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Inledning 

 

VERKSAMHETSPLAN 2017 

NYTORGETS FÖRSKOLOR 

  

Inledning/Sammanfattande analys från 2016 

Nytorgets förskolor har haft ett spännande och utvecklande 2016! Vi har nått hög 

måluppfyllelse inom många områden och vi har strategiskt arbetat för att förskolans 

verksamhet och pedagogiska miljöer ska vara inbjudande för både barn och vuxna. Enheten 

når goda resultat då vi arbetar utifrån en tydlig verksamhetsidé, där vi tagit ställning för att 

låta oss inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi och tron på barns förändrade 

kunnande. 

Under 2016 har vi medvetet fortsatt att arbeta för ett välkomnande i förskolan, vårt 

gemensamma och professionella bemötande/förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och 

varandra. Vi har fortsatt att utveckla förskolans pedagogiska miljöer där barnens utforskande 

och lärande står i centrum. Ateljéer och mötesplatser finns på förskolorna, där ett rikligt och 

varierat material finns tillgängligt under hela dagen. Ateljéristan och pedagogerna ansvarar 

för att miljöerna är meningsfulla för såväl barn som pedagoger. Vi har sett att vårt 

projekterande, processinriktade arbetssätt har betydelse för barnens fortsatta lärande inom 
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många olika områden. Ett år med en mångsidig och kvalitativ fortbildning för pedagogerna på 

Nytorgets förskolor. Föreläsningar kring normmedvetenhet, intern pedagogisk 

dokumentationskurs under vt 2016, med fördjupning kopplat till vårt eget 

projekterande/processinriktade arbetsätt. Flertalet seminarier tillsammans med Stockholms 

universitet med mera. Samtal och fördjupning i enhetens pedagogiska tvärgrupper, mellan 

studenter och handledare och på våra egna utvecklingsdagar. Alla med ett gemensamt fokus – 

vikten av förberedelse, iscensättande av nya utmaningar till barnen och med pedagogisk 

dokumentation som grund för kontinuerlig uppföljning och utvärdering för förändring. 

Målgrupp 

Vår målgrupp är barn mellan 1-5 år. Nytorgets förskolor ligger nära Nytorget på Södermalm 

och består av fyra förskolor; Metaren, Bonden, Lilla Bonden och Hörnet. 

Enheten har nu närmare 250 barn inskrivna, med ungefär lika många flickor som pojkar. 

Barnen delas dagligen in i mindre grupper med 3-7 barn i varje grupp utifrån intresse, projekt 

och aktivitet. Förutom olika åldersstrukturer i barngrupperna finns även två utomhusgrupper. 

Organisation 

På Nytorgets förskolor arbetar cirka 55 personer. De vi benämner pedagoger är förskollärare 

(cirka 44 %) och barnskötare (cirka 52 %), 4 kockar lagar förskolornas mat. Ungefär 10 % av 

medarbetarna är män. 

Enheten leds av en förskolechef på heltid, med ett övergripande verksamhetsansvar, 

personalansvar, arbetsmiljöansvar och budgetansvar. 

En pedagogisk ledare/pedagogista, 35 timmar/veckan som tillsammans med förskolechefen 

driver och kvalitetssäkrar det pedagogiska utvecklingsarbetet. Huvudansvarig i 

Övningsförskoleprojektet. 

En ateljérista, 40 timmar/veckan med uppdrag att vara en garant för att barnen erbjuds estetik, 

utforskande och får pröva allt material som finns på förskolan. 

Enheten har drygt 40 % högskoleutbildade förskollärare. Andra medarbetare är utbildade 

barnskötare, undersköterskor och kockar. 

Två förskoleadministaratöer, på vardera 10 timmar/veckan och 40 timmar/veckan, med 

ekonomiska, organisatoriska, bemanning och samordningsansvar. 

Ledningsgrupp som samordnar, kvalitetssäkrar, planerar och följer upp 

verksamhetsutveckling, budget och personalfrågor. 

Utvecklingsgrupp som driver pedagogisk utveckling och verkar för ett gemensamt 

projekterande och processinriktat arbetssätt. Deltagarna är pedagogiska samordnare i sitt 

arbetslag. 

Pedagogiska tvärgrupper för samtliga pedagoger i dialog och reflektion kring aktuella 

pedagogiska utvecklingsområden. 

Lokal samverkansgrupp (LSG), med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Dessutom olika mötesformer med pedagogisk inriktning, nätverk och arbetsgrupper för 

delaktighet, information och samverkan. 

Styrande dokument  
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FN:s barnkonvention 

Skollagen 

Diskrimineringslagen 

Förskolans reviderade läroplan 

Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 

Stockholm stads förskoleprogram 

Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för 2017 

 Ett klimatsmart Stockholm 

 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

 Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

 Ett Stockholm som håller samman 

Verksamhetsidé  

Våra förskolor ska vara en välkomnande mötesplats för barn, föräldrar och förskolepersonal. 

En förskola som är lustfylld, spännande och kreativ. 

Fokus på utveckling, lek och lärande där verksamheten genomgående är tydlig, tillåtande 

och tillgänglig.  

Barnen ska mötas av förskollärare och barnskötare som lyssnar och är ärligt nyfikna på att 

barn kan. Alla ska ingå i ett meningsfullt sammanhang där vi ser olikhet som tillgång. 

Vår verksamhet grundar sig på tanken att förskolan är en plats där barnen ska ges möjlighet 

att utvecklas och lära tillsammans med andra. 

