vegetarisk mat två gånger i veckan 2017-01-01 2017-12-31 

 Spånga-Tenstas förskolor arbetar enligt handlingsplan för kemikaliesmarta 
förskolor 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Alla medarbetare arbetar för en miljövänlig livsstil med fokus på ekologisk hållbarhet 

och kemikaliesmarta förskolor. 

Förväntat resultat 

Förskolan följer planen för kemikaliesmart förskola. 

Barn och vårdnadshavare har ökad förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt eget 

välbefinnande.  

Barn och vårdnadshavare har ökad förståelse för hur och varför vi använder 

återbruks/återvinningsmaterial. 

Förskolan följer Livsmedelverkets och Stockholms stads riktlinjer och råd samt ökar andelen 

ekologisk mat. 

Arbetssätt 

Personalen diskuterar med barnen om varför vi sorterar återvinningsmaterial och matrester 

och varför vi använder återbruksmaterial för att ge barnen kunskap om en miljövänligare 

livsstil. Föräldrar är informerade om arbetet med kemikalieplanen. 

Personalen är insatt i vilka material som skall finnas kvar eller tas bort ur ett miljöperspektiv 
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(Kemikalieplanen). 

Genom planerad vistelse i naturen, goda förberedelser och efterarbete tillsammans med 

barnen tydliggörs naturens kretslopp. Vi planterar frön och ser hur det växer som en del av 

arbetet med att åskådliggöra kretsloppet för barnen. De äldsta barnen får delta i ett 

kretsloppsarbete i Spånga By och får därmed ökad förståelse för hur händelser i naturen 

hänger samman. 

Barnen har möjlighet att en dag i veckan planera och påverka förskolans matsedel, för att bli 

medvetna om en hälsosam livsstil. På en av förskolans avdelningar används ”flexibelt 

mellanmål”, vilket innebär att mellanmålet finns framdukat och barnen äter vid det tillfälle de 

själva önskar. Detta frigör mer tid för barnens lek och begränsar antal tillfällen under dagen 

då barnen måste plocka undan och avsluta sin pågående lek. 

Vid planering av matsedeln utgår vi från Livsmedelverkets och Stockholms stads riktlinjer 

och råd om måltider i barnomsorg. Andelen ekologiska livsmedel är ca 38 %. Alla förskolor 

serverar två vegetariska luncher per vecka och utgår från säsong när vi handlar frukt och 

grönsaker. Vi arbetar för att minska matavfallet genom att bättre beräkna antalet portioner. 

Hela enheten deltar i sortering av matavfallet och förpackningsmaterial. Vi sorterar även 

miljöfarligt avfall.  

Vi köper miljömärkta hygien- och rengöringsmedel och tvättmedel. 

Uppföljning 

Vi aktualiserar och fördjupar oss i kemikaliplanen. 

Genom kontinuerliga möten följer kökspersonalen upp och utvecklar ett miljövänligt och 

ekologiskt tänkande. 

Utveckling 

Öka barns förståelse för olika materials ursprung (t.ex. trä, metall, lera) och hur de kan 

användas. Med hjälp av experiment, dokumentation av olika slag och diskussioner vill vi ge 

barnen möjlighet att förstå hur vi kan påverka vår miljö/natur. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund 

Nämndmål: 

Ljudmiljön i stadsdelens verksamhetslokaler är god 

Förväntat resultat 

Ljudmiljön i verksamhetslokalerna är god. Att andelen produkter som innehåller spår av 

farliga ämnen minskar i inomhusmiljön. 

Enhetsmål: 

Ljudmiljön i förskolan är god 

Förväntat resultat 

Vid förändring i förskolans miljö och i organisationen av verksamheten beaktas ljudnivån. 
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Arbetssätt 

Nya investeringar av ljuddämpande bord och stolar är under inköp. 

Personalen organiserar barnen i mindre grupper för att dämpa ljudnivån. På en del 

förskolor/avdelningar finns ett ljudöra som visar barn och personal om ljudnivån är för hög. 

Prata och diskutera med barnen om hur ljud påverkar kroppen. Använda NTA ljud-låda för att 

experimentera med olika ljud. 

På en del avdelningar finns det mattor som dämpar ljudnivån. 

Uppföljning 

Diskutera hur vi kan förbättra ljudnivån på förskolan. 

