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Inledning 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, 

där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.” 

( Utdrag från Läroplanen för förskolan) 

Ulvsundas förskolor arbetar utifrån läroplanen för förskolan och Stockholms stads 

förskoleplan. 

Vi erbjuder barnen en miljö som utmanar barnen till att pröva själva och att kunna se sitt eget 

lärande. Förskolepersonalen stödjer barnen att se sina egna möjligheter och tro på sin egen 

förmåga. Både barn och förskolepersonal ska känna att de finns med i meningsfulla 

sammanhang. 

Våra ställningstaganden som vår verksamhet vilar på är: 

 Interkulturellt förhållningssätt, 

 Normkritiskt perspektiv, 

 Projektinriktat arbetssätt, 

 Pedagogisk dokumentation, 

Målgrupp 

Ulvsunda förskolor är en kommunal förskoleverksamhet som riktar sig är till barn i åldern 1-5 

år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till 

följd av barnets egna behov av stöd. Vårt upptagningsområde är i huvudsak Ulvsunda/ 

Traneberg. 

Volym 

Förskolan Trandansen, Margretelundsvägen 73 och Kilsbergsvägen 9, fyra avdelningar med 

barn i åldern 1-5 år. 

Förskolan Ulven, Bielkevägen 18, tre åldersindelade avdelningar: 1-2 åringar, 3-4 åringar och 

4-5 åringar. 

Förskolan Västerled, Ulvsunda Slottsväg 19 och 22, fem avdelningar. Två avdelningar med de 

yngsta barnen och tre avdelningar med de äldsta. 

Totalt har vi 203 inskrivna barn i enheten den 15 januari 2016 . 

39 av barnen (18,8 %) har annat modersmål, eller har ett av modersmålen på svenska. 20 olika 

språk finns representerade. 

Organisation 

Förskole enheten leds av en förskolechef som har det övergripande ansvaret för barn, 

personal, pedagogik och ekonomi. En biträdande förskolechef/ Pedagogista har ansvar för det 

pedagogiska utvecklingsarbetet i enheten samt för arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. 

Vår organisation kring den pedagogiska verksamheten: 
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 Utvecklingsgruppen består av förskolechef, biträdande förskolechef och en 

förskollärare från varje avdelning. Utvecklingsgruppens främsta uppgift är 

verksamhetsutveckling och att vara en länk mellan ledning och förskolor. 

 Internt nätverk, en från varje avdelning 

 Alla arbetslag har reflektions/ planeringstid varje vecka. Vid några tillfällen/ termin 

med biträdande förskolechef/ Pedagogista. 

 Alla förskollärare har individuell tid, vi arbetar för att barnskötarna får tid för 

planering av aktiviteter som de är ansvariga för. 

 Reflektionssamtal med protokoll som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet sker 

vid 3 tillfällen/ år. De samtalen leds av stödpedagog. 

 Enheten har fyra utvecklingsdagar/år samt en gemensam för alla Brommas förskolor 

som Stadsdelsnämnden har godkänt. 

 Normpiloter, arbetar i enlighet med Likabehandlingsplanens intentioner och initierar 

samtal och normkreativt arbete. 

 Köksträffar, enhetens ekonomibiträden träffas några gånger om året för att ge 

varandra stöd, tips och idéer. 

 Förskoleråd, finns på samtliga förskolor. Ca tre gånger möts föräldrarepresentanter, 

förskolepersonal och förskolechef/ biträdande förskolechef. 

Vår organisation kring arbetsmiljö och medbestämmande: 

 Förskolorna har egna Husmöten, där praktiska lösningar, organisation och 

pedagogiska frågor kan tas upp. Förskolechefen deltar en gång i månaden på dessa. 

 Enheten har en samverkansgrupp, 8 gånger/år. 

 Hälsocoacher, en från varje förskola, initierar hälsofrämjande aktiviteter för barn och 

personal. 

 Arbetsplatsträffar (APT) 10 ggr/år, dels på varje förskola och gemensamt hela 

enheten. 

 Medarbetarsamtal har alla medarbetare, både enskilt och i arbetslaget med 

förskolechef och biträdande. 

 Lönesamtal en gång/ år. För förskollärarna erbjuder vi lönesättande samtal. 

 Skyddsombud som två gånger per år genomför arbetsmiljö rond. 

 Brandskyddsrond genomförs en gång per år. 

 Medarbetarenkäter görs en gång per år, genomgång på APT och på 

samverkansmöte. Några frågor väljs ut och tas upp i medarbetarsamtalen. 

Utvecklingsområden 

 Resultat uppföljning 

Det systematiska kvalitetsarbetet finns integrerat i enhetens organisation. 

Reflektionsprotokollets frågeställningar känns fortfarande till viss del som svåra och vi 

kommer att se över dem och arbeta för en starkare koppling som uppföljning till de arbetssätt 

som vi formulerat i EVP och våra ställningstaganden. 

I förskoleundersökningen framkom att det är att visa på barnens lärande och det matematiska 

och naturvetenskapliga områdena som vi behöver fokusera på. Våra resultat är i år både upp 

och ner. Utifrån att vi har haft en stor sjukfrånvaro i personalgrupperna under svarsperioden 
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för enkäten, så är vi nöjda. Vi har haft en genomgång på varje avdelning kring resultatet och 

ställt de i relation till våra utvärderingar och diskuterat olika utvecklingsmöjligheter. Vår 

strävan under året har varit att öka kvalitén och likvärdigheten på våra förskolor. 

Vi har haft svårt att rekrytera förskollärare, en avdelning har saknat förskollärare från april till 

årets slut. Två förskollärare är anställda enligt skollagen, den ena kompletterar sin utländska 

examen för att få legitimation. 

Vi har under året satsat mycket på att förbättra miljön. Fem avdelningar ligger i äldre lokaler 

och vi har under året inköpt matbord, mattor och satt upp anslagstavlor som förbättrat 

ljudnivån. Vi behöver fortsätta arbetet med våra pedagogiska miljöer. 

Resultatet i Medarbetarenkäten låg även i år på ett AMI på 86 %. Vi förändrade arbetssättet 

kring medarbetarsamtalen och tillförde ett samtal i hela arbetslaget. Förändringen var 

uppskattad och vi fortsätter utifrån den modellen. 

 Extern påverkan 

I vårt arbete med Likabehandlingsplan och diskriminering och utifrån strömningar i samhället 

ser vi att arbetet med allas lika rätt är viktigt i förskolan. Bromma tillhör en av de stadsdelarna 

som har lägst barnfattigdom i Stockholm, ett priviligierat område. Tolerans, respekt och 

demokrati är aktuellt i alla möten och vi behöver möjliggöra möten för barnen både med det 

kända, och det okända. 

Barnkonventionens fyra grundläggande principer: 

Principen om icke-diskriminering, att alla barn har samma rättigheter. 

Principen om barnets bästa som ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

Principen om rätten till liv och utveckling. 

Principen om respekten om att alla barn har rätt att uttrycka sin mening. 

Alla barn med annat modersmål ska, enligt Brommas språkpolicydokument, ha ett 

språksamtal med vårdnadshavare för kartläggning av barnets språkdomäner. 39 av barnen 

(18,8 %) har annat modersmål, eller har ett av modersmålen på svenska. Bland personalen är 

det 20 %. Vi ser ett behov av att utveckla vårt arbete med flerspråkighet och interkulturalitet i 

alla grupper och inte bara i det grupper som har barn med annat modersmål. 

Tydliga förändringar i klimatet gör att vi precis som staden behöver anstränga oss och arbeta 

mot klimatneutralitet. I detta miljöarbete ska barnen vara delaktiga. 