Vår verksamhet bygger på en strukturerad organisation och verksamhetsidé som ger barn och 

pedagoger möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och utforska omvärlden tillsammans 

med kamrater och pedagoger. 
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Analys från tertialrapport 2 

Nytorgets förskolor har under 2016 haft ett framgångsrikt år med hög måluppfyllelse inom de 

flesta områden. Måluppfyllelsen gäller både pojkar och flickor. Vi har strategiskt arbetat för 

att förskolans verksamhet och pedagogiska miljöer ska vara inbjudande för både barn och 

vuxna. Det processinriktade arbetssättet tillsammans med barnen har visat på ett förändrat 

kunnande kring framför allt naturvetenskap och hållbarhet. 

Förskolorna har aktivt arbetat med att nå målen för en klimatsmart förskola (Ett klimatsmart 

Stockholm) genom att sortera bort plast och annat miljöfarligt material från barnens vardag. 

Vi använder oss av återbruksmaterial och äter allt mer vegetarisk och ekologisk mat. 

Vi har arbetat för att utöka barnens och familjernas delaktighet genom att bjuda in till samtal 

om det som sker i förskolan. 

Vi arbetar tillsammans med barnen i ett projekterande/processinriktat arbetssätt, med ett 

rhizomatiskt lärande. 

Under läsåret 2016-2017 har hela förskoleenheten ett gemensamt tema "Att fånga en rörelse -

 för en hållbar framtid". Barn och pedagoger utforskar och lär tillsammans utifrån ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Barnens familjer är delaktiga i projekten och bidrar till vårt 

förändrade kunnande. Förskollärarna och barnskötarna i förskolan använder pedagogisk 

dokumentation som arbetsverktyg för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av 

verksamheten. Vi bedömer att vi lyckats väl med våra resultat under året. Varje arbetslag 

observerar och dokumenterar med stöd av foto, bildspel, teckningar, spaltdokumentationer, 

utställningar… för att visa på de processer som sker i barnets lärande. Pedagogisk 

dokumentation är ett beprövat sätt att gemensamt synliggöra barns lärprocesser och det som 

Skolverket lyfter fram som arbetsverktyg för att bedöma förskolans kvalitet. Pedagogisk 

dokumentation handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i förskolan utan en på 
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förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Pedagogisk dokumentation är ett 

kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete. Vad har vi 

gjort/sett? Hur tänker vi om det? Hur går vi vidare? Under 2016 har digitaliseringen 

utvecklats på Nytorgets förskolor. Våra gemensamma analyser visar på den positiva skillnad 

det gör för barns lärande att ha en ateljérista och en pedagogista på förskolorna (se VB 2016). 

Övningsförskoleprojektet 

Nytorgets förskolor är en särskilt utvald Övningsförskola. Vi deltar i ett femårigt projekt med 

Stockholms universitet med syfte är att höja kvaliteten i förskollärarutbildningen och stärka 

studenternas professionsutveckling. Det innebär att våra förskolor tar emot många studenter 

som gör sin VFU (Verksamhetsförlagda utbildning) hos oss. Vi prioriteras och får ta del av 

kompetens-utveckling i form av handledning, seminarier, workshops mm 

Prioriterade områden 2017 

Fortsätta att använda och utveckla pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för 

uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Öka förståelsen och kunskapen om 

hur vi kan arbeta med interkulturalitet, hållbarhet, mångfald, normmedvetenhet, 

genus/likabehandling. Hur allt kan vävas samman i ett transdisciplinärt lärande genom vårt 

processinriktat/projekterande arbetssätt. Utveckla ett reflekterande förhållningssätt som 

innebär att vi tar tillvara och försöker bygga vidare på beprövad erfarenhet. Vi behöver också 

fördjupa oss i begreppen vetenskaplig grund kopplat till forskning och beprövad erfarenhet, 

vilka lyfts fram såväl av Stockholms universitet och Stockholms stad. 

Bemötande, värdegrund - förhållningssätt. Till stöd i vardagen har vi på Nytorgets förskolor 

utarbetat ett gemensamt dokument för bemötande och förhållningssätt i olika situationer som 

sker i förskolan. 

Barns och familjers delaktighet, där välkomnandet och introduktionen i förskolan är av stor 

betydelse. 

Hållbarhetsfrågor. På Nytorgets förskolor tänker vi klimatsmart. Vi fortsätter rensa bort 

farliga material i barnens miljö. Vi sorterar även bort gamla leksaker i mjuk plast. Vår 

gemensamma tema i hållbarhetfrågor, skapar också intresse och fördjupning i frågor kring 

natur, liv, växande, föränderlighet, förbindelser, hållbarhet och organismers rörelse. 

Förskolorna verksamhet har de senaste decennierna befunnit sig i en snabb och omvälvande 

förändringsprocess. Ökade kvalitetskrav och snabbare takt för teknik och digitalisering. Det 

finns höga förväntningar på förskolan, både ur ett pedagogiskt- och från ett 

omsorgsperspektiv. Södermalms förskolor antar utmaningen genom att skapa en gemensam 

grund för alla barn och har tillsammans beslutat att ta fram gemensamma ställningstagande i 

en "Pedagogisk deklaration". 

Maten i förskolan lagas på plats, är närproducerad och består av ekologiska livsmedel till 

cirka 45%. Förskolans kockar ingår i staddelens köksnätverk. Förskolan Hörnet att tillagar 

lunch och middag till pensionärerna på Nytorgsgårdens äldreboende, Nytorgsträffen och 

Skånegatans dagverksamhet. De äldre serveras näringstät, närproducerad, på-plats-lagad mat 

de dagar förskolan har öppet. 

Från 2017 har barn till vårdnadshavare som är föräldralediga rätt till heltid i förskolan. 

ÖVRIGT 
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För varje åtagande och förväntat resultat i verksamhetsplanen har vi arbetssätt, 

resursanvändning, uppföljning och utveckling som beskriver vårt övergripande arbetssätt och 

verksamhetsidé. Dessa beskrivs här nedan. 

Vid några av verksamhetsplanens åtagande finns ett tillägg som beskriver specifika arbetssätt 

eller resurser för just det åtagandet. 

