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Kvalitetsredovisning 

Strukturella förutsättningar och organisation 

Förskolan Ekgården. Bersågränd 4-8. Nedre plan i höghus med bostadsrätter. 

47 barn (snitt mars/september) varav 66,7 % med annat modersmål än svenska. 

9,7 anställda varav 2 förskollärare. 3 st. med annat modersmål än svenska. 

Förskolan Grangården. Täppgränd 9. Nedre plan i höghus med bostadsrätter. 

14 barn varav 7,1 % med annat modersmål än svenska. 2,38 anställda varav 2 

förskollärare. 2 st. med annat modersmål än svenska. 

Förskolan Kastanjegården. Grusåsgränd 9-13. Nedre plan i höghus med 

hyresrätter. 47 barn varav 41,3 % med annat modersmål än svenska. 8,75 anställda 

varav 3,75 förskollärare. 5 st. med annat modersmål än svenska. Kastanjegården 

hade stambyte i sina lokaler och fick i början av sommaren flytta tillbaka. 

Förskolan Pärongården. Grusåsgränd 177-181. Nedre plan i höghus med 

bostadsrätter. 47 barn varav 47 % med annat modersmål än svenska. 9,5 anställda 

varav 2 förskollärare. 4 st. med annat modersmål än svenska.  

Förskolan Rönnbärsgården. Åsgärdevägen 93-97. Nedre plan i höghus med 

hyresrätter. 49 barn varav 34 % med annat modersmål än svenska. 9,75 anställda 

varav 2 förskollärare. 5 st. med annat modersmål än svenska.  

Förskolan Äppelgården. Grusåsgränd 8. Nedre plan i höghus med bostadsrätter. 

14 barn varav 35,7 % med annat modersmål än svenska. 3,8 anställda varav 2 

förskollärare. 1 st. med annat modersmål än svenska. 

Förskolan leds av en förskolechef samt en pedagogisk ledare. 

En administrativ assistent. Hon har även ansvaret för enhetens IKT arbete. 

  

Underlag, källor och kvalitetsarbetets genomförande 

Kvalitetsarbetet grundar sig på vår gemensamt utarbetade pedagogiska och 

administrativa årsplanering, reflektioner och diskussioner i pedagoggruppen, där 

de pedagogisk ansvariga i respektive förskola samlar in allas tankar och åsikter. 

Systematiska kvalitetsarbetet har tydliggjorts genom vårt arbete med TUFF, 

resultatbaserad styrning, där våra åtaganden och förväntade resultat är en naturlig 

del och grund för pedagogernas arbete. Vi har "mittermins uppföljning" då detta 

arbete följs upp och resultaten checkas av, utvärdering sker vid slutet av varje 

termin. För att göra utvärderingen lättare, har vi tagit fram checklistor för varje 
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förväntat resultat. Då kan pedagogerna checka av om de har pedagogisk 

dokumentation, reflektionsprotokoll, observationer, intervjuer mm för att kunna se 

varje barns utveckling och lärande. 

Förskolans organisation och struktur ger möjligheter till regelbundna möten 

pedagogerna emellan. Pedagogerna på varje avdelning har reflektionstid varje 

vecka. 

Ledningen gör kontinuerligt analyser av verksamhetens kvalitet och 

måluppfyllelse. Detta bildar underlag för beslut, prioriteringar och skapar dialog 

med medarbetare, brukare och uppdragsgivare. 

Det finns en central pedagogisk ledningsgrupp som träffas kontinuerligt. Den 

består av flera förskollärarrepresentanter från varje förskola i enheten samt 

förskolechef och pedagogisk ledare. Vi har även en utvecklingsgrupp, då en 

ansvarig förskollärare per förskola träffas. Gruppens syfte är att fokusera sig på 

utvecklingsfrågor, visioner samt den nyaste forskningen. 

Lilla ledningsgruppen (i varje förskola) träffas kontinuerligt med en representant 

från varje avdelning/grupp. Ledningsgruppens syfte är att lyfta fram verksamheten 

med dess mål och utveckla metoder för att höja kvalitén i verksamheten. 

Alla förskolans styrdokument finns samlade i en mapp på nätet i varje förskola, 

samt i en gemensam mapp för hela enheten. 

Enhetens åtaganden (Lpfö98, Stockholms stads läroplan, verksamhetsplan, 

kvalitetsgarantier) är diskuterade i arbetsgrupper på våra olika möten, APT, 

husmöten, reflektionsmöten, våra planerings- och studiedagar, nätverksträffar och 

i olika pedagogiska möten. 

Pedagogerna har gjort en utvärdering av sitt arbete genom kvalitetsindikatorn, 

gruppvärdering (TUFF), psykosociala enkät, medarbetarenkät samt utifrån 

föräldrarnas synpunkter på brukarenkäten. Varje avdelning har sin arbetsplan att 

utgå ifrån. Vi använder oss av observationer, intervjuer, pedagogisk 

dokumentation samt reflektionsprotokoll. 

Arbete med dokumentation av barnens lärande finns samlat i "barnets pärm". 

Innehållet och struktur i pärmen har tagits fram i ledningsgruppen. 

Systematiskt säkerhetsarbete har vi i form av skyddsrond som genomförs en gång 

per år, med förskolechef och fackliga företrädare. Vi använder oss av en checklista 

över städrutiner i resp. förskola. Flera barn tillsammans med sina föräldrar har 

erbjudits möjlighet att gå på "Trygghetsvandring" då de tillsammans får gå runt i 

förskolan och svara på vissa frågor om trygghet inomhus i förskolan, men även 

utomhus. Alla handlingsplaner i akutpärmen håller på att revideras, den gula 

akutpärmen finns synlig och tillgänglig för alla i varje förskola. Även stadsdelens 

Rosa pärm finns i varje förskola. 

Föräldrar har utvärderat verksamheten genom enkäter samt i föräldramöten och 

under utvecklingssamtal. 
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Mål/Åtaganden 

Normer och värden 

Likabehandling 

Vi har reviderat vår plan mot kränkande behandling utifrån DO:s 

rekommendationer. Vi har en "Likabehandlingsplansgrupp" i enheten där en 

pedagog från varje förskola träffas med förskolechefen och pedagogiska ledaren. 

Denna grupp har tillsammans med ledningsgruppen tagit fram 

diskussionsunderlag till varje förskola att reflektera kring. Dessa reflektioner har 

resulterat i värdeord vi arbetar med. Vi har även börjat arbeta med normkritiskt 

tänkande och detta arbete ska fortgå. Arbetet har pågått både på avdelningarnas 

reflektioner, husmöten, APT och våra planerings/studiedagar. 