Ett av Stockholms stads utvecklingsområden är att öka andelen förskollärare. Vi ser en 

svårighet i detta då det inte är många sökande på de tjänster vi utlyst. Bristen på förskollärare 

skapar höga lönekrav vilket är en svårighet att möta. 

 Utvecklingsbehov 

Utifrån det omfattande utvecklingsarbete som vår stadsdel och vår enhet befunnit sig i 

kommer vi att fortsätta och fördjupa vårt arbete kring våra tidigare områden under även detta 

kommande år. 

Utvecklingsområdena är: 

 Arbete med systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med andra förskole enheter i 
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Bromma. Utveckla reflektionprotokollens frågor i samklang med enhetsmålen och 

våra ställningstaganden. 

 Fördjupa arbetet kring Ulvsundas pedagogiska ställningstaganden: 

Interkulturellt förhållningssätt, Normkritiskt perspektiv, Projektinriktat arbetssätt och 

Pedagogisk dokumentation. I Likabehandlingsplanen finns i de Främjande insatserna 

att vi ska introducera normkreativt arbete, bl a med material i de olika 

diskrimineringsområdena. 

 Pedagogisk miljö, utveckla förskolemiljöerna och formulera en gemensam grund. 

Kompetensutveckling i hur få till en medveten estetisk, pedagogisk miljö utifrån en 

kemikaliesmart förskola. 

 Nytt gemensamt tema; De fantastiska språken, avslutas efter denna termin. Vi behöver 

tillföra matematik, naturvetenskap och teknik. 

 Fördjupning av arbetet med Arbetsplan/ Process berättelse. 

 Revidera underlagen för utvecklingssamtalen med vårdnadshavare. 

 I samarbete med skolan ta fram former för gruppens dokumentation inför övergången 

till förskoleklassen. 

 Köksgruppen utvecklar matsedlar utifrån senaste rön och hållbar utveckling. Vi är 

med i ett pilotprojekt just nu kring barn och hälsa, i det arbetsmaterialet har vi mycket 

stödfrågor för trevlig och näringsriktiga måltider i förskolan. 

Samtliga kök lägger ut matsedel och bilder på Instagram. 

 Vi kommer att införa sortering av matavfall. Övrig sopsortering ses över i samarbete 

med stadsdelen. 

 Ny introduktion för alla nyanställda i enheten ska utvecklas. Tydlig och välkomnande 

start i enheten. 

Budget/ Ekonomisk tilldelning 

Ulvsundas totala budget för år 2016 är 22 800 000 tkr. 

Arbetssätt kring våra ställningstaganden 
I verksamheten hämtar vi inspiration från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia och 

deras filosofi. 

Inför verksamhetsplanen 2013 tog vi fram ställningstaganden som vår verksamhet vilar på. 

Det som följer nedan är vår tolkning av våra ställningstaganden och hur de ska prägla vårt 

arbetssätt oavsett situation och aktivitet. 

Interkulturellt förhållningssätt 
Innebär att alla barn och deras familjer ska mötas av öppenhet, nyfikenhet och förståelse. Vi 

är alla bärare av vår kultur, och vi tänker att samverkan kring dem skapar en tillgång och ökad 

tolerans mellan oss alla. Att barnen i sin unikitet blir sedda och lyssnade till, i gemenskap med 

andra skapa en tillit till sin egen förmåga och en stark identitet. 

Detta betyder att vi behöver skapa olika möten för olika barn vid olika tillfällen, ibland utifrån 

barnens egna önskemål men också utifrån en pedagogisk medvetenhet. Små grupper där alla 

barn kan få tid och uppmärksamhet.Det betyder också att förskolepersonalen behöver vara 

närvarande, aktivt seende och lyssnande. 

Vi är också medskapare av vår kultur, varje generation skapar sina mönster och sina 
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värderingar. Det är av största vikt att vi har ett demokratiskt arbetssätt, att vi tar barnens 

frågor och intressen på allvar. Barnen ska vara delaktiga och ha inflytande kring hur deras 

vardag utformas. 

Normkritiskt perspektiv  
Det finns många oskrivna regler, förväntningar och ideal om hur vi människor ska eller bör 

vara. I vårt arbete ingår att vi reflekterar kring de normer och värderingar som vi i vår 

förskolekultur erbjuder barnen. Viktigt att vi som förskolepersonal ser den makt vi besitter, att 

vi arbetar aktivt med att medvetandegöra oss kring våra normer och värderingar och hur det 

påverkar barnen. 

Vi ska erbjuda barnen möjlighet att pröva, utforska, reflektera och konstruera lärande 

individuellt och i grupp med andra. 

Materialet ska erbjuda många olika nyanser och utmana de gängse normerna. Alla barn ska 

känna sig representerade, kunna spegla sig i materialet. 

Barnlitteraturen används som ett pedagogiskt verktyg för att lyfta samtal och reflektera 

tillsammans med barnen. 

Projektinriktat arbetssätt  
Vi kommer att arbeta med gemensamt tema även de kommande två åren. Rubriken är ”De 

fantastiska språken”. Varje avdelning utgår från barns intressen och frågeställningar och det 

skapar inriktningen i projektet och de vägar som arbetet tar. I projekten ingår att läsa 

dokumentationen utifrån perspektiv som t ex kan kopplas till språk, naturvetenskap eller 

matematik. Ett viktigt perspektiv till detta tema är skapande och de ”100 språken”. 

Barnen ska ges möjlighet att prova sina hypoteser och olika teorier och det tar sig olika 

uttryck i barnens lekar och aktiviteter. 

Barnen behöver introduceras i hur miljön och materialet på avdelningen kan användas i deras 

undersökande. Material och miljö ska fungera som inspiration och utmaning för barnen. 

Vi utmanar och ger ny kunskap kring olika materials egenskaper och möjligheter. 

Även här behöver vi möjliggöra för barnens individuella utforskande men också tillsammans 

med andra. 

Vi använder barnens olikheter som en tillgång i projektens grupper. Barnen tillför varandra 

olika frågor, hypoteser, tekniker, strategier, reflektioner och slutsatser. Den snabbtänkta får 

möta den eftertänksamme, den betraktande får möta den impulsiva, den praktiska den 

teoretiska, den med faktakunskap med fantasi osv. 

Pedagogisk dokumentation 
Ett av våra pedagogiska verktyg är dokumentationen. Dokumentationen används som 

underlag för samtal tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor. Dokumentationen är 

ett underlag för reflektion och kan läsas utifrån olika perspektiv. Dokumentationen ger en 

möjlighet att få syn på det som barnen försöker skapa mening om. Den är också ett verktyg 

för hur vi organiserar för förändring och utveckling. 

Pedagogens roll 
”Vi behöver en lärare, som ibland är regissör, ibland manusförfattare, ibland ridå och fond och ibland sufflör. 

En lärare som är både mild och sträng, som är ljussättare, och fördelar färgerna och som t.o.m. är publik – 

åskådaren som betraktar, klappar händerna ibland, eller som förblir tyst, fylld av känslor. Som ibland bedömer 

skeptiskt och vid andra tillfällen applåderar med entusiasm.                                                      Loris Malaguzzi 
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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 

100 % tas fram av 
nämnden 

År 

 Andel förskollärare av antal anställda 40 % 40 % Tertial 

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

 3,8 År 

Nämndmål: 

1.1.1 Barnen i Brommas förskolor förstår grundläggande demokratiska värden 

(Normer och värden) 

Beskrivning 

Förskolorna ska stimulera barnen att utveckla demokratiska värderingar. Förhållningssätt och 

bemötande som vilar på demokratins grunder ska därför genomsyra verksamheten. 