Utveckling 

Ljuddämpande bord för att minska ljudnivån på avdelningen. Få barnen att förstå ljudets 

inverkan på kropp och hörsel. 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

Användning av resurser är effektiv utan att äventyra kommande generationers 

behov 

Förväntat resultat 

Det socioekonomiska behovet hos medborgarna ligger till grund för resurstilldelningen. 

Prognossäkerheten är god samt åtgärder vidtas vid underskott. 

Enhetsmål: 

Vi åtar oss arbeta för en budget i balans 

Förväntat resultat 

Verksamhetens budget är i balans. 

Arbetssätt 

Upphandlingsavtal är väl kända hos inköpsansvariga på förskolorna. Kvalitetskontroll med 

städfirma görs kontinuerligt och eventuella brister åtgärdas. Kontroll av matleverans görs av 

vår kökspersonal/köksbiträden och vid fel leverans kontaktas leverantören. Aktuell 

information om avtal och upphandlingar delges ansvariga inom enheten. 

Budgetramar ges för kosthållning inom enheten. På morgonmöten fördelas personalresurser 

efter t.ex. sjukdom. Enheten har en egen vikariepool som består av personer med erfarenhet. 

Rekrytering sker via intervjuer innan anställning. Följer upp månadsrapporten varje månad 

med stöd av controller. Intagning av barn görs året runt. 
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Uppföljning 

Kontinuerliga uppföljningar av verksamhetens lagda budget och uppföljning av 

tertialrapporter 

Uppföljningsmöten med inköpsansvariga. 

Uppföljning av lagar och avtal 

Utveckling 

Marknadsföra enheten tillsammans med medborgarkontoret och öppnaförskolan. 

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: 

Arbetsplatserna präglas av jämställdhet och är fri från all typ av diskriminering 

på grund av kön 

Förväntat resultat 

Lönerna är jämställda och icke diskriminerande. Det finns inga osakliga löneskillnader på 

grund av kön. Rekryteringen är kompetensbaserad och icke diskriminerande. Heltid och 

trygga anställningsformer är norm. I förvaltningen, som är en kvinnodominerad sektor, är 

anställningsvillkoren goda vad gäller arbetets organisering och fördelning. 

Enhetsmål: 

Enheten präglas av jämställdhet och jämlikhet samt är fri från all typ av diskriminering 

på grund av kön. 

Förväntat resultat 

Alla medarbetare, barn och vårdnadshavare känner till och arbetar efter vår 

likabehandlingsplan och värdegrund. 

Arbetssätt 

All personal oavsett kön, ålder, etnisk eller religiös tillhörighet ges lika möjlighet till 

delaktighet i verksamheten. På enheten arbetar vi efter vår likabehandlingsplan som revideras 

årligen. Vi diskuterar och reflekterar kring värdegrundsfrågor på arbetsplattsträffarna. Inom 

enheten arbetar vi med interkulturellt perspektiv och ser varandras kompetenser, likheter och 

olikheter som utmaning och utveckling i verksamheten. Vi tillvaratar de kvalitéer som alla 

har. Varje medarbetare uppmärksammas genom medarbetarsamtal och dess åsikter och behov. 

Där bestäms också ett individuellt åtagande som senare följs upp. Vid diskriminering eller 

mobbning råder nolltolerans och hur vi arbetar med det finns dokumenterat i 

likabehandlingsplanen. Personalen arbetar vidare med värdegrundsfrågor tillsammans med 

barnen genom att dramatisera konfliktsituationer. 
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Uppföljning 

Uppföljning av värdegrund och likabehandlingsplans arbete i medarbetarsamtal och 

medarbetarenkät. 

Utveckling 

Genom att föra diskussioner i mindre grupper på olika möten ges alla medarbetare möjlighet 

att påverka det fortsatta arbetet på förskolan. 

Det organisatoriska arbetet fortgår efter analyser och uppföljningsmöten med medarbetarna. 

Nämndmål: 

Medborgarna har lika möjligheter att ta del av verksamheter och insatser 

Förväntat resultat 

Stadsdelsområdets resultat i mätningar avseende hälsa, uppväxtvillkor, utbildning, arbete, 

försörjning, boende, demokrati och trygghet närmar sig stadens resultat. Fler tar del av 

nämndens öppenvårdsinsatser. Genusstatistik visar att kvinnor och män, flickor och pojkar har 

samma möjligheter att ta del av insatser från verksamheterna. 