Arbetssätt 

Förskolans läroplan anger att förskolan ska erbjuda barn möjlighet att skapa och 

kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, rytmik, dans 

och rörelse. Där står också att med ett temainriktat, processinriktat arbetssätt kan barnens 

lärande bli mångsidigt och sammanhängande och att olika språk- och kunskapsformer och 

olika sätt att lära ska balanseras och bilda en helhet. I vårt processinriktat/projekterande 

arbetssätt vävs såväl språk, naturvetenskap och matematik in i de aktuella projekten. 

Hundraspråklighet, med möjlighet till många olika uttryckssätt för att berika det 

transdisciplinära lärandet. Betydelsen av den pedagogiska miljön/lärmiljöer, med ett rikligt 

och varierat material. Pedagogerna i förskolan lyssnar, inspirerar, skapar meningsfulla 

sammanhang för barnen, ser och tar tillvara barnens förmågor och är medforskare i deras 

gemensamma undersökande. Barnen provar, undersöker och laborerar tillsammans för att 

utforska och lära. Vår verksamhetsidé blir vårt arbetsätt. 

Resursanvändning 

Barnen och medarbetarna i förskolan är vår största resurs för fortsatt utveckling och lärande! 

Pedagogisk dokumentation synliggör barnens utveckling och lärande. Ateljéer och övriga 

pedagogiska miljöer. Utvecklingsgruppen driver och inspirerar, ger kollegialt stöd och bidrar 

till vårt eget fortsatta lärande tillsammans med barnen. Kunskapen hos enhetens pedagogista 

och ateljérista. IKT(Informations- och kommunikationsteknik) /digitalisering som 

arbetsverktyg och hur multimedia kan användas i verksamheten för och med barnen. De 

många studenterna är en betydelsefull resurs för förskolorna. 

Medarbetare anställs i enheten och kan erbjudas att arbete på alla förskolor i enheten. Det ger 

en flexibilitet som gynnar både förskolan och medarbetaren. 

Uppföljning  

Vi använder Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för uppföljning, inte bara om 

vad barnen sagt och gjort. Lärandet handlar om att något förändras. För att få fatt i hur barn 

tänker om något som de vill skaffa sig en förståelse för, måste vi dokumentera och reflektera. 

Pedagogerna sammanställer utifrån pedagogisk dokumentation 

sammanfattningar/pedagogiska berättelser under året. Detta sker i samband med 

tertialrapporter och verksamhetsberättelse, vilket gör att medarbetarna är betydelsefulla för att 

vp-arbetet ska bli så realistiskt som möjligt. 

Pedagogerna använder Stockholm stads webbaserade kvalitetsindikator (WKI) i det 

systematiska kvalitetsarbetet för att synliggöra sitt arbete med utveckling och lärande i 

förskolan. Genom WKI skattar sig pedagogerna utifrån det pedagogiska uppdraget på fem 

olika nivåer. Den visar hur förskolan utvecklas från oformulerade ställningstagande till 

medveten reflektion där den egna praktiken granskas mot forskning och vetenskapliga teorier. 

Stockholms stads Förskoleundersökning (FU) visar på vårdnadshavarnas nöjdhet med vår 

förskola och synliggör våra utvecklingsområden. Uppföljning sker även i pedagogiska 
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tvärgrupper, arbetslags-/reflektions-möten, dialogsamtal, utvecklingsgrupp och på APT 

(Arbetsplatsträffar). Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker kontinuerligt under 

hela läsåret. 

Utveckling 

Fortsatt arbete kring förhållningssätt och bemötande. Finna fler former och forum för 

familjesamverkan. Fördjupning i det projekterande, processinriktade arbetssättet - Mer 

uppmärksamma vikten av förberedelse; vilket material behövs? Hur iscensätter vi 

inspirerande och lockande mötesplatser? Vilka uppdrag för undersökande och utforskande ska 

vi ge barnen? Utveckla och använda mer IKT i förskolan. Arbeta med lärplattor och annan 

digital utrustning tillsammans med barnen. 

Tanken om en hållbar framtid; hur tar vi hand om vår miljö, relationer, erfarenheter, 

olikheter… 

  

Organisations- och ledningsstruktur 

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 totalt antal anställda (Årsarbetare) 41 % 41 % Tertial 

 

 

Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom 
genuspedagogik/normkritik 

4 % Öka År 

 Andel nöjda föräldrar 87 % 87 % År 

 Antal barn per grupp 16 16 Tertial 

 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 4,9 Tertial 

 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget 3,8 3,8 År 

 Svarsfrekvens på förskoleundersökningen 80 % 80 % År 

Nämndmål: 

Barn är i goda pedagogiska miljöer både inom- och utomhus i förskolan 

Beskrivning 

Barnens utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. Barngruppens storlek och 

sammansättning varierar under dagen beroende av verksamhetens innehåll och aktivitet. 

Förskolans organisation säkerhetsställer en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller 

en hög kvalitet. 
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Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens 

läroområden, erbjuder ett rikt och varierat material samt är estetiskt utformad. Barnens 

intressen och frågeställningar är synliga i miljön. Miljön är också genomtänkt ur ett genus- 

och likabehandlingsperspektiv och synliggör kulturella olikheter. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt 
kvalitetsindikatorn 

3,8  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Arbetet inom förskolan sker med ett genus- och likabehandlingsperspektiv 2017-01-01 2017-12-31 

 Dagen organiseras så att omsorg och lärande bildar en helhet. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolan gör kemikaliesmarta val vid inköp av pedagogiskt material. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolan organiserar en tilltalande och tillgänglig pedagogisk miljö för alla 
barnen. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolans organisation formas för att säkerhetsställa en likvärdig förskola 
som är trygg, säker och håller en hög kvalitet. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Organisera och strukturera så att förskolan använder inom- och 
utomhusmiljöerna för lärande på ett mer flexibelt vis. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barn är i goda pedagogiska miljöer både inom- och utomhus 

Förväntat resultat 

Den pedagogiska miljön i förskolan är estetisk tilltalande med ett varierat och rikt material. 