Förväntat resultat 

Barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar, visa hänsyn till andras situation och hjälpa 

varandra. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med förskolans 
arbete med normer och värden samt barns inflytande. 

  Halvår 

Enhetsmål: 

Barnen får ingå i demokratiska processer och empatiska sammanhang. 

Förväntat resultat 

Alla barn ska få pröva, utforska, reflektera och konstruera lärandet enskilt och i grupp. 

Alla barns tankar och förmågor tas tillvara, olikheten ses som en tillgång. 

Alla barn ges möjlighet att använda sig av sina tidigare erfarenheter/ kunskaper i nya 

sammanhang. 

Alla barn ges möjlighet att känna tillit till sina egna förmågor och att förstå sin roll i gruppen. 

Arbetssätt 

Vi arbetar med barnen i små grupper där de kan möta varandra och förstå varandras förmågor. 

Vi ska ge alla barn möjlighet att komma till tals och bli lyssnade på. 

Vi tar tillvara på barnens idéer och förmågor för att stärka dem inför sig själva och varandra. 
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Vi initierar aktiviteter där vi samarbetar mot ett gemensamt mål. 

Vi använder oss av röstningsförfarande kring vissa beslut för att barnen ska förstå 

demokratiska processer. 

Resursanvändning 

Dokumentation och reflektion 

En välorganiserad struktur för det pedagogiska arbetet. 

Den pedagogiska miljön och materialet. 

Normpiloter ansvarar för revidering av Likabehandlingsplanen och för att skapa ny kunskap 

och medvetenhet. 

Litteratur: Bångstyriga barn; Klara Dolk, Normkreativitet i förskolan – om likabehandling och 

vägar till likabehandling, Karin Salmson & Johanna Ivarsson. 

Uppföljning 

Reflektion, intervjuer och samtal med barnen, både individuellt och i grupp. 

Genom observation och pedagogisk dokumentation som sammanfattas bl. a i samtal utifrån 

reflektionsprotokollen med stödpedagog. 

Frågeställning: 

Hur har vi möjliggjort för barnen att ingå i demokratiska processer och empatiska 

sammanhang? 

Vad ser vi att det bidragit till? 

 

I kartläggningen kring arbetet kring Likabehandlingsplanen. 

Utvecklingssamtal med vårdnadshavare och Förskoleundersökningen 

Kvalitetsredovisningen 

Utveckling 

Vi har under arbetet kring genus ökat vår medvetenhet kring att olika normer påverkar oss i 

arbetet. Vi har bytt namn på vår interna arbetsgrupp från Genusgruppen till Normpiloter 

eftersom vi idag ser andra normer än bara kring kön. Vi kommer att arbeta med att 

implementera det nya normkreativa material som vi inköpt. 

Fortsätta arbetet kring att förankra arbetet och medvetandegöra oss kring våra 

ställningstaganden och dess innebörd. De begrepp som vi använder måste kunna ses i vår 

verksamhet. Arbeta för att vi har en god rutin kring kartläggningsarbetet och hur vi snabbt 

agerar utifrån de tolkningar och analyser vi gör. Skapa delaktighet med vårdnadshavare 

genom information och samtal. 

Vi arbetar för att öka vårt resultat i Förskoleundersökningen och att alla frågor kring Normer 

och värden och barns inflytande uppnår Brommas snittvärde. Frågorna kring sociala förmågor 

och frågan kring barns initiativ och ansvar behöver höjas. 
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Nämndmål: 

1.1.2  Barnen i Brommas förskolor lär, leker och utvecklas i en god pedagogisk 

miljö (Utveckling och lärande) 

Beskrivning 

Brommas kommunala förskolor har tagit ställning för en barnsyn, en kunskapssyn och ett 

pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark övertygelse om barns egna drivkrafter. I 

förskolan får alla barn en verksamhet där omsorg, utveckling, lek och lärande bildar en helhet 

i en god pedagogisk miljö. Grunden till barnets livslånga lärande läggs i mötet med 

förskolepersonalen och med andra barn. 

 

I våra förskolor ges utrymme för barnen att fundera, undra, undersöka, utforska och 

problematisera i små grupper kring de olika frågor som väcks. I meningsfulla sammanhang 

och med många uttryckssätt hittar barnen vägar att lösa problem, få svar på och 

vidareutveckla sina frågor. 

 

Förskolepersonalen arbetar med pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med 

barnen. Arbetssättet synliggör barnens intressen, erfarenheter och behov samt driver ett 

utforskande och processinriktat arbete framåt. Förskolorna arbetar med systematisk 

uppföljning där enhetens förväntade resultat följs upp med hjälp av de reflektions- och 

uppföljningsprotokoll som alla förskolor i Bromma utvecklar. Uppföljningen utvärderar också 

i vilken utsträckning arbetslagen skapar förutsättningar för barnens delaktighet i lärprocesser. 

Förskolornas verksamhet följs även upp med hjälp av stadens kvalitetsindikator, en 

självvärdering som ingår i stadens integrerade ledningssystem. 

Förväntat resultat 

Barnen ingår i lärprocesser och reflekterar över sitt eget lärande. 

Alla arbetslag använder pedagogisk dokumentation och reflektion som ett viktigt verktyg i sitt 

kvalitetsarbete. 

Alla arbetslag når minst resultatet 3 av 5 möjliga i kommunfullmäktiges kvalitetsindikator. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel arbetslag där pedagogisk dokumentation och reflektion 
används systematiskt för att utveckla verksamheten 

100 %  Tertial 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med barns 
utveckling och lärande. 

  Halvår 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolorna fortsätter utveckla arbetet med Bromma förskolors 
uppföljningsmodell utifrån mål- och resultatstyrning. 

2013-01-01 2016-12-31 
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Enhetsmål: 

Barnen ges språkliga, matematiska och naturvetenskapliga utmaningar. 

Förväntat resultat 

Alla barn ska få pröva, utforska, reflektera och konstruera lärandet enskilt och i grupp. 

Alla barns tankar och förmågor tas tillvara, olikheten ses som en tillgång. 

Alla barn ges möjlighet att använda sig av sina tidigare erfarenheter/ kunskaper i nya 

sammanhang. 

Alla barn ges möjlighet att känna tillit till sina egna förmågor och att förstå sin roll i gruppen. 

Arbetssätt 

Vi konkretiserar och visualiserar symboler och naturvetenskapliga fenomen genom 

tillgängligt och stimulerande material. 

Vi använder ett utmanande och avancerat språk med bl. a. matematiska och 

naturvetenskapliga begrepp, för att berika barnens ordförråd. 

Vi erbjuder genomtänkt material som stimulerar till matematiskt tänkande och utforskande 

t.ex. experiment och användning av volymmått både ute och inne. 

Vi skapar möten för kommunikation och synliggör barnens olika språkkompetenser. Vi 

stimulerar barnens språkliga utveckling genom t ex boksamtal och språklekar. 

Vi uppmuntrar till olika litteracitetsövningar. 

Vi arbetar utifrån genrepedagogik, där vi erbjuder barnen olika typer av samtal och litteratur. 

Resursanvändning 

Dokumentation och reflektion, på avdelningen och i olika nätverk och möten med stöd av 

våra reflektionsverktyg. 

En välorganiserad struktur för det pedagogiska arbetet. 

Den pedagogiska miljön och materialet. 

Kompetensutveckling kring flerspråklighet och genrepedagogik. 

