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Förskola Skärholmen  

Ingress   

Från vision till handling 

Förskoleenhet Skärholmen bedriver arbetet vidare med att göra visionära ord 

och ställningstaganden till handling. Utifrån en helhetssyn på barnet med 

behov såväl som rättigheter, liksom en helhetssyn på uppdraget där det 

demokratiska och pedagogiska uppdraget löper parallellt, samtidigt som de 

går i varandra, har förskolorna att utforma sin verksamhet. För att fortsätta 

bedriva ett medvetet utvecklingsarbete och säkerställa att uppdraget, sin 

komplexitet till trots, genomförs i enlighet med gällande styrdokument och 

riktlinjer, riktar enheten förstärkt ljus mot områden med ett identifierat behov, 

men även mot områden som kontinuerligt behöver belysas och arbetas med 

ute på förskolorna. 

I det senare ingår t.ex. likabehandlings- och värderingsfrågor där bl.a. 

inflytande och delaktighets perspektivet för barn och föräldrar ingår. Med den 

reviderade likabehandlingsplanen för Skärholmen som underlag ska 

förskolorna, i samarbete med barn och föräldrar, formulera sina lokala 

likabehandlingsplaner. Vidare implementeringsarbete fortlöper under året. 

Enheten ger särskilt utrymme för detta, under t.ex. planeringsdag, 

reflektionstid samt APT. 

Språk, identitet och lärande hänger olösligt samman, vilket föranleder att 

enheten även fortsättningsvis riktar starkt ljus mot språket som socialt verktyg 

och som redskap för kreativitet och utveckling. Skärholmens mångfald av 

språk och kulturell tillhörighet värdesätts. Barnens flerspråkighet är centralt. I 

dialog med föräldrar arbetar förskolorna vidare med barnens språkutveckling 

inom det svenska språket, samtidigt som de får möjlighet att förstärka sitt 

modersmål. Stadsdelens språkprogram utgör grund och riktning och 

förskolorna lägger stor vikt vid att bedriva ett språkutvecklande arbetssätt. 

Språkövningar integreras med övrig verksamhet, och i det projektinriktade 

arbetssättet, som är signifikant för enheten där barnens frågor, tankar och 

hypoteser är utgångspunkt, får barnen möjlighet att utveckla sitt språk. 

Projekt som startat upp (ex. vatten, luft, fåglar, naturens under) fortlöper med 
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hjälp av barnens nyfikenhet och utforskande samt pedagogernas 

medforskande. Språk, naturvetenskap, teknik, rörelse och matematik, är 

områden som på ett naturligt sätt vävs in. 

Matematik, som utgör en del av språket, tilldelas nu extra ljus. Den 

reviderade läroplanens förstärkta fokus på matematiken i förskolan ses som 

utmaning. Barnens matematiska förmåga ska utvecklas och förskolorna har 

intensifierat sitt arbete för att främja barnens möjligheter att upptäcka och 

erfara matematiken i sin vardag och närmiljö. 

En utmaning ligger också i att synliggöra förskolornas verksamhet mer, och då 

inte minst matematiken, detta för såväl barn som för föräldrar och för 

pedagogerna själva. Flera av förskolorna har påbörjat ett framgångsrikt arbete 

med detta. Den pedagogiska miljön, som i enlighet med ett av enhetens 

åtaganden ska ge förutsättningar för utveckling och lärande, ska ses som en 

del av detta. Så också den pedagogiska dokumentationen som används för 

att synliggöra lärprocesser för barn, föräldrar och personal. Via den kan 

pedagogerna få syn på vad deras verksamhet erbjuder samt hur de ska 

kunna utveckla den vidare, vilket får anses som ett incitament inom enheten. 

Välutbildad personal och en utvecklande pedagogisk miljö är viktiga 

förutsättningar för barns lärande. Kompetensutveckling i bl.a. pedagogisk 

dokumentation samt fortsatt stöd från ledningshåll i att vidareutveckla den 

pedagogiska miljön står på agendan. 

Barn ska ha möjlighet att pröva på och att uttrycka sig via många 

uttrycksformer såsom lek, bild/skapande, rörelse, musik, dans och drama. 

Olika kulturupplevelser i form av teaterbesök, besök på museer och bibliotek 

fortsätter vara en del av vår verksamhet, i enlighet med åtagande . 

Gemensamma gruppstärkande målningar enligt Momentmetoden, ”alla kan 

måla”, har varit en succé, vilket ger all anledning att fortsätta även med detta. 