Arbetssätt 

Miljön i förskolan är tydlig, tillåtande och tillgänglig vilket innebär att den är öppen, 

inbjudande och innehållsrik. Dagen organiseras så att omsorg och lärande bildar en helhet. 

Alla som arbetar i förskolan samarbetar för att utforma en miljö som uppmuntrar barn att 

utforska, utvecklas och lära, såväl inne som ute. Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön 

erbjuder en estetisk miljö med ett rikt, nyanserat och varierat material. Självklart är miljön 

trygg och säker för barnen. 

Barnens intressen syns i förskolans miljö, den är också genomtänkt ur ett 

likabehandlingsperspektiv. Förskolans lärmiljöer utformas utifrån barnens idéer och 

utforskande i de projekt som pågår på förskolan. Skapande arbete är kunskapsarbete. 

Lärmiljöer som gynnar begrepp som förbindelse, relation, empati, estetik, etik, omsorg och 

möjlighetsvillkor - didaktiska begrepp som ska leva i vardagen. Digitala verktyg och medier 

ska vara viktiga inslag i de pedagogiska miljöerna för skapande, kommunikation, utveckling 

och lärande. 

Förskolorna tar tillvara natur- och återvinningsmaterial som används i barnens utforskande 

och skapande. 

Alla miljöer är tillgängliga från morgon till kväll. Det ska synas i miljön vilket projekt vi 

arbetar med! Barnen delas upp i mindre grupper under dagen. 
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Förskolorna följer stadens Plan för en klimatsmart förskola. 

Resursanvändning 

Ateljéristans roll och funktion som garant för de pedagogiska miljöerna. Södermalms 

Pedagogiska deklaration, område: Den pedagogisk miljön. Utomhusgrupperna hyr ett hus vid 

Hellasgården vilket berikar deras utomhusmiljö. Storföreläsning/litteratur under året 

"Pedagogisk miljö i tanke och handling" (Linda Linder) 

Uppföljning 

Använda oss mer av miljöobservationer för att få syn på vilka material/miljöer barnen leker/ 

inte leker i. 

Utveckling 

Vi vill bygga en ateljékultur som genomsyrar hela verksamheten. En plats för möten, 

experimenterande, lärande, estetik med mångfacetterat material som bejakar de hundra 

språken. 

Ateljén har två funktioner; för det första erbjuder den barnen en möjlighet att behärska olika 

tekniker som målning, teckning och att arbeta med lera. För det andra hjälper den de vuxna att 

förstå barns lärprocesser, för att kunna utmana och undervisa barnen. 

Mer uppmärksamma vikten av förberedelse - vilket material behövs? Introducera fler ljusbord 

och projektorer. Laborera med färg, skapande och bygge utomhus. Utveckla våra platser för 

återvinningsmaterial - en remida på varje förskola! 

Observera miljöerna för att få syn på genus - och likabehandlingsperspektivet. 

Nämndmål: 

Barnen leker, lär och utvecklas i förskolan 

Beskrivning 

Förskolans pedagogiska miljöer ger barnen förutsättningar att utvecklas i goda lek- och 

lärandemiljöer. Miljöerna i förskolan är väl genomtänkta både inom- och utomhus och ger 

barnen möjlighet till förståelse för matematik, naturvetenskap och språk. IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) är ett av redskapen för detta. 

 

Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens frågor, förändrade lärande och ligger 

till grund för fortsatt uppföljning, utvärdering och utveckling. Förskolans arbete utgår från ett 

medvetet genus- och likabehandlingsperspektiv och ett interkulturellt förhållningssätt. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel förskolor som använder pedagogisk dokumentation för att 
synliggöra barnens lärande. 

90 %  År 

 Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande (FU) 82 %  År 

 Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

4  År 

 Personalens självvärdering under området "barns matematiska 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

3,8  År 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barn och vårdnadshavare  medverkar i framtagandet av lika 
behandlingsplanen 

2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation i digital form. 2017-01-01 2017-12-31 

 Implementering av den  pedagogisk deklaration på förskolorna. 2017-01-01 2017-12-31 

 Södermalms förskolor ska arbeta för att hitta former för att arbeta för en 
vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet 

2016-01-01 2017-12-31 

 Utbildning sker förskolevis gällande kränkande behandling  i syfte att säkra 
processen. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande 

Förväntat resultat 

Barnen leker, lär och utvecklas i förskolan 

Arbetssätt 

"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av 

barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet" / Lpfö 1998/2010. 

Våra förskolor är en välkomnande mötesplats för alla. Fokus på utveckling, lek och lärande. 

Förskolan strävar efter ett demokratiskt förhållningsätt där barnen möts av förskollärare och 

barnskötare som lyssnar och är ärligt nyfikna på att barn kan. Vår verksamhet grundar sig på 

tanken att förskolan är en plats där barnen ges möjlighet att utvecklas och lära tillsammans 

med andra. Verksamheten utgår från barnens nyfikenhet och intressen. Barnens lärande är 

transdisciplinärt, det vill säga att läroplanens olika målområden vävs samman under projektet. 

Barnen utvecklas och förändrar sitt kunnande inom såväl språk, naturvetenskap, teknik, 

matematik och estetik. 

Resursanvändning 

"En förskola - ett arbetslag" / "En enhet - ett arbetssätt", där vi tar tillvara förskoleenhetens 

gemensamma kompetenser, utrymmen och material. Utvecklingsgruppen driver, inspirerar 

och ger kollegialt stöd. Aktuell pedagogisk litteratur finns och läses på förskolan. 