Likabehandlingsplansgruppen informerar övrig personal på förskolan och håller 

diskussionerna levande. Plan mot kränkande behandling diskuteras kontinuerligt. 

Tre pedagoger i gruppen har slutat och tre nya valts in. 

Pedagogerna som arbetar med barn i behov av särskilt stöd har uträttat ett 

handlingsplan med kort- och långsiktiga mål samt utvärdering på resursinsatserna. 

Detta har gjorts i samarbete med föräldrar. Barn i behov av särskilt stöd som börjar 

förskoleklass, har haft överlämnandesamtal med mottagande förskollärare samt 

föräldrarna. I stadsdelen finns ett resursteam som består av talpedagog, 

musikterapeut och språkpedagog som kan kontaktas vid behov. 

NÄMNDMÅL: 

1. Barn och ungdomar har grundläggande demokratiska värderingar 

och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och 

likabehandling 

 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 

Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de 

ordinarie förskolegrupperna 

2014-01-01 2014-12-31 

 

Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med 

funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall 

hjälpmedel 

2014-01-01 2014-12-31 

 

Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med 

berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång 

2014-01-01 2014-12-31 
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ÅTAGANDE: 

Barnen utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska 

värderingar 

Förväntat resultat 

Barnen visar empati och ser olikheter som en tillgång 

Alla barn deltar i lek utifrån sin egen förmåga 

Barnen visar hänsyn och tar ansvar för det sociala sammanhang man vistas i på 

förskolan 

Resultat 

Barnen är trygga i förskolan och känner delaktighet och styrka i sin grupp, med 

sina kamrater. Barnen leker med varandra och gruppkänslan är synlig. Barnen 

lyssnar på varandra, vågar visa sina känslor, vågar berätta sina synpunkter och 

åsikter. Detta kan vi se genom observationer, reflektioner, samtal och intervjuer 

med barnen samt utifrån pedagogisk dokumentation. 87 % av vårdnadshavare har 

uppgett att deras barn känner sig trygga i förskolan, enligt brukarundersökningen -

14. Undersökningen visar även att 90 % var nöjda med flickors och pojkars lika 

möjligheter att utvecklas. 

Tydlig organisation/struktur i arbetet samt möjligheter till olika slags reflekterande 

möten har gett oss grunden till värdegrundsarbete vilket syns t ex i barnens sätt 

mot varandra. Vi har ändå mycket arbete framför oss och konkretisering av plan 

mot kränkande behandling ska fortgå. Även de äldsta barnen arbetar kontinuerligt 

med Likabehandlingsplanen. Reflektionstiden respekteras och används 

ändamålsenligt, med fokus på barnen och deras lärandeprocesser. Tydliga 

åtaganden och förväntat resultat gör det lättare att fokusera sig på 

värdegrundsfrågorna. Det underlättar även för uppföljning och utvärdering. 

Gruppuppföljning (TUFF) gjordes i början av juni i resp. avdelning och förskola 

och visade att grupperna hade värderat sig högt gällande detta 

åtagande, förskolornas gruppvärdering ligger på en 5. Pedagogerna hade rikligt 

med material såsom pedagogisk dokumentation kring åtagandet. 

Bedömning och analys 

Det systematiska kvalitetsarbetet står i fokus i vår vardag, vi är fortfarande inne i 

en utvecklingsprocess där alla pedagoger är med, men står i olika hållplatser. Vi 

reflekterar kring uppföljning, utvärdering, resultat och analys och ser stora 

utvecklingsmöjligheter i detta arbete. Pedagogerna fokuserar sig på enskilda 

barnets/gruppens utveckling och lärande nu, inte själva "görandet". Varje barn 

oavsett kön behandlas lika utifrån barnets intressen och behov. Vårens APT hade 

fokus på Plan mot kränkande behandling, på värdegrundsarbete och normkritiskt 

tänkande. Olika slags pedagogiska verktyg såsom tydliga, gemensamma 

reflektions- och dokumentations protokollen gör arbetet enklare och effektivare, 

samt håller fokus i "rätta" saker. Vi har även skapat forum för dessa 

diskussioner/reflektioner både i egna arbetsgruppen och i olika tvärgrupper. 
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Likabehandlingsgruppen(en representant från varje förskola) träffas kontinuerligt 

och håller vår plan mot kränkande behandling levande. De tar fram frågor och 

ämnen ur planen som ska diskuteras och reflekteras på våra APT och husmöten. 

På detta sätt ska alla medarbetare känna sig delaktiga i detta arbete. Pedagogerna 

är nöjdare och mer intresserade av pedagogiska frågor. Barnen är mer 

självständiga och visar både intresse och hänsyn till varandra. Detta kan vi se 

genom observationer i barngruppen, samtal och intervjuer med barnen, 

reflektioner samt utifrån pedagogiska dokumentationer. 

Utveckling och Lärande 

NÄMNDMÅL: 

Förvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar utveckling och 

bedrivs utifrån nämndens miljöplan 

ÅTAGANDE: 

Enheten åtar sig att ha en verksamhet som bidrar till en hållbar 

livsmiljö 

Förväntat resultat 

Barnen får en medvetenhet och kunskap om naturens kretslopp 

Resultat 

Barnen vistas mycket ute i närmiljön. Där är det naturligt för barnen och 

pedagogerna att reflektera kring samspelet i naturen just när man är där. Vi har 

följt upp detta arbete i vår TUFF, utvärderat och analyserat resultatet. Vi har sett 

att barnens intresse och kunnande om natur och kretslopp, för djur och växter har 

ökat. 

Vi är med på skräpplockardagar varje termin samt källsorterar, barnen är ofta med 

när vi lämnar papper/kartong till återvinningen. Barnen reflekterar kring 

återvinning och flera barn förstår hur denna cirkel fungerar. Vi köper in 

miljöanpassade varor och tjänster och tänker mer på att minska 

energianvändningen. Vi har ökat inköp av ekologiska livsmedel. Kökspersonal har 

kontinuerliga uppföljningar under året. 