Litteratur och Brommas Språkpolicydokument. 

Uppföljning 

Reflektion, intervjuer och samtal med barnen, både individuellt och i grupp. 

Genom observation och pedagogisk dokumentation som sammanfattas bl. a i samtal utifrån 

reflektionsprotokollen med stödpedagog. Även i utvärderingen och arbetet kring Kvalitets-

kriterierna. 

Frågeställning: 

Hur har vi arbetat kring att ge barnen språkliga, matematiska och naturvetenskapliga 

utmaningar? 

Vad ser vi att det bidragit till? 

Utveckling 

Vi fortsätter att sätta fokus på den pedagogiska dokumentationen och på hur vi kan synliggöra 

barns lärande. Öka vår egen kompetens för att kunna ge matematiska och naturvetenskapliga 

utmaningar till barnen. 

Utveckla vårt användande av lärplattor, projektorer och annat IKT. Förhoppningsvis har vi nu 
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en säkerhet kring IKT och kan bjuda in barnen i större utsträckning. 

Vi kan ofta se matematik och naturvetenskap när vi reflekterar och läser dokumentationen. 

Men vi behöver arbeta vidare med att ha en medvetenhet kring dessa områden redan vid 

ingången i våra projekt. T ex kan val av undersökningsfrågor och projektuppgifter göra andra 

perspektiv synliga. 

Vi arbetar för att öka vårt resultat i Förskole undersökningen och att alla frågor uppnår 

Brommas snittvärde. Arbeta mot nivå 4 i stadens Kvalitetsindikator. 

Efter vårt gemensamma tema "De fantastiska språken" som avslutas efter vårterminen, 

kommer vi troligtvis rikta det gemensamma temat mot en naturvetenskaplig innehåll. 

Enhetsmål: 

Barnen ska ha tillgång till en utmanande och inspirerande pedagogisk miljö. 

Förväntat resultat 

Alla barn ska få pröva, utforska, reflektera och konstruera lärandet enskilt och i grupp. 

Alla barns tankar och förmågor tas tillvara, olikheten ses som en tillgång. 

Alla barn ges möjlighet att använda sig av sina tidigare erfarenheter/ kunskaper i nya 

sammanhang. 

Alla barn ges möjlighet att känna tillit till sina egna förmågor och att förstå sin roll i gruppen. 

Arbetssätt 

Vi arbetar ständigt med en föränderlig miljö. Vi tillför och tar bort för att hålla barnens 

nyfikenhet vid liv. 

Vi utmanar barnen så att de vågar och kan prova själva. 

Vi erbjuder en tydlig och strukturerad miljö där barnen kan prova och utvecklas. 

Materialet ska vara tillgängligt för barnen, de ska kunna ta själva och sortera tillbaka. 

Vi arbetar för att alla barn ska inkluderas och respekteras i vår verksamhet. Det ska finnas 

något för alla. 

Resursanvändning 

Normkreativt material; böcker, dockor och figurer. 

Interna nätverket där vi gör studiebesök i varandras miljöer. 

Normpiloterna 

Utvecklingsgruppen 

Uppföljning 

Reflektion, intervjuer och samtal med barnen, både individuellt och i grupp. 

Genom observation och pedagogisk dokumentation kring hur barnen använder sig av material 

och miljöer. Det sammanfattas bl. a i samtal utifrån reflektionsprotokollen med stödpedagog. 

Frågeställning: 

Hur har vi möjliggjort för barnen att ha tillgång en utmanande och inspirerande pedagogisk 

miljö? 

Vad ser vi att det bidragit till? 

 

Kvalitetsindikatorerna 
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Förskoleundersökningen 

Utveckling 

Vår ambition är att under året kvalitetsmärka våra miljöer. 

På varje avdelning ska finnas: 

o Ateljé för skapande, 

o Bygg och konstruktion, 

o Matematik/ NO/ teknik 

o Språk och kommunikation, 

o Dramatisering, rollek 

o Miljö för avskildhet, reflektion och vila. 

 

Vi kommer att fortsätta att byta ut till barnbord med ljuddämpande bordsskiva. Vi fortsätter 

att sätta upp anslagstavlor på avdelningarna, dels för att sänka ljudnivån men också för att 

möjliggöra för barnens egen dokumentation och den pedagogiska dokumentationen.   

Vi arbetar för att öka vårt resultat i Förskoleundersökningen kring den pedagogiska miljön. Vi 

hoppas att den ska uppnå Brommas snittvärde. Endast en avdelning av våra 12 avdelningar 

skattade sig på nivå 4 i stadens Kvalitetsindikator. 

Nämndmål: 

1.1.3 Barnens olika förutsättningar och behov  tas tillvara i förskolorna (Barns 

inflytande) 

Beskrivning 

Alla barn i Brommas förskolor, oavsett förutsättningar och behov, ska ha samma möjligheter 

till en rolig, trygg och lärorik tid. Jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt är en del 

av förskolans uppdrag och alla barn ska självklart ges samma möjligheter att utmana sina 

intressen och förmågor. 

Förskolechefen ansvarar för att barn som behöver extra stöd får det och att det sker i 

samverkan med föräldrar/vårdnadshavare. 

Bromma driver också en språkförskola med plats för åtta barn med grav språkstörning. 

Förväntat resultat 

Alla barn ges samma förutsättningar till lek och lärande 

Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas och revideras utifrån de enskilda 

barngruppernas behov. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel förskolor som årligen reviderar sina 
likabehandlingsplaner utifrån situationen i den enskilda 
barngruppen. 

  År 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att alla barn ges 
lika möjligheter att utvecklas 

  Halvår 
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Enhetsmål: 

Barnen inkluderas utifrån sina olika kompetenser och förutsättningar. 

Förväntat resultat 

Alla barn ska få pröva, utforska, reflektera och konstruera lärandet enskilt och i grupp. 

Alla barns tankar och förmågor tas tillvara, olikheten ses som en tillgång. 

Alla barn ges möjlighet att använda sig av sina tidigare erfarenheter/ kunskaper i nya 

sammanhang. 

Alla barn ges möjlighet att känna tillit till sina egna förmågor och att förstå sin roll i gruppen. 

Arbetssätt 

Vi låter barnen använda och pröva olika tekniker, strategier och material vid många olika 

tillfällen. 

Vi ger varierade utmaningar utifrån barnens egna förutsättningar. 

Vi ska utmana ”förskolenormen” för att lyfta varje barns kultur och vilja. 

Vi ska tillföra många ”språk” så att varje barn kan hitta sin egen identitet och uttryckssätt och 

växa med det. 

Resursanvändning 

Dokumentation och reflektion, på avdelningen och i olika nätverk och möten i stöd av våra 

reflektionsverktyg. 

En välorganiserad struktur för det pedagogiska arbetet. 

Den pedagogiska miljön och materialet. 

Litteratur: Bångstyriga barn; Klara Dolk, Normkreativitet i förskolan – om likabehandling och 

vägar till likabehandling, Karin Salmson & Johanna Ivarsson. 

Uppföljning 

Reflektion, intervjuer och samtal med barnen, både individuellt och i grupp. 

Genom observation och pedagogisk dokumentation som sammanfattas bl. a i samtal utifrån 

Reflektionsprotokollet med stödpedagog. 

Frågeställningar kring: 

Hur har vi möjliggjort att alla inkluderas utifrån sina olika kompetenser och förutsättningar? 

Vad kan vi se att det har bidragit till? 