Medarbetarna deltar i kompetensutveckling, föreläsningar, pedagogiska tvärgrupper, 

workshops, pedagogiska caféer, studiebesök och fortbildningsinsatser, både externt och 

internt inom enheten och i stadsdelen Vi är förtrogna med förskolans reviderade läroplan och 

andra styrdokument. 

Deltagandet i Övningsförskoleprojektet med Stockholms universitet. Vi tar emot många 

lärarstudenter vilka är en stor resurs för vårt eget lärande. IKT som arbetsverktyg och hur 

multimedia kan användas i verksamheten för och med barnen Vårt pedagogiska årshjul ger 

struktur och visar vad vi gemensamt ska fokusera på under läsåret. 

Alla förskolor har ett läsombud och deltar i "Läsa-mera-projektet" för att visa på värdet av 

berättande, läsning och bilder för barn. 
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Nytorgets förskolor anlitar Södermalms stödenhet för samverkan kring barn i behov av 

särskilt stöd. Enheten har utbildade lekcoacher i Lekprojektet. 

Uppföljning 

Södermalms Pedagogiska deklaration, områden: Organisation och ledning, Pedagogiska året 

och Pedagogisk dokumentation Se arbetssätt, sid 9 

Utveckling 

Våra utvecklingsområden 2017 utifrån resultat och tertialrapporter är att fortsätta att utveckla 

förskolans pedagogiska lärandemiljöer och ett projekterande/processinriktat arbetssätt med ett 

gemensamt tema. Finna fördjupningsspår inom projekten och utmana barnen vidare utifrån 

dem. Fortsätta använda pedagogisk dokumentation, som arbetsverktyg för uppföljning och för 

att fördjupa och synliggöra barns förändrade kunnande. Utveckla den pedagogiska 

dokumentationen med hjälp av digitala verktyg. 

Vi fortsätter arbeta med vår barnsyn och kunskapssyn. Lärande sker i det sammanhang man 

befinner sig i, alltså i relation med andra och med miljön och materialet. Se de kompetenta 

barnen som vill utmanas i sitt lärande. Fortsätta att dela barnen i mindre aktivitetsgrupper, ge 

dem ytterligare utmaningar i skapande, dans, naturvetenskap, bygg och konstruktion med 

mera. Med stöd av vår ateljérista kunna utveckla våra pedagogiska miljöer i att vara tydliga, 

tillåtande och tillgängliga. 

Skapa nya mötesplatser, torg och ateljéer på förskolorna. Introducera digitala verktyg som 

ljusbord, ljuskuber, webb-mikroskop, lärplattor (Vi benämner vår IPads som lärplattor för att 

visa på hur de används i förskolans verksamhet) och projektorer. Öka möjligheten för barnen 

att laborera med sand och vatten inomhus. Låta barnen använda estetiska uttryckssätt och alla 

sina sinnen i sitt utforskande. Laborera med färg, skapande och bygge utomhus. Göra 

flerstudiebesök på andra förskolor för att få idéer till hur andra utformat sina pedagogiska 

miljöer. Se över våra gemensamma pedagogiska miljöer i förskolan, tillföra oväntade material 

och se till att barnens intressen tas tillvara, väcks, hålls kvar och utmanas. Mer 

uppmärksamma vikten av förberedelse; vilket material behövs? Hur iscensätter vi 

inspirerande och lockande mötesplatser? Vilka uppdrag för undersökande och utforskande ska 

vi ge barnen? Att förstå att i möten med andra uppstår möjligheter att tänka om och tänka nytt 

och föreställa sig nya scenarier för fortsatt utforskande. 

Fördjupa oss inom områden som normkritiskt tänkande, flerspråkighet och interkulturalitet. 

Förskolorna på Södermalm har påbörjat ett arbete med en gemensam Pedagogisk deklaration. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Medarbetarna ska ha kunskap i att tidigt identifiera barn i behov av särskilt 
stöd för att ge barnen rätt stöd. 

2014-01-01 2015-12-31 

 Vid behov ska stödenhetens resurser för barn i behov av särskilt stöd 
användas. 

2014-01-01 2015-12-31 
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Nämndmål: 

Barns livschanser är jämlika 

Beskrivning 

Verksamheterna värnar om barnets rättigheter och bidrar till att skapa uppväxtvillkor som ger 

alla barn lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Varje förskoleenhet har ett barnombud som 

samarbetar med Ersta Vändpunkt när vårdnadshavare har missbruksproblematik. 

 

Familjer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Föräldrar 

till barn i åldrarna 3–12 år erbjuds ABC-föräldrastöd. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Föräldrar ska ges möjlighet att delta i ABC-utbildning 2016-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolan uppmärksammar barnens rättigheter 

Förväntat resultat 

Alla barn har rätt till att ta plats på sin förskola och i staden 

Arbetssätt 

Vår verksamhetsidé och vårt utforskande arbetsätt förutsätter en miljö med demokratiska 

värderingar! Barnen blir lyssnade på, får möjlighet att berätta, uttrycka sina åsikter, atankar 

och idéer, uppmuntras i att förhandla, känna sig delaktiga i beslut som rör deras vardag. 

Resursanvändning 

Fortbildningsinsatser och handledning från Södermalms stödteam. Ansökan om 

verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd. Enheten har ett barnombud och flera 

pedagoger som ansvarar för genomförande av barnskyddsronder. 

Uppföljning 

Se arbetssätt, sid 10 

Utveckling 

Fler "lillmöten" och  reflektionssamtal med barnen. Allas frågor är viktiga, allas kunskap är 

viktig. Låta barnen göra jämförelser och komma fram till nya slutsatser. 