Enhetsmål: 

Alla barn har lika möjligheter att ta del av verksamheten 

Förväntat resultat 

Alla barn har lika möjlighet att ta del av verksamheten och göra aktiva val av aktiviteter och 

material. 

Arbetssätt 

Alla barn bemötts med respekt och får samma möjligheter att ta del av verksamheten oavsett 

kön. Likabehandlingsplanen och FN:s Barnkonvention är levande dokument i verksamhetens 

dagliga arbete. Vi har ett förhållningssätt där vi uppmuntrar barnen att se sina och andras 

förmågor och egenskaper. All material är tillgänglig för alla barn. Vi använder observationer, 

dokumentationer av olika slag t.ex. filmer och foto för att utesluta att det förekommer någon 

slags könsfördelning i arbetet och förhållningssättet gentemot barnen. 

Uppföljning 

Likabehandlingsplan och FN:s Barnkonvention 

Brukarundersökning 

Utveckling 

Diskutera mer kring normkritiskt tänkande 
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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 

Förväntat resultat 

Arbetsplatserna är hållbara, hälsosamma och effektiva. Förvaltningen bedöms vara en bra 

arbetsgivare med god psykosocial arbetsmiljö med fortsatt höga skattningar i 

medarbetarenkäten. Sjukfrånvaron i förvaltningen minskar och personalomsättningen är på en 

relevant nivå. 

 

Personaltäthetens betydelse för kvalitet och arbetsmiljö beaktas i verksamheterna. 

Medarbetarna känner till förvaltningens nolltolerans rörande kränkande särbehandling och 

riktlinjerna kring detta. 

 

Samtliga medarbetare har en medarbetarplan, upprättad tillsammans med chef. 

Medarbetarplanen innehåller medarbetaråtaganden, fördelning av arbetsuppgifter och 

uppdrag, dialog om krav och resurser, värdegrund, kompetensutveckling och övriga 

förutsättningar medarbetaren behöver för uppdraget och en god arbetsmiljö. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla enheter genomför ett fördjupat arbete kring kränkande särbehandling 
utifrån föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, enligt APT-
kalendern. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Medarbetarna trivs och frisknärvaron bland medarbetare ökar. 

Förväntat resultat 

Arbetsklimatet inom verksamheten är gott och tillåter diskussioner av olika slag, där allas 

åsikter respekteras. 

Enhetens mål och resultat är kända. 

Höja AMI i medarbetarenkäten. 

Medarbetarna är engagerade och delaktiga i verksamhetsutvecklingen. 

Arbetssätt 

Enheten Mosaiks ledning skapar delaktighet hos medarbetarna genom att i olika forum och 

samtal kommunicera enhetens mål och resultat för att tillsammans analysera resultaten från 

brukarenkät, medarbetarenkät och kvalitetsarbetet MORS. 

Ge medarbetarna det stöd som krävs för vidareutveckling både individuellt och i arbetslagen. 

Inom Mosaiks enhet har vi ett informationsforum med representanter från de olika 

förskolorna. Vi skapar delaktighet genom att ge utökat ansvarsförtroende och ta tillvara 

medarbetarnas olika kompetenser i verksamheterna t.ex. stödpedagog i MORS-arbetet, miljö 

och säkerhetsansvariga, kulturombud, samordnare, inköpsansvariga samt kvalitetsgrupp. Alla 
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medarbetare involveras sig i det psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet och har 

förutsättningar att samverka i dessa frågor. På enheten finns utbildade friskvårdscoacher som 

uppmuntrar och stimulerar medarbetarna till en god hälsa. Alla medarbetare har tillgång till 

olika friskvårdserbjudanden t.ex. aktiviteter i Tensta simhall samt subventionerad friskvård. 

En biträdande chef har som sitt huvuduppdrag att arbeta med personalfrågor och upprättar 

rehabiliteringsplaner samt samverkar med företagshälsovård och försäkringskassan. I 

medarbetarsamtal förs dialog om kompetensutvecklingsbehov. Chefer får stöd av HR i arbete 

med rehabilitering. Medarbetarna ges möjlighet att ta 30 minuters friskvård per vecka vid den 

mån verksamheten tillåter. 