 

Utvecklingssamtal med vårdnadshavare 

Förskoleundersökningen 

Kvalitetsredovisningen 

Utveckling 

Vi arbetar för att öka vårt resultat i Förskoleundersökningen och att alla frågor uppnår 

Brommas snittvärde. Framförallt är det frågan; Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och 

eget ansvar, som behöver höjas. 

Utveckla barnens delaktighet i utformandet av miljön och materialet på avdelningen. 

Att i reflektion med barnen arbeta med att jämföra, kommunicera, tolka och analysera. Arbeta 

kring det som kan leda fram till barnens egna ställningstaganden. 
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Barnen ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolornas menyer. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Likabehandlingsplanerna revideras en gång om året 2016-01-14 2016-12-31 

Nämndmål: 

1.1.4  Barnens bästa tas tillvara genom en god samverkan med 

föräldrar/vårdnadshavare och skola (Förskola och hem samt Samverkan med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet) 

Beskrivning 

Förskolan behöver föräldrars synpunkter för sin utveckling och det är förskolans ansvar att 

erbjuda fungerande samverkansformer. 

För att ge barnen en trygg övergång från förskola till skola samverkar förskolor och skolor 

utifrån de riktlinjer för övergång mellan de två verksamheterna som kommunfullmäktige 

beslutat om. Förskolechefer och rektorer har ett särskilt ansvar för att denna samverkan 

kommer till stånd. 

Förväntat resultat 

Förskolorna erbjuder ett flertal former för samverkan med föräldrar/vårdnadshavare. 

Förskolorna följer den handlingsplan för övergång förskola-skola som gemensamt tagits fram 

i stadsdelen. 

Alla sexåringar som går över till skolan får med sig en övergripande pedagogisk 

dokumentation om sin tid på förskolan. 

Särskild uppmärksamhet ägnas barn i behov av särskilt stöd vid deras övergång till skolan. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med förskolans 
samverkan med hemmet. 

  Halvår 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Brommas handlingsplan för övergång förskola-skola revideras och 
används i samverkan med mottagande skolor. 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Barnens övergång till skolan är väl förberedd (Samverkan med förskoleklassen, 

skolan och fritidshemmet) 

Förväntat resultat 

Barnen ser fram emot att börja skolan 

Barnen har positiva minnen från sin förskoletid. 

Förskolan har rutiner för avslutning och förberedelse inför barnens skolstart. 

Samarbetet mellan skola och förskola skapar inblick och förståelse för varandras 

verksamheter. 
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Alla barn med särskilda rättigheter har blivit erbjudna trepartssamtal inför skolstarten. 

Arbetssätt 

Barnen i enheten ges möjlighet till möten och kontaktskapande inför övergången till skolan. 

Samtliga blivande skolbarn i enheten har en gemensam dag med aktiviteter och picnic. 

Barnen presenterar sig för varandra och berättar vilken skola de ska börja i. 

För barn med särskilda rättigheter finns rutiner där övergången görs klar så tidigt som möjligt 

under våren i samarbete med föräldrar och skola. 

Personal från förskola och skola (Röda Tråden- möten) träffas ca två gånger/år för samtal och 

beskrivning av respektive verksamhet och för planering och uppföljning. 

Samarbete med vårdnadshavare. 

Gemensamt underlag för övergång tas fram av förskolechefer, privata enheter och biträdande 

rektorer i Alviksskolan. 

Resursanvändning 

Möten med skolans personal 

Föräldramöten 

Informationsbrev 

Uppföljning 

Avslutningssamtal 

Röda Tråden- möten 

Utvärdering av arbetet kring barnens övergång till skolan. 

Utveckling 

Arbeta fram underlag för övergången i samarbete med Alviksskolan, Alviks förskolor och 

privata verksamheter i området. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Blivande förskolebarnens avdelningsdokumentation lämnas över 
till skolan 

2016-01-01 2016-06-30 

Enhetsmål: 

Förskolan samarbetar med hemmet 

Förväntat resultat 

Vårdnadshavare känner tillit till verksamheten och personalen. 

Vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten. 

Vårdnadshavare förstår förskolans uppdrag och ser helheten, både omsorg och lärande. 

Barnen mår bra och känner trygghet när vårdnadshavare och förskolepersonal samarbetar. 

Arbetssätt 

Föräldra-aktiv inskolning där vårdnadshavare är delaktiga i verksamhetens och har ett 

uppföljande samtal. 

Vårdnadshavare får daglig information om verksamheten och sitt barn på olika sätt. 
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Information till vårdnadshavare via mejl, minst en gång/ månad där vi berättar om det som 

pågår i verksamheten. 

Förskolepersonalen har ett professionellt bemötande och interkulturellt förhållningssätt kring 

vårdnadshavares synpunkter. 

Föräldramöten erbjuds minst en gång/ termin. 

Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång/ år och vid behov oftare. 

Vårdnadshavare bjuds in till olika former av samverkan t ex drop-in, städ/ gårdsdagar, 

utställningar och firande av olika traditioner. 

Förskoleråd finns på varje förskola där varje avdelning är representerad och träffas 1-2 

gånger/termin. 

Informationsbrev från ledningen kring t ex mål och arbetssätt. 

Matsedel och foton från alla kök finns att se på Instagram fr o m januari. 

Resursanvändning 

Daglig dialog vid lämning och hämtning. 

Dokumentation och bildspel. 

Informationsbrev, både från avdelningen och från ledningen. 

Inskolningssamtal, någon vecka efter inskolningens slut. Inkluderar språksamtal enligt 

Brommas språkpolicydokument om barnet har annat modersmål. 

Utvecklingssamtal, minst en gång per år. 

Avslutningssamtal 

Föräldramöten 

Förskoleråd 

Uppföljning 

Utvecklingssamtal 

Föräldramöten och Förskoleråd. 

Avdelningens reflektion och utvärdering: 

Kvalitetsredovisning 

Förskoleundersökningen. 

Utveckling 

Vi arbetar vidare med att hitta ytterligare former för vårdnadshavares möjlighet till påverkan 

och känsla av delaktighet, att känna sig involverade. Alla avdelningar kommer att ha 

föräldramöte varje termin. 

Vi arbetar för att öka vårt resultat i Förskoleundersökningen och att alla frågor uppnår 

Brommas snittvärde. På frågan; Mitt barns utveckling och lärande synliggörs och 

dokumenteras, behöver vi höja resultatet. Vi kommer under året se över det material som vi 

använder inför utvecklingssamtalen. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Manualen för utvecklingssamtalen ska revideras 2016-01-19 2016-06-30 

 Områdets förskolor och skolor ska inplementera handlingsplan för 
barnens övergång mellan förskola-skola 

2015-01-20 2015-12-31 

 Vårdnadshavare till blivande förskoleklassbarn får ett 
avslutningssamtal 

2016-01-14 2016-06-30 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar 

Nämndmål: 

1.3.1 Bromma är en trygg stadsdel att bo och vistas i 

Beskrivning 

Stadsdelsområdet ska upplevas som tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas 

i området. Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för ett tryggt område. Stadens 

brottsförebyggande riktlinje som utgår från stadens Trygghets- och säkerhetsprogram, 

regeringens nationella ANDT-strategi (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) samt 

Brommas samverkansavtal med polisen inklusive lokal lägesbild är vägledande för arbetet. 

 

Stadsdelens parker är en stor tillgång för såväl Brommabor som besökare. Upprustning och 

underhåll sker med hänsyn till nämndens parkplan och med tillgänglighet och trygghet i 

ständigt fokus. I likhet med tidigare år kommer vi att anordna trygghetspromenader 

tillsammans med representanter från trafikkontoret, polisen och fastighetsägarna för att ge 

medborgarna möjlighet att lämna förslag på platser där tryggheten kan förbättras. 