NÄMNDMÅL: 

Den enskilde möter ett varierat utbud av kultur- och hälsofrämjande 

aktiviteter 

 

Indikator Periodens utfall Årsmål Period 

Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två 

professionella kulturupplevelser under året 

 100 % 2014 
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ÅTAGANDE: 

Barnen tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar en 

förståelse för sin egen och andras kultur 

Förväntat resultat 

Barnen visar intresse för att utöva kultur genom olika uttrycksformer 

Barnen visar intresse för sin kultur och är nyfikna på andra kulturer 

Resultat 

Barnen har olika tillfällen under dagen möjlighet till eget skapande, både spontant 

och genom pedagogstyrda aktiviteter. Pedagogisk miljö erbjuder och lockar till 

olika slags aktiviteter. Barnen använder sig av miljön och materialet flitigt, de 

leker gärna rollekar, skapar med olika slags material och verktyg, de har skapande 

platser för sina möten, reflektioner kring sitt skapande av kunskap. De arbetar med 

musik, dans, rörelse, teater och drama kontinuerligt tillsammans med sina 

kamrater och pedagoger. Barnets eget kulturskapande har resulterat i olika kortare 

och längre projekt. 

Kvalitetsindikatorn visar att pedagogernas självvärdering ligger på 3,6 ang. 

skapande verksamhet. Även brukarundersökningen visar att 82 % av 

vårdnadshavarna var nöjda med förskolans arbete med skapande verksamhet. 

Drama/musikgrupperna har gjort sin egen "show" till julen, sommaravslutningen 

eller vid projektets slut. På förskolans dag fick alla barnen i enheten, tillsammans 

med Blåsut förskole enhet, lyssna på "Ajabaja"-band. Vi har uppmärksammat 

svenska högtider och traditioner, t ex julgransplundring, påskfirande, 

midsommar. Vi har även, tillsammans med barnen och deras familjer, 

uppmärksammat olika kulturella högtider. Vi försöker ge barnen stöd i att utveckla 

en flerkulturell tillhörighet samt erbjuder barnen litteratur och musik som speglar 

olika kulturer. 

Alla barn har upplevt och sett teater och fått andra kulturella upplevelser det 

senaste verksamhetsåret. De äldsta barnen har varit på flera olika slags 

teaterföreställningar och muséer. Även de yngsta barnen har fått möjligheten att se 

på teater då teaterföreställningen har kommit till oss i Dalen. Dessa upplevelser 

har bearbetats senare med barnen, det finns pedagogisk dokumentation, 

samtal/intervju med barnen, observationer mm som visar resultat av detta arbete. I 

brukarundersökningen kan vi läsa att vårdnadshavare inte är riktigt är nöjda med 

de kulturupplevelser som barnen har erbjudits utanför förskolan, bara 55 % av 

vårdnadshavare är nöjda. Pedagogerna vet att de har erbjudit barnen många olika 

slags kulturupplevelser, men ev. att deras information om detta har varit bristfällig 

mot föräldrarna. Alla förskolorna tar upp detta i höstens föräldramöte. 

I varje stor förskola, har ett pedagog par ansvar för att erbjuda skapande 

verksamhet i form av bildskapande, musik, rörelse, dans, drama och teater. 
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ÅTAGANDE: 

Barnen utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa 

och välbefinnande samt utövar fysiska aktiviteter 

Förväntat resultat 

Barnen visar intresse för fysiska aktiviteter. 

Barnen visar förståelse för sambandet mellan mat och hälsa. 

Resultat 

Barnen tycker om att röra på sig. Barnen vistas ute minst en gång per dag, de 

flesta ännu mer. Barnen går ifrån gården flera gånger i veckan för att uppleva 

naturen, skogen, lekparker mm. Ett pedagog par i fyra stora förskolorna har haft 

rörelse som fokus under hela dagen genom att erbjuda olika slags rörelseaktiviteter 

såsom dans, miniröris, yoga mm. Två pedagoger i varje förskola har fått 

fortbildning i barnyoga. Miljön i förskolorna inspirerar barnen till dessa 

aktiviteter. Barnen blir erbjudna under hälsoveckan, i vår- och höstterminen, olika 

slags rörelseaktiviteter samt även hälsokost. Denna vecka avslutas med 

DalenKidz-loppet, då hela enheten springer ett lopp på Nytorps gärde. En förskola 

tränade för loppet en gång i veckan. En av förskolorna har valt att ha en hälsodag i 

veckan för att erbjuda flera olika slags aktiviteter kontinuerligt. 

Brukarundersökning visar att 83 % av vårdnadshavare är nöjda med 

förskolans erbjudna fysiska aktiviteter. 

Den mat som serveras i förskolan är kopplad till barnens hälsa och välbefinnande. 

Vi har anställt två nya kockar. Köksgruppen träffas kontinuerligt och 

diskuterar måltider samt skriver även en gemensam matsedel. Maträtterna är i stor 

utsträckning hemgjorda och inget helfabrikat köps in. Vi planerar även att två barn 

i taget får vara med kökspersonalen och laga mat. 78 % av vårdnadshavarna är 

nöjda med barnens kost i förskolan och upplevt att maten smakar bra, men bara 60 

% är nöjda med informationen om maten. Mat och måltider samt information till 

vårdnadshavare ska ta en stor plats i nästa verksamhetsår. 

Den senaste gruppvärderingen visade att pedagogerna satte högt betyg på sitt 

arbete med rörelse och hälsa. Det var de flesta barnen som hade utvecklats i sin 

förståelse för vikten av att värna om en god hälsa samt utöva fysiska aktiviteter. 

NÄMNDMÅL: 

2. Barnen utvecklar sina förmågor och utmanas i sin utveckling och sitt 

lärande 

 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 

Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka 

modersmål som talas av barn och personal. 

2014-01-01 2014-12-31 
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ÅTAGANDE: 

Barnen utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust 

och nyfikenhet styr. 

Förväntat resultat 

Språk och kommunikation: 

Barnen använder olika genrer. 

Barnen använder olika sätt att kommunicera. 

Barnen visar intresse för bilder, texter och medier 

Matematik: 

Barnen visar intresse för och använder matematiska begrepp. 

Barnen har förmåga att föra och följa matematiska resonemang. 

Barnen använder matematik som verktyg i vardagen; t.ex. för att lösa problem. 

Naturvetenskap och teknik: 

Barnen visar förståelse för teknik i vardagen. 

Barnen visar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och sin 

medverkan däri. 

Barnen har kunnande om växter och djur. 

Barnen visar förståelse för kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Barnen har förmåga att bygga och konstruera med olika tekniker och material. 