Nämndmål: 

Vårdnadshavare och förskolans samverkan är god 

Beskrivning 

Vårdnadshavarna blir bemötta på ett respektfullt sätt och ges möjlighet att vara delaktiga och 

ges inflytande i verksamheten. Minst en gång per termin erbjuds utvecklingssamtal.  
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Förskolan kommunicerar med vårdnadshavarna muntligt och informerar skriftligt om 

förskolans mål och arbetssätt. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare som fått information om förskolans mål och 
arbetssätt. 

86 %  År 

 Andel vårdnadshavare som känner sig välkomna att ställa frågor och 
synpunkter på verksamheten. 

84 %  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolorna informerar vårdnadshavarna om mål och arbetssätt via bland 
annat informationsbrev. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Vårdnadshavarna görs delaktiga i utformningen av förskolans lika 
behandlingsplan. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Vårdnadshavare och förskolan har goda former för samverkan 

Förväntat resultat 

Vårdnadshavare och förskolan har goda former för samverkan 

Arbetssätt 

Bemötande, respekt och öppenhet är grunden för en god samverkan mellan förskola och hem. 

Förskolan kompletterar hemmet genom att tillsammans med familjen skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt i det livslånga 

lärandet. 

Vi lyssnar på vårdnadshavarnas synpunkter, vi utgår ifrån att vara så tillmötesgående vi kan 

utifrån vårt pedagogiska uppdrag. Vi bjuder in till informationsmöte om vad det kan innebära 

att börja i förskolan, innan inskolningen börjar i augusti. Under den föräldraaktiva 

inskolningen, där vårdnadshavarna deltar i förskolan under inskolningsdagarna, läggs grunden 

för tillit och samverkan. Vårdnadshavare och barn skolas in till gemenskapen och dess 

betydelse i gruppen. Förskolan ansvarar för att förtydliga, samordna och sprida information 

till vårdnadshavarna om förskolans arbetssätt, förutsättningar, policys och rutiner. Vi 

kommunicerar muntligt, dagligen och vid olika föräldrasammankomster. Skriftligt via 

funktionsbrevlådor/mejl, sms, Info-blad, hemsidor och på anslagstavlor från ledning och 

arbetslag. Vårdnadshavarna deltar i uppföljnings- och utvecklingssamtal kring det enskilda 

barnet. Genom pedagogisk dokumentation ges föräldrarna möjlighet till insyn och delaktighet 

i verksamheten. För att medverka till inkludering av barn i behov av särskilt stöd inbjuder vi 

till tätare samverkan med barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavarna deltar i det årliga arbetet 

med Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Rutiner finns för synpunktshantering. 

Resursanvändning 

Föräldrarna är en mycket viktig samarbetspartner. Medarbetarna i förskolan är aktiva i det 

dagliga mötet med vårdnadshavarna, visar respekt och tar ansvar för att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskola och hem. Utvecklingsgruppens dokument inför 
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utvecklingssamtal i förskolan. Förskolan har en organisation för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Fortbildningsinsatser från Södermalms stödteam till vårdnadshavare och 

personal i förskolan. Ökad digitalisering. 

Se arbetssätt, sid 10 . Södermalms Pedagogiska deklaration, område: Familjesamverkan 

Uppföljning 

Uppföljning sker i det dagliga mötet samt vid uppföljnings- och utvecklingssamtal med 

barnens vårdnadshavare. Medarbetarna lyssnar på vårdnadshavarna och tar tillvara deras 

synpunkter. 

Utveckling 

Nya idéer för ökad kommunikation med vårdnadshavarna testas regelbundet. Vi kommer att 

bjuda in till Dialogcafé med vårdnadshavarna under våren, där vi har fokus på det 

pedagogiska uppdraget i förskolan. Utvecklingssamtal i grupp med vårdnadshavarna där 

gruppens betydelse för barnets individuella lärande blir synligt liksom det enskilda barnets 

betydelse för gruppens kollektiva lärprocesser. Självklart kan de som så önskar välja ett mer 

traditionellt utvecklingssamtal. 

Vi har tankar om att bjuda in till föräldramöte i workshop-form. Där vi kan mötas i dialog vad 

som sker i förskolan och vilket lärande som pågår. Att ge föräldrarna möjlighet att få samma 

utmaningar som barnen får i exempelvis ateljén. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkars kulturaktiviteter i verksamheterna är 

meningsfulla 

Beskrivning 

Invånare har lika möjligheter att ta del av verksamheternas kulturutbud oberoende av 

funktionsförmåga. Barn och unga i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och på 

fritidsgårdarna har möjlighet att ta del av ett professionellt kulturliv. År 2017 

uppmärksammas Per Anders Fogelströms år genom aktiviteter i verksamheterna. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens bedömning av ”Skapande verksamhet och olika 
uttrycksformer” (kvalitetsindikatorn) 

3,7  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barnen i förskolan ska erbjudas minst en professionell kulturupplevelse per 
termin. 

2017-01-01 2017-12-31 
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Enhetsmål: 

Barnen i förskolan tar del av ett varierat kulturutbud 

Förväntat resultat 

Barnen deltar i en kulturaktivitet utanför förskolan 

Arbetssätt 

Vi skapar olika mötesplatser för barns lärande som bjuder in till måleri, bild, musik, bygg och 

konstruktion mm. Kultur finns i form av sång, musik, dans, rörelse, bild, berättande, drama, 

sagoläsning och skapande aktiviteter. Barnen utvecklar i ett projekterande, processinriktat 

arbetssätt sina grundläggande förmågor där de olika områdena är 

transdisciplinära/ämnesöverskridande. Det innebär att barnet i en och samma situation 

utvecklar sitt kunnande inom exempelvis naturvetenskap, språk, drama och 

värdegrundsfrågor! 