Förväntat resultat 

Invånarna i Bromma anser att stadsdelen är trygg att leva i. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Löpande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 
(internkontrollplan) 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolan är en trygg plats för barnen 

Förväntat resultat 

Barn och vårdnadshavare känner tillit till verksamhet. 

Arbetssätt 

Barnombud har genomgång av förskolans miljö, inne och ute. 

Brandskyddsrond 2 gånger om året. 

Kontroll och genomgång av lekredskap 

HLR utbildning husvis på APT i mars månad. 

Genomgång av handlingsplanerna för att förebygga rymning, och eventuell avvikelse från 

förskola eller vid utflykt och hur man agerar vid en sådan situation. 

Resursanvändning 

Barnombud 

Miljöombud 

Skyddsombud 

APT 
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Gårdsfixardagar med vårdnadshavare. 

Uppföljning 

Samtal med barnombud: Finns det platser som du upplever som otrygga eller farliga? 

Förskoleundersökningen 

Skyddsrond och brandskyddsrond 

Utveckling 

Vi arbetar för att öka vårt resultat i Förskoleundersökningen och att alla frågor uppnår 

Brommas snittvärde. Utveckla barnens delaktighet i arbetet kring säkerhet i miljön och 

materialet på förskolan. 

Inköpa träningsdocka och utbilda en personal till utbildare i HLR. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 All personal utbildas i Hjärt och lungräddning 2016-01-19 2016-06-30 

 En brandövning på varje förskola. På höstens första apt 2016-01-14 2016-09-30 

 Förskolorna genomför barnskyddsronder. 2015-01-01 2016-12-31 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

1.6.2 Barnen i Bromma förskolor deltar i eget skapande och i kulturaktiviteter 

Beskrivning 

Det egna skapandet utgör en stor och viktig del i förskolans dagliga verksamhet när barnen 

uttrycker sig på en mängd olika sätt genom exempelvis bild och form, sång och musik, dans 

och drama. I stadens strategiska barn- och ungdomsprogram Kultur i ögonhöjd definieras att 

kultur skapas både av barn, för barn och med barn. All förskolepersonal ska vara väl förtrogen 

med programmet och genom det få redskap att arbeta för, av och med barns kulturaktiviteter. 

Personalen ska ha god kulturkompetens. Stadsdelens bibliotek är en viktig samarbetspartner 

för förskolorna. 

 

Stadsdelen har en samordnare för kultur i förskolan som regelbundet sammankallar förskole 

enheternas kulturombud för att planera kulturaktiviteter. På webbplatsen "Kulan" kan 

förskolorna ta del av ett rikt och anpassat kulturutbud med syfte att skapa mötesplatser mellan 

förskola och kulturliv. Barnen i förskolan ska få ta del av minst en professionell 

kulturupplevelse per termin. 

 

Förskolornas omfattande arbete med kultur, både barnens eget skapande och kulturaktiviteter, 

ska synliggöras mer för att skapa en större kunskap om det i föräldragruppen. 

Förväntat resultat 

Barnen deltar i eget skapande och kulturaktiviteter. 
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 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel barn som fått minst en professionell kulturupplevelse 
per termin. 

  Tertial 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Varje förskoleenhet har minst ett kulturombud. 2016-01-30 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen möter och skapar kultur. 

Förväntat resultat 

Alla barn ska få ta del av kultur ur tre olika perspektiv; Kultur FÖR, MED och AV barn. 

Alla barn ska få uppleva glädjen och nyttan av att röra sig och att vara ute i frisk luft. 

Arbetssätt 

Utifrån Stockholms stads vidgade kulturbegrepp behöver vi ha arbetssätt kring de tre olika 

perspektiven (Kultur i ögonhöjd). 

Kultur FÖR barnen (producerad av vuxna): 

Besök på bibliotek. 

Besök på museum, teaterföreställningar och studiebesök i vår närmiljö. 

Bemöta barnkulturens trender med nyfikenhet och intresse, låta barnen undersöka och 

reflektera kring dess innehåll. 

Vi ska erbjuda alla barn att få ta del av barnlitteratur och dess viktiga funktioner. Vi ska 

erbjuda litteratur som på olika sätt belyser mångfalden kring normer och kultur i vår värld. 

Kultur MED barnen (utövar tillsammans): 

Tillsammans med barnen undersöker vi musik, lek och traditioner utifrån olika kulturarv. 

Vi upptäcker, utforskar, inspireras och rör oss i skogen. Skogen och naturen har en stark 

ställning i vår kultur genom Allemansrätten, som ställer krav på vår hänsyn och vårt agerande. 

Vi skapar traditioner för enhetens samtliga barn och uppmuntrar till olika fysiska idrottsliga 

aktiviteter genom Hälsodagen. 

Kultur AV barn (uttryck som ingen vuxen styr över): 

Förskolepersonalen skapar en tillgänglighet för barnen att uttrycka sig genom att måla, 

dramatisera, dansa, skapa, musicera mm i vardagen. 

Alla barn ska ha tillgång till att med olika uttrycksformer själva uttrycka det som gett intryck, 

i dans, drama, skapande, konstruerande, lek, musik, rörelse mm. 

Resursanvändning 

Idébankens kulturutbud. 

Förskolornas kulturombud i samarbete med biblioteken i Bromma. 

Hälsocoacher 

Hälsoportal 
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Uppföljning 

Reflektion, intervjuer och samtal med barnen, både individuellt och i grupp. 

Genom observation och pedagogisk dokumentation som sammanfattas bl. a i samtal utifrån 

reflektionsprotokollen med stödpedagog. 

Skapande verksamhet och olika uttrycksformer fördjupas och bidrar till barnens kreativitet. 

Hur har vi möjliggjort det? 

Vad kan vi se att det har bidragit till? 

 

Utvecklingssamtal med vårdnadshavare och 

Kvalitetsindikator 

Förskoleundersökningen kring skapande verksamhet. 

Kvalitetsredovisningen. 

Utveckling 

Utveckla barnens möjligheter till egna val genom att se över våra ateljéer och vårt material 

utbud. 

Utöka barnens möjligheter i användandet av IKT. 

Öka vårt resultat i Förskoleundersökningen i frågorna kring kulturupplevelser i förskolan till 

Brommas snitt. Det gäller även frågan: Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att 

skapa och uttrycka sig i olika former. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla barn från 3 år får ett teaterbesök utanför förskolan varje 
termin. De yngsta barnen får ett professionellt besök inom teater 
eller musik till enheten. 

2016-01-14 2016-12-31 

KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.1 Energianvändningen är hållbar 

Nämndmål: 

2.1.1 Förvaltningens verksamheter bidrar till ett klimatneutralt Stockholm 

Beskrivning 

Förvaltningen har tagit fram en ny resepolicy och reviderat den befintliga 

miljöhandlingsplanen. Förändringarna avser att spegla en förhöjd ambitionsnivå där 

miljötänkandet integreras i alla verksamheter med fokus på stadsdelens egen rådighet. I den 

reviderade planen trycker förvaltningen bland annat på behovet av mer energisparande 

åtgärder, miljöeffektivare transporter och stärkt miljökompetens bland personalen. Det som 

påverkar miljön mest och som förvaltningen har rådighet över, är energianvändning, 

kemikalier, transporter, inköp av varor och tjänster samt avfallshantering. Brommas 

handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor utgör ett viktigt policydokument som ligger till 

grund för miljöarbetet inom förvaltningen tillsammans med de mål och indikatorer som 
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fastställts av fullmäktige. Stadens upphandling av cyklar och elcyklar ger möjlighet till ökat 

cykelresande i tjänsten. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas. Förvaltningen 

stödjer enheterna genom att anordna seminarier och kurser samt ge miljöombuden 

grundläggande miljökunskaper. Med beviljade investeringsmedel genomförs 

energieffektiviseringar inom förskolan genom utbyte av belysningsarmatur, torkskåp samt 

torkskåp. Förvaltningen söker även under 2016 ekonomiska medel för att, i enlighet med 

stadens visioner, fortsätta det påbörjade miljöarbetet   

 

I samband med remissyttranden bevakar förvaltningen att en klimatneutral utveckling gynnas 

i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet samt föreslår relevant grönkompensation när 

bebyggelse medför intrång i park- och grönområden. 