Resultat 

Vi har en innemiljö som ska inspirera till olika slags gemensamma upplevelser och 

lärande aktiviteter samt för reflekterande samtal i mindre grupper. Dessa 

mötesplatser utmanar barnen till kommunikation och samarbete. Barnen arbetar 

oftast i smågrupper vilket resulterar till mer prat tid, tanke tid och aktiv "lyssnar 

tid". Barnens resonemang, idéer och strategier uppmärksammas och de flesta 

pedagogerna dokumenterar detta nu. Pedagogernas kvalitetsindikator ligger på 3,6 

gällande pedagogisk miljö. Vi har tagit fram listor för basmaterial som ska 

erbjudas barn 1-3 samt 3-5 år. Detta arbete ska fortgå under nästa år. 

Språk och kommunikation: Barnen för samtal och kommunicerar i alla 

situationer. Barnen ges möjligheter och uppmuntras i sin språkanvändning i de 

olika aktiviteter och lek varje stund. Språkmedvetenhet har ökat bland 

pedagogerna och en satsning Läsa mera ska lyfta språkets betydelse ännu mer. 

Alla pedagoger erbjuds en föreläsning om detta på höstterminen 2014. Genom 

kvalitetsindikatorn har pedagogerna i varje avdelning/grupp, förskola samt enhet 

kommit fram att de ligger på nivå 3,6 vad det gäller språk och kommunikation. 

Språkansvariga pedagoger (en i varje förskola) har berättat mer om de olika genrer 

och genrepedagogik på APT/husmöte så alla får kunskap om detta. Språkansvariga 

pedagoger ingår i ett nätverk i vår stadsdel och de träffas regelbundet. Vi har följt 

upp och utvärderat varje grupps arbete med språk genom pedagogisk 

dokumentation, observationer, reflektioner samt samtal/intervjuer. De flesta 

grupperna har arbetat projektinriktad vilket ger en stor plats och nyanserad 

språkanvändning för varje enskilt barn. Vi uträttar språkdomäner för varje nytt 

barn med ett annat modersmål än svenska. Vi gör en kartläggning av våra 
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flerspråkiga barn och pedagoger. Brukarundersökningen visar att 83% av 

vårdnadshavarna är nöjda med förskolans språkarbete vilket har ökat 10 

procentenheter sedan senaste undersökningen. 

Matematik: Matematik ingår i förskolans alla situationer. Både barnen och 

pedagogerna sätter mer ord på det de gör vilket ökar användning av matematiska 

termer. På småbarnsavdelningar tas matematik in i grundverksamheten. Genom 

grupp- och självvärdering har vi tagit fram "bevismaterial" då det gäller varje 

enskilt barns matematikinlärning för att kunna göra utvärdering på vårt arbetssätt 

med matematik i hela gruppen. Kvalitetsindikatorn ligger på 3,5 gällande 

matematik. 83 % av vårdnadshavarna var nöjda med förskolans arbete med 

matematik. Ett pedagog par i varje förskola har arbetat mer fokuserad på 

matematik vilket resulterade i "en matteinspirerad" miljö och arbetssätt. Detta gör 

arbetet lättare att både dokumentera och utvärdera. Undersökande och "intelligent" 

material finns framme tillgängligt för barnen. Pedagogerna uppmuntrar barnen att 

se matematik i grundverksamheten t.ex. genom sång, rim och ramsor, dukning, av- 

och påklädning mm. 

Naturvetenskap och teknik: Naturvetenskap och teknik ingår i förskolans 

dagliga verksamhet. Både barnen och pedagogerna har blivit mer medvetna om 

detta. Pedagogerna använde sig av sina "checklistor" för att komma fram till 

gruppens resultat för att kunna förbättra sitt eget arbetssätt. Kvalitetsindikatorn 

visade på 3,5 i enheten. 86 % av vårdnadshavarna tyckte att deras barn 

uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. I fyra 

förskolor har ett pedagog par speciellt ansvar för naturvetenskap och teknik vilket 

gör det lättare att planera, dokumentera och utvärdera. Arbetet med projekt lyfter 

teknik och naturvetenskap. Barnen har fått göra olika experiment och 

undersökningar, arbetat med olika slags material och tekniker och de har gått 

regelbundet till skogen och utflykter för att upptäcka naturens olika kretslopp. 

Undersökande och "intelligent" (ofärdigt) material finns synligt och tillgängligt. 

Undersökande av enkel teknik i vardagen, t ex dammsugare, ficklampor, hårfön 

mm. 

Bedömning och analys 

Pedagogerna har struktur i sitt arbete, vi har fler medvetna tillfällen för reflektion 

och diskussioner kring barnets utveckling och lärande. Veckostrukturen med 

pedagoggruppernas reflektionstid gör att alla får möjlighet att reflektera och 

dokumentera. Terminen börjades med några veckors observationer i barngruppen; 

Vad gör barnen? Med vem? Med vilken material? Vad är barnen intresserade av? 

Dessa svar ska hjälpa pedagogerna att ta vara på barnens intressen och färdigheter 

samt vägleda pedagogerna att utforma sitt arbetssätt utifrån barnen. Vi har verktyg 

och "mallar" för reflektioner, för observationer och dokumentationer vilket 

underlättar arbetet och även utvärderingen. Självklart har även pedagogerna olika 

sätt att se på lärandet och det tar olika lång tid att tänka nytt, men tid finns 

schemalagd så att alla kan vara med. TUFF verktyget tydliggör vårt uppdrag vilket 

resulterar i att alla kommer lättare in och är delaktiga i vårt systematiska 
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kvalitetsarbete. På APT har vi börjat bearbeta och finjustera TUFF exempel på 

de olika åtaganden i mindre tvärgrupper. Alla pedagoger i enheten är klara med sin 

PIM utbildning vilket resulterar till mer dokumentation, professionella 

presentationer och filmer. Vi har pedagogisk ledningsgrupp då pedagogiska 

diskussioner förs och beslut kan tas, men även en utvecklingsgrupp där en 

ansvarig förskollärare per förskola är med och diskuterar visioner samt tar del av 

de nyaste rönen och forskningen. 

Barns inflytande 

NÄMNDMÅL: 

3. Barnen och ungdomarna är delaktiga och har inflytande 

ÅTAGANDE: 

Barnen är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens 

innehåll 

Förväntat resultat 

Barnen gör egna aktiva val. 

Barnen ger uttryck för åsikter, tankar, erfarenheter, idéer och hypoteser. 

Barnen förhandlar och argumenterar för sin åsikt. 

Barnen deltar i förskolans beslutsprocesser utifrån sin egen förmåga. 