Med positiva förväntningar på barnen och nära samverkan med föräldrar 

samt genom att vara en lärande organisation där personalens kompetens 

används på bästa sätt, fortsätter Skärholmens förskoleenhet att bedriva ett 

visionärt men praktiknära arbete. 

Å TA G A N D E  

 Förskola Skärholmen åtar sig att erbjuda olika kulturaktiviteter för, av och 

med barn. 

Förskolorna ger barnen tillgång till kulturella upplevelser såsom teater, 

sagor, bild, dans, drama, rytmik, rörelse, sång och musik. Vi deltar i 

stadsdelens och stadens kulturutbud. Förskolorna besöker biblioteket för 
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boklån och filmförevisningar. Besök på olika museer. Genom förskolornas 

arbete med skapande aktiviteter tar man del av barnens olika kulturer. 

Gemensamma gruppstärkande målningar enligt Momentmetoden "Alla kan 

måla".  

 Förskola Skärholmen åtar sig att arbeta för att barn och familjer ska känna 

sig stolta över sin stadsdel och ta ansvar för dess utveckling. 

Förskolorna deltar och informerar om evenemang i Skärholmen. Förskolan 

synliggör sitt arbete för att barn och föräldrar ska känna sig stolta över 

verksamheten och hur mycket våra barn kan. Vi deltar i projekt där man kan 

synliggöra arbetet som sker i vår stadsdel.  

 Förskola Skärholmen åtar sig att erbjuda varierad förskoleverksamhet med 

utgångspunkt av läroplanen. 

Förskolans arbete planeras och följs upp enligt Förskolans kärnprocess på 

planeringsdagar, avdelningarnas reflektionstider och apt. Förskolorna 

arbetar projekterande med utgångspunkt från barnens intressen. I projekten 

sätts mål utifrån läroplanens olika områden och i arbetssättet integreras de 

olika målområdena. Omsorg, fostran och lärande ska utgöra en 

sammanhängande helhet i förskolans arbete. 

 Förskola Skärholmen åtar sig att barn utvecklar det svenska språket med 

modersmålet som grund. 

Ge barnen olika tillfällen att kommunicera och uttrycka sig såväl på 

svenska som på sitt modersmål, uppleva olika kulturaktiviteter och miljöer. 

Skapa goda relationer och talutrymme för barnen. Arbeta i små grupper. 

Föra dialog med föräldrarna vid introduktion, utvecklingssamtal och 

föräldraträffar kring modersmålets centrala roll för barnens hela 

språkutveckling. I språksamtal använder vi underlaget språkdomäner. 

Stödja barns språk-, kunskap- och identitetsutveckling utifrån ett 

interkulturellt perspektiv. Projektinriktat arbetssätt där barn utforskar ord 

och begrepp. Formulerar hypoteser. Ordbanker i projekt och olika domäner 

tex mat eller tvättrum. Modersmålgrupper på förskolor där det finns tillgång 

till flerspråkig personal.  
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 Förskola Skärholmen åtar sig att barnen utvecklar en förståelse för sig 

själva och sitt lärande. 

Förskolorna arbetar med lärande och utveckling i en pedagogisk 

stimulerande miljö där språk, matematik, natur lek, rörelse och skapande 

bildar en helhet. Arbetet utgår ifrån läroplanen och våra åtagande. Genom 

att - skapa goda relationer till barnen - bekräfta barnets hela JAG, olika 

språk och kulturtillhörigheter. - bemöta barnen så att de får en positiv bild 

av sig själva som lärande och skapande individer. - ge barnen möjligheter 

att uttrycka sig i många olika former som lek, bild, rörelse, musik, dans och 

drama. - ge barnen tillfällen att i samspel med andra barn och vuxna 

upptäcka och utforska naturvetenskap, teknik och matematik i vardagen -

använda ett rikt och varierat språk -erbjuda ett rikt och utforskande material 

utifrån barnens mognad -vara ute dagligen och ge möjlighet till inne- och 

utelekar samt organiserade lekar och rörelsestunder -anpassa verksamheten 

och arbetssättet så att alla barn upplever delaktighet, stöd och uppmuntran 

utifrån sina villkor. -arbeta temainriktat med projekt som utgår ifrån 

barnens intressen och frågeställningar. -Att barn ges möjlighet att reflektera 

enskilt och i grupp tillsammans med pedagoger via samtal och 

dokumentation om sitt och andras lärande. 