Förväntat resultat 

Miljöpåverkan minskar inom förvaltningens verksamheter 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor ska 
inarbetas. 

  

Enhetsmål: 

Barn och förskolepersonal tar ett gemensamt miljöansvar 

Förväntat resultat 

Barnen har förståelse för kretslopp och hur vi påverkar miljön. 

Barnen deltar aktivt i miljöarbete. 

Inköper ekologiska livsmedel till förskolorna till minst 40 %. 

Handlingsplan och påbörjat arbete kring kemikaliesmarta förskolor. 

Sopsorteringen genomgången och alla förskolehus har sorterat matavfall. 

Arbetssätt 

Vi arbetar kring naturens olika kretslopp och för hur människor, djur, natur och samhälle 

påverkar varandra. 

Vi deltar i Skräpplockardagen med barnen. 

Vi arbetar med återvinningsmaterial i våra ateljéer. 

Vi sorterar papper, plast, glas, metall, kartong och matavfall. 

Ekonomibiträdena gör ekologiska inköp och handlar i första hand närproducerat. En bas med 

ekologiska varor ska köpas in till samtliga förskolor. 

De som jobbar i köken kommer att själva få följa ekonomin för köken och hur de kan öka 

eller förändra sina ekologiska inköp under 2016. 

Resursanvändning 

Varje avdelning utifrån barnens kompetens och intresse. 

Köksmöten 2 gånger per termin. 
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Uppföljning 

På arbetsplatsträffar. (APT) 

Förskoleundersökningen kring naturvetenskap. 

Genom konteringen kommer vi att kunna följa hur varje förskola ökar sina inköp när det 

gäller ekologiska varor. På köksmötena kommer vi att följa upp utvecklingen inför T1, T2 och 

i Verksamhetsberättelsen. 

Utveckling 

Vi arbetar för att öka vårt resultat i Förskoleundersökningen och att alla frågor uppnår 

Brommas snittvärde. Vi behöver se över i vilken utsträckning vi gör barnen delaktiga i detta 

arbete. Nu när sopkärlen kompletteras bör varje avdelning planera för barnens delaktighet. 

Näringsriktig mat, grunden för god hälsa och sunda matvanor för barnen. Köksgruppen 

kommer att utifrån hälsa och hållbar utveckling utveckla maten inom våra förskolor. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla förskolor kommer att särskilja matavfallet 2016-01-19 2016-06-30 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.5 Stockholms miljö är giftfri 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder 
på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för 
kemikaliesmart förskola 

 Fastställs 
2016 

År 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

3.5.1 Verksamhetsområden (VO) och enheter bedriver verksamheten inom 

budgetramen 

Förväntat resultat 

Förvaltningen vill vara tydlig i den ekonomiska styrningen och markera att det är ett 

strävansmål, att samtliga enskilda verksamhetsområden respektive enheter också uppnår full 

budgethållning. Det är dock inte ett realistiskt mål för hela populationen av enskilda 

verksamhetsområden/ enheter. Därför är indikatorernas målvärden satta som förväntade 

resultat (effektmål) för årsperioden istället för målvärdet 100 procent som vore naturligt som 

ett strävansmål. På övergripande och aggregerad nivå (nämndnivå) är dock resultatmålet alltid 

detsamma som strävansmålet, eller med andra ord 100 procents måluppfyllelse. 
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Enhetsmål: 

Vi åtar oss en budget i balans 

Förväntat resultat 

Vi ska bedriva pedagogisk verksamhet inom de budgetramar vi har. 

Samtliga medarbetare informeras om budgetprocessen för att få vara delaktig och få förståelse 

för verksamhetens förutsättningar. 

Arbetssätt 

Budgeten är överordnad och styrande för stadens alla verksamheter. 

Vi strävar efter att använda våra resurser på ett kostnadseffektivt sätt då budget i balans 

skapar trygghet i verksamheten. 

På Samverkansmöten, Köksmöten och APT redovisas budget resultat. 

Alla avdelningar har en summa pengar till egen planering. 

Vi strävar efter att alltid ha fulla barngrupper. Alla förskolor i Bromma samverkar i olika 

konstellationer vid sommarledigheten. Vår egen enhet samverkar vid mellan och klämdagar. 

Även 2016 kommer barnantalet att avläsas varje månad även under sommarmånaderna. Det 

avläsnings systemet gav konsekvenser under 2015, konsekvenserna för årets ekonomiska 

utfall behöver följas noggrant. 

Resursanvändning 

Månatlig budgetuppföljning, rapporter från stadsdelen varje kvartal. 

Budgetcontroller är knuten till enheten för att stödja i kalkyler och uppföljningar. 

Uppföljning 

Samverkansmöten 

Köksmöte 

Apt 

Chef med budgetcontrollern en gång i månaden. 

T1, T2 och verksamhetsberättelse. 

Utveckling 

Att få alla som arbetar i enheten att känna ansvar och delaktighet i vårt budgetarbete. 

KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med 
funktionsnedsättning anställning i staden 

2016-01-01 2016-12-31 
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Nämndmål: 

4.2.1 Förvaltningen är en bra arbetsgivare med goda arbetsplatser 

Beskrivning 

Den utvecklande arbetsplatsen skapas av chefer och medarbetare tillsammans. Att vi har en 

tillåtande miljö där vi alla tar ansvar och är delaktiga i vad som sker och vad som beslutas. 

Våra ledare skapar förutsättningar för en framtid som är utvecklande och positiv. 

Förväntat resultat 

Chefer i Bromma stadsdelsförvaltning har högre värden på medarbetarenkäten i jämförelse 

med stadens genomsnitt. 

 

Chefer och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget, är delaktiga och medverkar i 

arbetet för att nå de uppsatta målen. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Medarbetarenkäten följs upp på arbetsplatsträffar och behandlas i 
samverkan och handlingsplan upprättas efter behov 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Alla medarbetare inom Ulvsunda förskolor är väl insatta i vårt uppdrag och arbetar 

mot våra mål. 

Förväntat resultat 

All förskolepersonal känner till och använder sig av läroplanen, Lpfö. 

Förskolläraren ansvarar för att verksamheten tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och 

lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. 

Att arbetslagen kontinuerligt och systematiskt dokumenterar, följer upp, utvärderar och 

utvecklar verksamheten. 

Brommas och enhetens mål och värdeorden HÖRA bildar tillsammans med våra egna 

ställningstaganden underlagen för avdelningarnas arbetsplaner. 

Samarbetet mellan cheferna och medarbetarna bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. 

Att förskolechefen ansvarar för att skapa förutsättningar för personalen att professionellt 

utföra sina uppgifter. 

Arbetssätt 

Alla medarbetare läser EVP och Kvalitetsredovisningen. 

Ledningen skapar struktur och organisation för att underlätta arbetet i verksamheten. 