Resultat 

Barnens idéer och intressen har fått mer plats i verksamheten, dessa fångas, 

uppmärksammas i vardagen. Barnens idéer dokumenteras och reflekteras 

tillsammans med dem och i pedagoggruppen. Barnen har fått mer insyn i 

verksamheten, de är självständiga och vågar ta egna beslut. Speciellt i de stora 

förskolorna där pedagoger arbetar i par och stannar kvar i sin avdelning då barnen 

flyttar till nästa grupp, märks barnens självständighet, gemenskap och trygghet i 

sin grupp med samma kamrater. Barnen träffas i olika mötesplatser där 

reflektioner och samtal sker. Barnen får i stor utsträckning välja sina aktiviteter. 

Pedagogens roll är att utmana barnens tankar och aktiviteter, att tänka/handla 

vidare och djupare. Projektarbetet i mindre grupper uppmuntrar och utmanar 

barnen att utforska vidare i samspel med andra, pröva sina egna teorier med andras 

och komma fram till olika hypoteser och lösningar. Även pedagogiska miljön 

utmanar barnen i deras tänkande. Pedagoger är mer nyfikna och delaktiga i 

barnens vardag. Barnen utmanas tänka vidare genom frågor utan givna svar. Vi har 

i ledningsgruppen tagit fram förslag på basmaterial för de yngre samt de äldre 

barnen gällande t ex matematik, teknik, naturvetenskap, bygg och konstruktion, 

skapande. Vi har kommit olika långt i barnens delaktighet och inflytande, både 

mellan förskolorna men även mellan avdelningarna i samma förskola. Detta gäller 

även dokumentation av detta åtagande. Brukarundersökningen visar att 78 % av 

brukarna tycker att pedagogerna är lyhörda på barnens önskemål och 79 % att 

deras barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. TUFF uppföljning 
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visade att varje barn uppmuntras att ta initiativ och att inflytande och delaktighet 

är grunden till utveckling och lärande. 

Bedömning och analys 

Vår organisation och struktur ger grunden till ett nytt tänk. Genom reflektioner 

och tydlig målsättning kommer vi att fokusera oss på barnens inflytande även 

under kommande året. Vi är på väg till en enhet där barnens inflytande och 

delaktighet ska vara grunden till allt vi gör. Vi utgår ifrån läroplanen, våra 

åtaganden samt barnens intressen vid verksamhetsplaneringen och våra 

arbetsplaner. Vi har påbörjat processen och medvetenheten kring barnens 

möjlighet till inflytande har ökat. Vi har reflekterat över det kompetenta, 

självständiga barnet och vad det betyder. Resultatet av vårt arbete mot strävans 

mål ska kunna "läsas av" och tolkas genom pedagogisk dokumentation. 

Vi har börjat fokusera oss på barn och deras erfarenhetsvärld, att utgå ifrån barnen 

och deras tankar/strategier. Barnen får bestämma över de aktiviteter de vill arbeta 

med under dagen. Det finns en tydlig struktur för detta. Pedagogerna ska fungera 

som medforskare och utmanare i dessa projekt. Det är ändå viktigt att tänka på att 

den dagliga samt veckostrukturen fungerar vilket ska vara som grund i 

verksamheten. 

Barnen ges möjlighet att bli självständiga genom att välja och låta de pröva på 

olika saker, lyckas och misslyckas, att hantera konflikter och material, 

kommunicera och komma överens med sina kamrater- låta barnen styra över sin 

dag med aktiva pedagoger som är nära och uppmuntrar barnen i sitt forskande. 

Vår brukarenkät bekräftar att resultatet har höjs, att vårdnadshavare ser att barnen 

är mer delaktiga och har inflytande över sin dag i förskolan. 

Förskola och hem 

NÄMNDMÅL: 

Den enskilde är informerad om möjligheten att välja utförare 

 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 

Stockholms stads grafiska profil och symbolspråk ska användas 

konsekvent i all kommunikation av stadsdelsförvaltningens 

verksamheter, för att stärka stadens varumärke och för att 

medborgarna alltid ska känna igen stadens verksamheter. 

2014-01-01 2014-12-31 

 

Information på Jämför service hålls aktuell och uppdateras löpande 

under året av enheterna. 

2014-01-01 2014-12-31 

 

ÅTAGANDE: 

Enheten åtar sig att informera brukarna om verksamheten på 

förskolan 
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Förväntat resultat 

Vi har vårdnadshavare som är nöjda med informationen enligt 

brukarundersökningen. 

Resultat 

Vårdnadshavare får information genom den dagliga kontakten vid lämning och 

hämtning, via föräldrainformationsbrev digitalt och i pappersform, infotavlan i 

hallen, via pedagogisk dokumentation på avdelningen samt på olika möten och på 

hemsidan. Alla vårdnadshavare har fått ta del av vår verksamhetsplan och de 

lokala arbetsplanerna. 88 % av vårdnadshavare var nöjda med information om 

förskolans mål och arbetssätt, fler än förra året. 

Alla pedagoger har gått på PIM, IT-utbildning och kan nu skicka informationsbrev 

elektroniskt. Detta har varit omtyckt av föräldrarna. Detta arbete behöver 

utvecklas ännu mer så att alla vårdnadshavare blir nöjda och får information om 

förskolans arbete samt gruppens/sitt barns utveckling och lärande. 

Föräldrarna har varit nöjda med föräldraaktiva inskolningen vilket har kommit upp 

på uppföljningssamtalet efter inskolningstiden. 

På höstterminen-14 har vi haft/kommer att ha öppna förskole möten. Det var några 

föräldrar som var med och diskuterade informationen, verksamheten, språkarbetet 

i förskolan, mat och motion, värdegrundsarbete mm. De kom med ris och ros. Vi 

kommer att fortsätta med dessa öppna möten även nästa år. 

Vi har kontakt med områdets Öppna förskola där en pedagog/ förskolechef/ 

pedagogisk ledare besöker Öppna förskolan och berättar om vår verksamhet. 

NÄMNDMÅL: 

4. Vårdnadshavarna och förskolan samverkar för barnens bästa 

ÅTAGANDE: 

Vårdnadshavarna känner delaktighet i och har förtroende för 

förskolans verksamhet 

Förväntat resultat 

Vårdnadshavare känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på 

verksamheten. 

Vårdnadshavare vet vad förskolan gör för att stödja sitt barns utveckling. 

Vårdnadshavare är informerade om förskolans mål och arbetssätt. 