Uppföljning 

Ledningen följer upp resultatet av medarbetarenkäten och tillsammans med medarbetarna 

arbetar vi fram en handlingsplan för varje område. Dessa följs under året upp på 

arbetsplatsträffar, avdelningsmöten och i medarbetarsamtal. 

Ledningen deltar i vissa avdelningsmöten, planeringsmöten, arbetsplatsträffar, pedagogiska 

forum och reflektionsmöten. 

Biträdande chef följer kontinuerligt upp frånvaron och har möten med medarbetare, 

företagshälsovård och försäkringskassan 

Utveckling 

Uppdatera och revidera arbetet så att medarbetarna ser oss som goda förebilder och känner 

delaktighet och arbetsglädje med sitt uppdrag. 

Revidera kompetensförsörjningsplanen. 

Fortsatt stöd till de långtidssjukskrivna så att de kan återkomma i arbete. Medarbetarna stöttas 

i sitt arbete genom uppmuntran, kompetensutveckling och att lyssna till de behov som finns. 

Nämndmål: 

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget 

Förväntat resultat 

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

kvalitet och hållbarhet. Medarbetare får relevant kompetensutveckling utifrån aktuell 

personal- och kompetensförsörjningsplan. Alla enheter har framtagna aktiviteter för 

kompetensförsörjning. Vid rekrytering säkerställs rätt kompetens genom kompetensbaserad 

rekryteringsmetodik. 

Enhetsmål: 

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget 

Förväntat resultat 

Medarbetare har en gemensam bild av verksamhetens mål och åtagande. 

Alla medarbetare har insyn och kunskap om sitt uppdrag. 
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Arbetssätt 

Våra mål och åtaganden i verksamheterna är väl kända av alla medarbetare genom att vi 

tillsammans diskuterar verksamhetens olika delar. Medarbetarna planerar och genomför de 

förändringar som behöver göras under året och utvecklar verksamheten så att visionen, målen 

och uppdraget kan verkställas. Inom enheten finns stödpedagoger som stödjer olika arbetslag 

att använda reflektionsprotokoll i sitt kvalitetsarbete. Självärderingsmaterial används inom 

flera områden för att kunna bedöma och säkerställa om man uppnått sina mål för 

barngruppen. 

All personal får gå på medarbetarprogram och en personal utbildar sig till pedagogista. 

Uppföljning 

Kontinuerlig uppföljning av resultatet i arbetet sker i reflektions och uppföljningsmöten. 

Arbete med medarbetarenkät och brukarenkät sker under året. 

Uppföljning och revidering av kompetensförsörjningsplanen. 

Utveckling 

Fortsatt kompetenshöjning av barnskötare till förskollärare. Fortsatt stöd till medarbetarna i 

sitt arbete med mål och resultatstyrning. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

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

fritt från diskriminering 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och 
familjedaghem 

 Öka År 

Nämndmål: 

Arbetsplatserna är jämställda och fria från all typ av diskriminering 

Förväntat resultat 

Nämndens verksamheter verkar i enlighet med de mänskliga rättigheterna. 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. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla enheter genomför ett fördjupat arbete kring kränkande särbehandling 
utifrån föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, enligt APT-
kalendern. 

2017-01-01 2017-12-31 
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Enhetsmål: 

Enheten Mosaik följer upp verksamhetens arbete för att förebygga diskriminering 

genom dialog med medarbetarna. 

Förväntat resultat 

Alla medarbetare känner till och arbetar efter enhetens likabehandling- och mångfaldsplan. 

Arbetssätt 

En från varje förskola i enheten ingår i en grupp som har ansvar över mångfaldsfrågor.  

Alla är väl insatta i enhetens likabehandlingsplan. 

All personal arbetar för att förebygga kränkning och diskriminering.  

All personal arbetar enligt vår likabehandling- och mångfaldsplan. 

Alla skall bemötas med respekt. 

Uppföljning 

Uppföljning och revidering av likabehandlingsplan och mångfaldsarbete sker regelbundet. 

Nämndmål: 

Brukarna upplever sig inte diskriminerade 

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: 

Enheten Mosaiks brukare bemöts med respekt 

Förväntat resultat 

Ingen ska uppleva sig diskriminerad 

Arbetssätt 

Alla barn och vårdnadshavare bemöts med respekt. Vi bemöter varje individ utifrån hens 

förutsättningar och behov. 