Utvecklingsgruppen är tillsammans med ledningen ansvarig för enhetens styrdokument. 

Cheferna ger återkoppling kring arbetet och ger utmaningar och är möjliga att nå. 

Vi arbetar kontinuerligt med olika dokumentations och reflektionsunderlag. Vi för ständigt 

pedagogiska diskussioner för att utveckla vårt arbete och bli tydligare i vår beskrivning av vad 

vi gör. Vi delar med oss kring våra erfarenheter och kunskaper för att förbättra kvalitén på alla 

avdelningar. 

Stödpedagoger leder samtalen utifrån Reflektionsprotokoll kring det systematiska 
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kvalitetsarbetet. Vi arbetar med gemensamt tema i hela enheten. 

Resursanvändning 

Läroplanen och våra styrdokument 

Vår organisation och struktur kring den pedagogiska verksamheten 

Återkoppling avdelningsvis från chef och biträdande kring arbetsplaner. 

Individuella kompetensutvecklingsplaner för all förskolepersonal. 

Kompetensutvecklingsprogram som vi gemensamt skapar på Idébanken. 

Egna föreläsningar, studiebesök, utvecklingsdagar och konferens. 

Våra interna och externa nätverksgrupper. 

Uppföljning 

På arbetsplatsträffar och samverkansgruppen. 

Tertial 1, 2 och verksamhetsberättelsen. 

Medarbetarsamtal 

Medarbetar enkäten. 

Utveckling 

Vi vill arbeta efter att förskolepersonalen ska känna att dokumentationsarbetet och det 

systematiska kvalitetsarbetet är meningsfullt, begripligt och hanterbart. Det känns viktigt att 

detta arbete kan integreras med vår tidigare dokumentationskultur och att det skapar en helhet. 

En känsla av sammanhang, KASAM. 

Medarbetarenkäten har ett ökat resultat. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Handlingsplaner från 2015 års medarbetarenkät 2016-01-01 2016-06-30 

 Introduktion för alla nyanställda ska omarbetas 2016-01-01 2016-06-30 

 Vikarieinformationen ska revideras 2016-01-01 2016-06-30 

Nämndmål: 

4.2.2 Sjukfrånvaron är låg 

Beskrivning 

Under 2015 har sjukskrivningstalen i Stockholm stad som helhet liksom i förvaltningen sakta 

ökat. För att stävja denna utveckling har förvaltningen arbetar utifrån en handlingsplan för att 

minska sjukskrivningstalen år 2016. Handlingsplanen består av tre delar, en hälsofrämjande 

del, en förebyggande del och en efterhjälpande del som avser arbetet med rehabilitering. 

 

Inom den hälsofrämjande delen arbetar förvaltningen i samarbete med hälsocoacher och 

enhetschefer. Förvaltningen har cirka 50 utbildade hälsocoacher med uppdrag att vara ett stöd 

till medarbetare och chefer i hälsoarbetet samt inspirera på arbetsplatsen i hälsofrämjande 

aktiviteter. Medarbetarna uppmuntras till friskvård med möjlighet till subventionerade 

friskvårdsaktiviteter. Friskvårdstimme kan tas ut motsvarande en timme per vecka om arbetet 

så tillåter. I det förebyggande arbetet ingår diplomeringsutbildning i hälsa och arbetsmiljö för 

chefer och skyddsombud samt att genomföra internkontroll av enheternas systematiska 
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arbetsmiljöarbete. 

 

I den delen som avser rehabilitering fortsätter arbetet med att upprätta åtgärdsplaner på 

enhetsnivå för att uppnå målet om sänkt sjukfrånvaro. Andra efterhjälpande insatser som 

tillämpas är förstadagsintyg, hälsosamtal genom Previa, samt arbete enligt stadens 

rehabiliteringsprocess. Förvaltningen följer utvecklingen av sjuklönekostnaderna samt 

sjukfrånvaron på förvaltnings-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå varje månad. Det är av 

stor vikt att tidiga signaler på ohälsa upptäcks, och att åtgärder som underlättar tidig återgång 

till arbetet snarast sätts in samt att chef håller kontinuerlig kontakt med sjukfrånvarande 

medarbetare. 

Förväntat resultat 

Den totala sjukfrånvaron uppgår till högst 7,5 procent. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicitet 

 Sjukfrånvaro Förskola 8 %  Tertial 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Enheterna analyserar sjukfrånvaron och upprättar handlingsplaner 
för att minska sjukfrånvaron 

2016-01-01 2016-12-31 

Enhetsmål: 

Ulvsunda förskolor har hög frisknärvaro 

Förväntat resultat 

Förskolepersonalen har en god fysisk och mental hälsa. 

Att organisationen är tydlig och ett stöd för alla medarbetare. 

Arbetssätt 

Vi använder oss av Stockholms stads rehabiliteringspolicy. 

Vi samarbetar med personal avdelningen samt företagshälsovården 

Vid sjukdom, utbildning och annan typ av ledigheter tas vikarier in när personalen ser ett 

behov. Det ligger ett samordningsansvar kring detta på varje adress. 

Vi har dels organiserat oss på ett sätt att många frågor tas ut i verksamheten för att diskuteras 

innan vi tar beslut, vi vill att alla som vill vara med och påverka får den möjligheten. 

Vi arbetar för en 92% hög frisknärvaro genom att vi uppmuntrar personalen till fysisk träning 

och har just nu erbjudit all tillsvidare personal att ta ut friskvårds tid om arbetet tillåter. En 

timme för heltidsanställd, 30 minuter för halvtidsanställd. 

Vi har poängtävling under vår och höst som arrangeras av våra hälsocoacher. 

Resursanvändning 

Hälsocoacher 

Samverkansgruppen 
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Uppföljning 

Vi följer upp sjukfrånvaron fyra gånger per år med personalavdelningen. 

Sjukfrånvaron diskuteras i samverkansgruppen, tillsammans med hälsocoacherna och på 

arbetsplatsträffar. 

Friskvårdstidens användande följs upp i samband med Poängjakterna. 

Medarbetarenkäten och Arbetsmiljöenkäten. 

Utveckling 

Samarbete med företagshälsan och Försäkringskassa ska starta i tidigt skede. 

Vid upprepad korttidsfrånvaro får medarbetaren möjlighet till ett hälsosamtal. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Följa upp korttidsfrånvaron 2015-01-12 2015-12-31 

 Tidigt samtal kring korttidsfrånvaro utifrån stadens 
rehabiliteringsprocess 

2016-01-01 2016-12-31 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2016 

  

Intäkter  Budget 

Erhållna bidrag/ersättningar 330 0 

Försäljning av verksamhet 340 0 

Övriga externa intäkter 350 -80 000 

Interna intäkter 930 -22 766 340 

Summa intäkter  -22 846 340 

   

Kostnader  

Löner och arvoden 500 20 594 722 

Tillfälligt inhyrd personal 501 0 

Utbildning, konferenser 502 30 000 

Övriga personalkostnader 503 30 000 

Hyror 510 0 

Drift (el, va, sopor) 511 130 000 

Övriga lokalkostnader 512 6 000 

Resor/transporter 520 1 000 

Livsmedel o kosthåll 521 800 000 

Data- och tele 522 430 000 
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Intäkter  Budget 

Inventarier, leasing, underhåll 523 60 000 

Förbrukningsmaterial/varor 524 380 000 

Övriga externa kostnader 525 75 000 

Entreprenad o köp av verksamhet 530 101 013 

Interna kostnader 950 208 605 

Summa kostnader 0 22 846 340 

 

 

  

  

Övriga frågor 