Resultat 

Brukarundersökningen visar att jämfört med förra året är fler föräldrar nöjda med 

informationen om barnens utveckling och lärande samt kommunikation. Nöjd 

föräldraindex har ökat från 66 till 82. 
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Vi har gemensamma dokument för föräldrar vars barn börjar i förskolan, t ex en 

gemensam informationsblad om föräldraaktiv inskolning i vår enhet. Inskolningen 

följs av ett uppföljningssamtal med de nya föräldrarna. De flesta har även en 

gemensam informationsmöte till nya familjer innan inskolningen. De flesta 

föräldrar och pedagoger har uttryck att de har varit nöjda. 

Föräldramöten som förtydligar vårt uppdrag och förskolans läroplan har alla 

förskolorna haft. Pedagogerna har berättat om förskolans arbetssätt och 

föräldrarna har fått komma med åsikter. Alla förskolor har en lokal arbetsplan där 

förskolans mål och arbetssätt kan läsas, denna plan har presenteras till föräldrarna. 

Vi har oftast ett professionellt bemötande vid lämning och hämtning, samt i varje 

enskild situation. Flera pedagoger använder sig av en informations/ 

dokumentationspärm som pedagogerna har med vid hämtning av barnen. 

Pedagogerna har skrivit vad barnet har gjort under sin dag så att även 

"stängningspedagogen" kan informera föräldrarna om detta. 

Pedagogerna använder och dokumenterar barnets lärande genom pedagogisk 

dokumentation samt även "min pärm" där all pedagogisk dokumentation kring det 

enskilda barnets lärande samlas. Dessa dokumentationer används och "bollas" 

under regelbundna reflektioner varje vecka. Då skrivs även en 

reflektionsprotokoll. 

Vi har föräldramöten och utvecklingssamtal regelbundet där barnets utveckling 

och lärande står i fokus. 

Förskolechefen tillsammans med pedagogisk ledare har öppna dialogmöten för 

alla intresserade föräldrar på resp. förskola. Möten handlar om föräldrarnas 

delaktighet, information, verksamhetsfrågor mm. 

Bedömning och analys 

Enligt brukarundersökningen har vår "nöjd föräldraindex" ökat markant vilket vi 

är jättenöjda med, men kan bli ännu bättre. 

Vi ska fokusera på att synliggöra vårt uppdrag utåt, att synliggöra lärandeprocesser 

både hos varje enskilt barn och i gruppen. Detta gör vi med hjälp av pedagogisk 

dokumentation där lärandet står i fokus. Processen ska kunna reflekteras i 

pedagoggruppen, med barnet och med föräldrarna. Arbetet med TUFF uppföljning 

har konkretiserat vårt uppdrag och förväntade resultat samt uppföljning och 

utvärdering av verksamheten. Allt detta arbete finns dokumenterat vilket är ett 

stort steg vi har gjort. Alla pedagoger är med i detta arbete. 

Vi måste bli ännu bättre på att informera föräldrarna och ta vara på deras stora 

kompetens om sina barn. Föräldrarna ska känna sig välkomna i vår verksamhet 

och de ska kunna känna sig delaktiga genom att få den informationen av 

pedagogerna som gäller deras barn t ex informationsbrev, veckobrev eller 

månadsbrev samt dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Alla 

pedagoger har gått på PIM utbildning vilket gör att flera pedagoger kan skriva 

informationsbrev, alla grupper har även börjat mejla breven till föräldrarna. 



 
 

 
SID 14 (14) 

 

Vi hoppas att vi får in fler intresserade föräldrar till öppna dialogmöten vilket 

öppnar nya dörrar i föräldrainflytande och delaktighet. 

Vi har föräldramöten och utvecklingssamtal regelbundet där innehållet har fått en 

annat fokus jämfört med förut. 

Vi hoppas att detta arbete blir synligt och att föräldrarna ska känna sig mer 

delaktiga i barnens lärande och utveckling på förskolan. 

Samverkan 

NÄMNDMÅL: 

5. Barnen är förberedda inför övergången från förskola till skola 

ÅTAGANDE: 

Förskolan har former för att avrunda förskole tiden och förbereda 

inför övergång till förskoleklass, utifrån varje barns förutsättningar och 

behov 

Förväntat resultat 

Barnen är förberedda inför att börja förskoleklass. 

Fungerande samarbete mellan förskola, förskoleklass och fritidshem. 

Vårdnadshavare är nöjda med förskolans avrundning av förskole tiden. 

Resultat 

Det finns en struktur hur skolan och dess verksamhet ska introduceras för 6-

åringarna. Det finns även en tidsplan för detta arbete. Några pedagoger hade 

överlämnandesamtal med skolans mottagande pedagog, och lämnade över 

information till henne. Barnens vårdnadshavare var informerade om detta. 

Vårdnadshavare med barn i behov av särskilt stöd var med i 

överlämnandesamtalet. Barnen, tillsammans med pedagogerna, gjorde två besök i 

närliggande kommunala skolan innan sommaren. Pedagogerna har även 

besökt/haft kontakt med andra skolor. 

Stadsdelens dokument för överlämning har använts. Pedagogen, tillsammans med 

pedagogisk ledare, har skrivit både individuell och övergripande dokumentation 

och lämnat över till mottagande skola. 

Barnen väljer flera olika skolor vilket gör det svårare att kunna samverka aktivt i 

övergångarna. 

Barnen upplevde övergången mellan förskolan och skolan spännande och rolig. 

Detta kom fram i intervjuer och samtal med barnen. 

Bedömning och analys 

Vi har hållit oss till tidsplanen, skrivit individuell och övergripande 

dokumentation, besökt skolan två gånger med barnen. Barnen var förberedda att 

börja skolan och var glada och ivriga för nästa steg. 
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Kontakten mellan pedagogerna förskola-skola behöver utvecklas betydligt för att 

kunna följa upp och utvärdera vårens arbete samt utbyta erfarenheter mellan de två 

verksamheterna. 

Tidigare utvecklingsinsatser 

-Pedagogisk, föränderlig miljö och material utifrån barnens intresse och behov. Vi 

har haft "miljötänk" den senaste tiden och bestämt ett visst grundmaterial som ska 

finnas i varje förskola. Vi måste följa upp detta arbete och få med barnens tankar, 

idéer och intressen med i detta arbete. Projektarbeten ska märkas i miljön. 