Resultatet av brukarundersökningen ligger som en grund för utvecklingsarbetet i 

verksamheten. 

Uppföljning 

Brukarundersökningen 

Synpunkter och klagomålshantering 

Utveckling 

Djupare diskussioner kring diskriminering och mångfaldsfrågor. 
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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: 

FN:s barnkonvention är vägledande i nämndens arbete 

Förväntat resultat 

Alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. 

Enhetsmål: 

Enheten lever upp till FN:s barnkonvention. 

Förväntat resultat 

Lärande som Tillhörighet 

Barn får med hjälp av litteratur diskutera och reflektera kring innehållet i FN:s 

barnkonvention gällande förhållningssätt kring till exempel antirasism, genus och normkritik. 

 

Lärande som Aktivitet 

Barn får förutsättningar att utveckla sina förmågor så att en stark självkänsla grundläggs. 

 

Lärande som Meningsskapande 

Barn känner till och kan uttrycka sina rättigheter och önskningar. 

 

Lärande som Vardande/Identitet 

Barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. 

Arbetssätt 

Hela enheten arbetar gemensamt utifrån framför allt Barnkonventionens olika artiklar. Vi 

diskuterar tillsammans med barnen om vilka rättigheter de har trots olika förutsättningar och 

att det ser olika ut i världen. Vi samtalar med barnen om deras integritet och viljan att få 

önska och kunna säga nej och stödjer dem med detta i verksamheten. Vårdnadshavare 

informeras kontinuerligt om detta arbete. Vi arbetar med materialet ”10 kompisböcker” 

baserat på FN:s barnkonvention, som tar upp olika etiska dilemman. Detta arbete utvecklar 

barnens empatiska och sociala förmågor och förståelse samt sätter samspel barn emellan i 

fokus. 

Vi dramatiserar några artiklar och därefter diskuterar vi dem med barnen. 

Hela enheten medverkar gemensamt till att lyfter fram och fira FN:s barnkonventionsdag 

genom att sjunga, släppa upp ballonger med artiklarna fästa på och avslutande korvgrillning 

tillsammans. 

Uppföljning 

Nya medarbetare, barn och vårdnadshavare introduceras och involveras i vårt arbete med 

Barnkonventionen. 
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Utveckling 

Barnen använder sig av kunskapen artiklarna ger i den dagliga verksamheten 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i 
det område där de bor 

 Fastställs 
2017 

År 

Nämndmål: 

Invånarna ska ha hög tillit och känna förtroende för stadsdelsförvaltningen. 

Förväntat resultat 

Fler medborgare använder medborgarförslag och fler deltar i medborgardialoger för att 

påverka sin närmiljö. Fler mötesplatser finns tillgängliga för att gynna organisering och 

används av olika målgrupper. Svarsfrekvenser på brukarenkäter ökar. 

Enhetsmål: 

Vårdnadshavare har stor tillit och känner förtroende till verksamheten 

Förväntat resultat 

Gott resultat i brukarenkät 

Minskning av klagomål 

Arbetssätt 

Vi har en aktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavare de första 3 dagarna är 

tillsammans med sitt/sina barn i verksamheten. Detta gör att vårdnadshavaren får vara med i 

den dagliga verksamheten och på detta sätt få en inblick hur verksamheten fungerar. Detta tror 

vi leder till att man får en tillit och ett förtroende när man vad barnen upplever under sin 

vistelse hos oss. 

Inför brukarenkäten har vi föräldrasamtal eller föräldramöten där vi går igenom 

brukarenkätens innehåll och vikten av att svara. 

Informerar om hur man kan vara delaktig i våra barns lika uppväxtvillkor genom att delta i 

stadsdelens medborgardialoger LUP- lokal utvecklingsprogram. 

Resursanvändning 

Synpunkter och klagomålshantering 

Brukarenkät 

Uppföljning 

Genomgång av svar i brukarenkät 

Uppföljning av synpunkter och klagomål 
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T1, T2, Kvalitetsredovisning VB 

samt utvecklingssamtal 

Utveckling 

Öka andelen nöjda och trygga vårdnadshavare 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2017 

Övriga frågor 