Vi tar del av och inspireras av Stockholms stads Kulturplan "Kultur i ögonhöjd" för, av och 

med barn. Barnen besöker professionella kulturevenemang under året. I vårt processinriktade 

arbetssätt utforskar barnen stadens statyer och byggnader, besöker museum, bibliotek, parker 

med mera 

Resursanvändning 

Södermalm erbjuder en närhet till kulturaktiviteter och barnen tar del av teaterbesök, 

konserter, museum, utställningar, skridskoåkning med mera. Samarbete med kulturarbetare 

och Stockholms universitet. Förskoleenhetens ateljéer, kulturombud och ateljérista. 

Uppföljning 

Se arbetssätt, sid 10 

Utveckling 

Samverkan med kulturarbetare exempelvis dans- och museie-pedagoger. Se arbetssätt, sid 10 

KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade 

Nämndmål: 

Verksamheternas transporter och resor är miljöanpassade 

Beskrivning 

Förvaltningens resepolicy ger vägledning i ett hållbart resande. Resor och transporter sker på 

ett hållbart sätt vilket exempelvis innebär att medarbetare så långt det är möjligt går, cyklar 

eller åker kollektivt i tjänsten. Förvaltningens bilar tankas i största möjliga mån med 
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miljöbränslen. När avtalen löper ut för tjänstebilar ersätts dessa så långt det är möjligt med 

elbilar. 

Enhetsmål: 

Verksamhetens transporter och resor är miljöanpassade 

Förväntat resultat 

Förskolans resor är miljöanpassade 

Arbetssätt 

Alla förskolor i enheten använder kollektiv färdmedel när man förflyttar sig i staden. 

Medarbetarna åker kollektivt vid resor i tjänsten. 

Resursanvändning 

Stockholm stads lokaltrafik. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

Nämndmål: 

Verksamheterna bidrar till att stadens kretslopp är resurseffektivt 

Beskrivning 

Verksamheterna medverkar till att avfall i ökande omfattning omhändertas för återvinning. 

Utsortering av matavfall införs i de verksamheter där förutsättningar finns och farligt avfall 

tas omhand för att säkra att dessa återvinns på ett korrekt sätt. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Verksamheterna  förvissar sig om att den egna hanteringen, borttransport 
och omhändertagande av farligt avfall sker på ett korrekt sätt 

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolan strävar mot en klimatsmart livsstil för hållbar utveckling 

Förväntat resultat 

Förskolan strävar efter öka andelen ekologisk mat till minst 40 procent. 

Arbetssätt 

Enheten följer nämndens miljöhandlingsplan 2015. Vi sopsorterar, hushåller med el och 

vatten på förskolan. På en förskola återvinns matavfall till biogas. Miljöarbetet och måltiden 

är integrerade i det pedagogiska arbetet med barnen. 

Vi använder natur- och återvinningsmaterial till utforskande, kreativt skapande och 

konstruktionsbygge med barnen. Enhetens utegrupper har ett arbetssätt med hållbar 

utveckling i fokus och med naturen som resurs för barnens lärande. 
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Resursanvändning 

Förskolans barn, kockar och pedagoger. Samtliga medarbetare har genomfört nivå 1 i den 

webbaserade utbildningen i Klimatsmart förskola. 

Uppföljning 

Se arbetssätt, sid 10 

Utveckling 

Vi kommer att utveckla begreppet hållbar framtid; Att ta hand framtiden ur ett demokratiskt, 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Att inge barnen hopp om en möjlig framtid och 

hur vi kan rigga för att klara framtida utmaningar. 

Fördjupa oss i informationen kring En klimatsmart förskola och fortsätter byta ut gamla 

leksaker och material som kan innehålla farliga ämnen. 

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 

100 % 95% År 

 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet 
av inköpta måltider och livsmedel 

40 % 40% År 

Nämndmål: 

Verksamheterna är klimatsmarta 

Beskrivning 

Verksamheterna arbetar för att minska förekomsten av olämpliga kemikalier. Vid beställning 

av livsmedel och färdiga måltider väljs i möjligaste mån ekologiska alternativ. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Södermalms förskolor ska ge barnen näringsriktig mat och grundläggande 
kunskaper om kopplingen mellan mat, klimat och hälsa. 

2016-01-01 2017-12-31 

 Södermalms förskolors kockar ingår i ett köksnätverk 2016-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska undvika engångsmaterial (papperstallrikar, 
plastbestick mm) och planera måltidsinköp för att minska matsvinn 

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolan strävar mot en klimatsmart livsstil för hållbar utveckling 

Förväntat resultat 

Förskolan strävar efter öka andelen ekologisk mat till minst 40 procent. Enhetens kockar ingår 

i stadsdelens köksnätverk. 
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Arbetssätt 

Enheten följer nämndens miljöhandlingsplan. Vi sopsorterar, hushåller med el och vatten på 

förskolan. På en förskola återvinns matavfall till biogas. Miljöarbetet och måltiden är 

integrerade i det pedagogiska arbetet med barnen. 

Vi använder natur- och återvinningsmaterial till utforskande, kreativt skapande och 

konstruktionsbygge med barnen. Enhetens utegrupper har ett arbetssätt med hållbar 

utveckling i fokus och med naturen som resurs för barnens lärande. 

Nytorgets förskolor har nyligen bytt ut tallrikar och glas av plast mot porslin och lättviktsglas. 

Vi undviker helt att använda engångsmaterial. 

Resursanvändning 

Förskolans barn, kockar och pedagoger. Samtliga medarbetare har genomfört nivå 1 i den 

webbaserade utbildningen i Klimatsmart förskola. Miljöombuden och enhetens ateljérista. 

Uppföljning 

Se arbetssätt, sid 10 

Utveckling 

Vi kommer att utveckla begreppet hållbar framtid; Att ta hand framtiden ur ett demokratiskt, 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Att inge barnen hopp om en möjlig framtid och 

hur vi kan rigga för att klara framtida utmaningar. 

Fördjupa oss i informationen kring En klimatsmart förskola och fortsätter byta ut gamla 

leksaker och material som kan innehålla farliga ämnen. 