Utemiljö är ett stort utvecklingsområde, speciellt när vi inte har egna gårdar utan 

ligger på nedre botten i höghus. Därför kräver det ett nytt sätt att tänka. Därför 

måste ledningsgruppen fortsätta med dessa diskussioner och se till att utveckling 

sker. 

-Projektinriktat arbetssätt, pedagogisk dokumentation och "min pärm". Vi har 

arbetat med olika små och stora projekt, enhetens gemensamma projekt är 

närmiljö. Vi måste fortsätta att" träna" på pedagogisk dokumentation där 

gruppernas dokumentationer, observationer, samtal, intervjuer och reflektioner gör 

grunden. Detta arbete ska kopplas till barnens reflektioner, tankar och fortsatta 

idéer/strategier. I "min pärm" ska varje barn ha dokumentation utifrån läroplans 

mål och våra åtaganden. Dessa dokument ska vara grunden till utvecklingssamtal 

med föräldrar. Ledningsgruppen, tillsammans med pedagogisk ledare, ska ta fram 

strategier för detta arbete vilket ska leda till allas delaktighet. 

-Barnens inflytande och delaktighet. Vi har arbetat med barnens inflytande genom 

att de t ex konkret får välja aktiviteter. Men det känns att vi måste arbeta "djupare" 

med dessa begrepp. Vad betyder inflytande och delaktighet i förskolan. Hur kan vi 

ta oss dit. Dessa är frågor som ´ledningsgruppen tillsammans med förskolechef 

och pedagogisk ledare ska diskutera fram och fortsätta bearbetning i varje 

förskola. 

-Plan mot kränkande behandling. Vi ska fortsätta att arbeta med vår plan mot 

kränkande behandling i enheten, förskolan, avdelningen och individnivån. Dessa 

diskussioner ska hållas levande och tas upp på APT, husmöten och under 

pedagogernas reflektionstid. Barnens och pedagogernas arbetsmiljö, både fysisk 

och psykisk, ska utvecklas och förbättras. Allas styrkor ska lyftas och 

uppmärksammas. Likabehandlingsgruppen (en pedagog per förskola) ska hålla 

diskussionerna levande. 

Kvalitetsindikatorn 

Det systematiska kvalitetsarbetet i Dalens förskole enhet innehåller pedagogernas 

självvärdering, kvalitetsindikatorn. Pedagogerna kan reflektera över sin 

verksamhet utifrån målen i lärande och utveckling, utifrån förskolans läroplan. 

Pedagogernas arbetssätt, erbjudet material och miljö, barnens inflytande och 

delaktighet samt värdegrundsarbete blir synligt genom att pedagogerna själva får 

bedöma sitt eget arbete. Tillsammans med kvalitetsindikatorn har vi 
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uppföljnings/utvärderingsverktyg som TUFF, brukarenkät ur vårdnadshavarnas 

synpunkt samt lokala utvärderingsverktyg som ger ett gediget material att 

reflektera över vårt uppdrag och kvalitén i verksamheten. 

Pedagogisk miljö och material 

Indikator: 3,6. Alla avdelningar och förskolor har kommit till 3:an eller högre. Vi 

har arbetat med vår miljö i omgångar, den har inte haft fokus den senaste 

terminen. Vi behöver inventera materialet på nytt och se nya möjligheter. 

Materialet är ganska rikligt och varierat utifrån läroplanens målområden, det är 

även synligt och tillgängligt för barnen. Miljön och materialet är föränderliga 

utifrån projektarbeten, barnens intressen och barnens ålder. Miljön erbjuder barnen 

till små möten kring något material. Förskolorna har rikligt material för just vissa 

specifika ämnen (t ex matematik), så att detta material inte behöver finnas överallt 

i små mängder. Ledningsgruppen har tagit fram en grundmaterial-lista för barn 1-

3, samt 3-5 år. Utemiljön i förskolorna har inte utvecklats lika mycket. 

Skapande verksamhet och olika uttrycksformer 

Indikator: 3,6. Skapande verksamhet i form av bild, form, musik, drama, dans, 

bygg och konstruktion tillhör förskolornas grundverksamhet, vi ska erbjuda och 

även locka barnen till sina hundra språk. Barnen kan skapa enskilda och i grupper, 

självmant eller genom pedagogstyrda aktiviteter. Material för skapandet finns i 

varje grupp, men ett pedagog par har speciellt ansvar för skapandet och har i "sin 

avdelning" rikligt med skapandematerial. Barnen bearbetar sina erfarenheter och 

upplevelser genom skapande, projektarbetet är nära knutet till detta. 

Likabehandling, genus och kulturella rikedomar tas tillvara i skapandet. Även 

föräldrarna är väl informerade av dessa aktiviteter och det märks på 

brukarundersökningen. 

Barns språkliga och kommunikativa utveckling 

Indikator: 3,6. Arbetet i smågrupper ger barnen mer "prat tid", reflektionstid och 

tid att klura fram hypoteser och hitta "problemlösningar". Pedagogen har tid att 

lyssna, ställa frågor och samtala med barnen. Pedagogerna är mer medvetna över 

sitt eget språkbruk. Pedagogerna ger inte färdiga svar utan försöker ge barnen tid 

att reflektera och hitta lösningar. Våra flerspråkiga pedagoger använder även andra 

språk än svenska om så behövs som stöd. Språkutvecklande material finns, miljön 

lockar till små samtal/möten kring något material. Vi har dokumentation kring 

barnens språkutveckling. Vi använder oss av språkdomäner och en pedagog per 

förskola är språkansvarig och ingår i stadsdelens nätverk. Vi har startat Läsa Mera 

projekt med övriga i stadsdelen då läsning och böcker står i fokus. Vi ska arbeta 

mer med genrepedagogik i samband med projektet. Dokumentationen, en stor del 

pedagogisk dokumentation, används som grund i utvecklingssamtal med 

föräldrarna. 
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Barns matematiska utveckling 

Indikator: 3,5. Barnen har tillgång och utmanas att använda sig av varierat 

"matematiskt" material. Matematik är med i grundverksamheten, och i olika större 

och mindre projekt. Vi har tagit fram egna exempel och situationer i förskolan där 

matematik kan användas/barnens matematiska tänkande följas upp så att TUFF 

arbetet blir enklare/ nya förbättringsområden lyfts fram, så att vi kan ge barnen 

nya utmaningar. Ett pedagog par arbetar särskilt med matematik och har ansvaret 

att även dokumentera detta. I den gruppen finns mycket och varierat material för 

matematik, bygg och konstruktion. Medvetenheten kring matematik har ökat och 

pedagogerna använder sig av "riktiga" begrepp när de pratar med barnen. 