 Förskola Skärholmen åtar sig att miljön ute och inne ger förutsättningar till 

utveckling och lärande. 

Förskolorna arbetade med åtagandet på planeringsdagen och idéerna följs 

nu upp av åtgärdsplaner för genomförande. Exempel på arbetssätt:: -

skapande av matematikhörna - rum i rummen - sortering av material och 

översyn av tillgänglighet för barn i olika åldrar - lekstationer/verkstad inne 

och ute exempelvis för vattenlek - dialog med föräldrarna med fokus på 

miljö. Enkätfrågor hur de uppfattar miljön. Vecko och månadsbrev. Daglig 

kontakt. - presentation av den pedagogiska miljön för föräldrarna - aktuella 

bilder i fotoramarna 

 Förskola Skärholmen åtar sig att arbeta för att öka barnens fysiska aktivitet. 

Pedagogerna är positiva förebilder i samband med måltider. Vi har på våra 

förskolor en sockerfri zon och den mesta maten lagas från grunden i våra 

kök. Alla barn ska vara ute minst en gång per dag och rörelseaktivitet 

planeras in varje dag.  
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 Förskola Skärholmen erbjuder en trygg förskoleverksamhet 

I februari revideras och skrivs lokala likabehandlingsplaner utifrån 

kartläggning på förskolorna. Likabehandlingsarbetet i förskolan sker i nära 

samarbete med föräldrarna med syfte att skapa en god miljö där 

kränkningar inte sker. Förskolorna har regelbundna samtal med föräldrarna 

och vid behov skrivs åtgärdsplaner för att trygga en positiv utveckling. 

Barnen görs delaktiga genom att tex tala om vikten av att vara en bra 

kompis, hur är man en bra kompis?. Vad gör man för att säga stopp?. Vi 

utgår från en helhetssyn på barnet och ser vikten av ett nära samarbete med 

föräldrarna. Vid den föräldraaktiva inskolningen är föräldrarna med i 

verksamheten och får då en förståelse om vad förskolan innebär. 

Samarbetet med förskolan startar. Övriga samverkansformer är daglig 

kontakt vid hämtning och lämning, utvecklingssamtal, föräldraträffar, drop-

in kaffe, föräldramöte och föräldramiddagar i olika former. Vi använder oss 

bland annat av metoderna Stegvis och Start som inspirationskälla och stöd i 

arbetet med känslor och samspel.  

RÄ TTEL S E  

Vår ambition är att leva upp till våra åtaganden. Om vi ej lyckas med detta ska 

vi genast se över våra rutiner och rätta till det som felats. Alla klagomål 

dokumenteras och tas upp på våra arbetsplatsträffar där vi går igenom dem med 

personalen som ser till att de snarast åtgärdas. Regelbunden information ges till 

ledningen och stadsdelsnämndens politiker om vilka klagomål som inkommit 

S YN PU N KTER /  K L A G O MÅ L   

Vår ambition är att det skall vara god kvalitet, i förskolan. Vi välkomnar dina 

synpunkter som är viktiga för vårt fortsatta arbete. Du kan framföra dina 

klagomål och synpunkter i första hand till pedagogerna på förskolan. Dina och 

din anhörigs klagomål och synpunkter kan också framföras till representanter i 

ledningsgruppen/ teamet. 

Regelbunden information ges till ledningen och stadsdelsnämndens politiker 

om vilka klagomål som har inkommit. Blankett för förslag, klagomål och 

synpunkter kan vara till hjälp som finns på på förskolan och på internet. 

Om du anser att du inte fått gensvar gällande dina klagomål och synpunkter kan 

du ta kontakt med Eva Ståhl på telefon 08- 50824137. 

VI L L  D U  VETA  MER?   

Kontakta: Förskolechef Eva Ståhl 

Adress: Bodholmsplan 2 

Box 503 
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127 26 Skärholmen 

Telefon: 08-508 24 137  

E-POST: eva.stahl@stockholm.se 

2012-12-05 

Daniel Björkegren 

Titel 

Skärho lmen stadsde l snämnd  Försko la  Skärho lmen  

Adress :   Adress :   

Te le fon :   Te le fon :   

Te le f ax :   Te le f ax :   

E -post :   E -post :   

DENNA GARANTI GODKÄNDES AV NÄMNDEN/FÖRVALTNINGEN 

DECEMBER 2012  