Problemlösning används som verktyg i projektarbeten. Föräldrarna är informerade 

av detta arbete och syftet med detta, genom informationsbrev, pedagogisk 

dokumentation, på utvecklingssamtal och föräldramöten. 

Naturvetenskap och teknik 

Indikator: 3,5. Barnen har möjlighet att utforska naturen och växter, djur, teknik, 

experimentera och utforska. Barnen gör detta individuellt, i små och större 

grupper, självmant och med mer pedagogstyrt. Det finns även tillgång till datorer 

och iPad i varje förskola. Barnen får uppgifter och problemställningar och 

kommer fram till sina hypoteser. Detta arbete används i vårt projektarbete vilket 

dokumenteras kontinuerligt. Föräldrarna får ta del av detta just genom 

dokumentation, men även genom informationsbrev mm. Ett pedagog par arbetar 

speciellt med naturvetenskap och teknik och har rikligt med material. 

Enhetsgemensamma insatser 

2 st barnskötare går på förskollärarutbildning. 

Alla pedagogerna är klara med PIM utbildning inkl. förskolechef och pedagogisk 

ledare. Intern IKT grupp där man ger och får idéer och tips. 

Två pedagoger börjar TAKK (tecken som stöd) utbildning i oktober. 

Stadsdelens språknätverk för språkansvariga samt satsning på Läsa Mera projekt. 

Gemensam HBTQ fortbildning. 

Tydlig struktur och organisation ger alla möjlighet till .reflektionstid och 

planeringstid/dokumentations tid. 

Nätverk: köksmöten, hälsocoachmöten, ledningsgrupp, utvecklingsgrupp, 

likabehandlingsgrupp, LSG, IKT. 

Ansvarsområden vilket gör arbetet effektivare. 

Enhetens analys av kvaliteten 

Vi har medvetet arbetat med att höja kvaliteten i vår verksamhet. Med hjälp av 

tydliga verktyg, har systematiskt kvalitetsarbete blivit en viktig del av 
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verksamheten. Vi planerar, genomför, följer upp, utvärderar och analyserar nu för 

att hitta nya vägar, nya arbetssätt. Tydlig struktur, organisation och allas 

reflektionstid gör detta möjligt. Vi är bara i början av detta arbete, men ramarna 

och strukturen finns och vi är på väg. Nu räcker det inte med "tyckande och 

upplevande" utan det måste finnas material som "bevisar" att vi verkligen har sett 

barnets utveckling och lärande och följer upp detta. Därför behövs observationer, 

reflektioner, samtal och pedagogisk dokumentation där allas medverkan och 

delaktighet spelar en stor roll. PIM utbildningen har gjort det möjligt att alla har 

samma utgångspunkt gällande dokumentation som text och bilder. Det är viktigt 

att "lilla ledningsgrupp" i varje förskola träffas regelbundet, även den centrala 

ledningsgruppen där enhetens viktiga frågor tas upp och reflekteras. Alla 

pedagoger har varsitt ansvarsområde vilket gör arbetet effektivare. Förskolechefen 

och pedagogiska ledaren har tavelmöten varje måndag i resp. förskola där 

informationen ges och tas och veckans händelser tas upp. På så sätt får alla samma 

information och APT möten behöver innehålla lika mycket information utan kan 

fokusera sig på gemensamma pedagogiska frågor. Höstterminen -14 är det 

språkutveckling med Läsa Mera projekt samt våra åtaganden och förväntat resultat 

som står i fokus på våra APT. 

Utvecklingsområden på enhetsnivå 

- Barnens språkutveckling Språkansvariga i varje förskola lyfter upp frågan vid 

varje APT/husmöte. Storföreläsning. Projekt Läsa Mera. Att vi involverar även 

vårdnadshavare i detta arbete. Arbetar med flerspråkighet och hittar på nya 

metoder, t ex med hjälp av IKT, böcker, skapande mm 

-Kost och motion Vi har anställt två nya kockar i enheten. Alla fyra kockarna 

träffas regelbundet och diskuterar mat och näringsfrågor samt tar fram för enheten 

gemensam matsedel. Vi ska arbeta mer med dessa frågor med barnen, utveckla vår 

hälsovecka, barnens delaktighet i matlagning och framtagning av maträtter. Vi ska 

arbeta med sambandet mellan kost och motion. 

-Pedagogisk, föränderlig miljö och material utifrån barnens intresse och behov. Vi 

har haft "miljötänk" den senaste tiden och bestämt ett visst grundmaterial som ska 

finnas i varje förskola. Vi måste följa upp detta arbete och få med barnens tankar, 

idéer och intressen med i detta arbete. Projektarbeten ska märkas i miljön. 

Utemiljö är ett stort utvecklingsområde, speciellt när vi inte har egna gårdar utan 

ligger på nedre botten i höghus. Därför kräver det ett nytt sätt att tänka. Därför 

måste ledningsgruppen fortsätta med dessa diskussioner och se till att utveckling 

sker. 

-Projektinriktat arbetssätt i hjälp av pedagogisk dokumentation Vi har arbetat med 

olika små och stora projekt i resp. grupp. Vi måste fortsätta att" träna" på 

pedagogisk dokumentation där gruppernas dokumentationer, observationer, 

samtal, intervjuer och reflektioner gör grunden. Detta arbete ska kopplas till 

barnens reflektioner, tankar och fortsatta idéer/strategier.  Detta ska vara grund till 
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utvecklingssamtal med föräldrar. Ledningsgruppen, tillsammans med pedagogisk 

ledare, ska ta fram strategier för detta arbete vilket ska leda till allas delaktighet. 

-Plan mot kränkande behandling. Vi ska fortsätta att arbeta med vår plan mot 

kränkande behandling i enheten, förskolan, avdelningen och individnivån. Dessa 

diskussioner ska hållas levande och tas upp på APT, husmöten och under 

pedagogernas reflektionstid. Barnens och pedagogernas arbetsmiljö, både fysisk 

och psykisk, ska utvecklas och förbättras. Allas styrkor ska lyftas och 

uppmärksammas. Likabehandlingsgruppen (en pedagog per förskola) ska hålla 

diskussionerna levande. 

Förslag till stadsdelsnämnden 

Bilagor 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Kastanjegården 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Ekgården 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grangården 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Pärongården 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Rönnbärsgården 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Äppelgården 