Införa fler vegetariska måltider för att vi vet att det har en gynnsam effekt på miljön. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund 

Nämndmål: 

Verksamheternas inomhusmiljö är god 

Beskrivning 

Ljud- och luftkvalitet förbättras i förvaltningens verksamhetslokaler med särskilt fokus på 

förskolelokaler. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla förskolor organiserar verksamheten för en god ljudmiljö. 2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolornas inomhusmiljö är god 

Förväntat resultat 

Daglig städning på enhetens alla förskolor. Skyddsronder och OVK-mätningar genomförs 

regelbundet. Vårt arbetssätt med att dela barnen i mindre grupper samt tänka medvetet kring 
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val av material är gynnsamt för att minska ljudnivån i förskolan. Förskolan samverkar med 

lokalavdelningen på sdf och fastighetsägarna kring förskolornas ventilation. 

Arbetssätt 

Pedagogerna delar in barnen i mindre grupper för olika aktiviteter och organiserar sig så att 

alla inte är inomhus samtidigt. Lokalansvariga på stadsdelsförvaltningen. Skyddsombud. 

Resursanvändning 

"Tysta bord" och ljuddämpande möbler. Arbetsplatsledare och administrativ assistent sköter 

kommunikationen med fastighetsägare och fastighetsskötare för en god inomhusmiljö. 

Skyddsombud, barnskyddsombud och lokalansvariga på stadsdelsförvaltningen. 

Uppföljning 

Protokoll från Arbetsmiljöronder och OVK 

Utveckling 

Satsa på fler ljuddämpande möbler vid nyinvesteringar. På en förskola bullrar ventilationen, 

det kommer att åtgärdas i början av 2017. Inomhustemperaturen på den förskolan är också 

otillräcklig, en stor del av året är det dragit och kallt i lokalerna 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

Verksamheten drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller 

verksamhetens mål 

Beskrivning 

Verksamheten ryms inom tilldelad budget. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs 

upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Förvaltningen kännetecknas av en 

kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet. 

Enhetsmål: 

Förskoleenhetens ekonomiska resultat är positivt 

Förväntat resultat 

Det ekonomiska resultatet är positivt. 
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Arbetssätt 

Vi planerar för balans mellan intäkter och utgifter. Bevakar eventuella förändringar i antalet 

inskrivna barn, analyserar och ser över våra personal- och förbrukningskostnader varje 

månad. Enheten har ekonomiuppföljningar med stadsdelens controller varje månad, kvartal- 

och tertialuppföljning och i samband med bokslut. Bemanning utifrån antal barn och deras 

vistelsetider. Samverkan och samordning inom förskolorna för den dagliga driften till 

exempel gemensamma beställningar och vikariehantering. Förankring av budgetprocessen hos 

förskolans medarbetare på APT och i ledningsgrupp. 

Resursanvändning 

Intäkter månadsvis i form av förskolepeng per antal inskrivna barn i verksamheten. 

Terminsvis beviljat verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd, ersättning för 

lärarstudenter och beräknad fond från 2016. Kompetens från stadsdelens ekonomienhet och 

controller. Förskoleadministratör som deltar i ekonomiplanering, granskar, attesterar och 

följer upp beställningar. Digitalisering och Effektiva inköp. 

Uppföljning 

Uppföljning sker pågående under hela året. Ekonomiuppföljningar med prognoser från 

controller varje månad, kvartal- och tertialuppföljning och vid bokslut. Förskolechefen gör 

uppföljning av personal-, livsmedelskostnader och övrig förbrukning. Uppföljning av antal 

inskrivna barn med stöd av Anordnarwebben (AW). Dialog med medarbetarna i dagliga 

möten, köksmöten, ledningsgrupp och på APT. 

Utveckling 

Fortsätta att förankra budgetprocessen hos medarbetarna. Öka medvetenheten om att 

avläsning av antal inskrivna barn varje månad får betydelse för förskolans ekonomi. Planering 

och framförhållning för att möta en minskad efterfrågan av förskoleplatser vissa tider på året. 

Öka samarbetet inom och mellan enhetens förskolor, öka samordning vid exempelvis 

beställningar och vikariehantering, vilket ger goda ekonomiska effekter. Fortsätta att minska 

sjukfrånvaron och kostnader i samband med det. 

Samordning av enhetens ledning och organisation för att samla kompetens och minska 

kostnader. Utökning av enheten med en förskola för fler intäkter och stabilare budge 

Uppmuntra enhetens medarbetare att aktivt komma med förslag till åtgärder för att fortsätta 

att ha en budget i balans. 
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KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar tar del av stöd och service på ett likvärdigt 

sätt 

Beskrivning 

Invånare som kommer i kontakt med verksamheterna känner sig trygga i vetskapen om att 

bemötande och service utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Det stöd och den service som erbjuds ger ett likvärdigt resultat. Resursfördelningen påverkas 

inte av könstillhörighet.  

 

Målet är att de uppföljningar som görs ska visa att resultatet för kvinnor och män, flickor och 

pojkar är lika. I de uppföljningar där skillnader i resultat mellan kvinnor och män, flickor och 

pojkar finns ska det tydligt framgå om skillnaderna är motiverade eller omotiverade. Vid 

omotiverade skillnader vidtas åtgärder. 

Enhetsmål: 

Flickor och pojkar tar del av stöd och service på ett likvärdigt sätt. 

Förväntat resultat 

Resursstöd påverkas inte av könstillhörighet 

Arbetssätt 

Vi tar hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv vid utformningen av barnens lärmiljöer, 

pedagogerna arbetar utifrån en normmedvetet förhållningssätt och allas lika värde. 

Resursanvändning 

Södermalms stödenhet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Enhetens genuspedagoger 

och deltagande i stadsdelens genusnätverk. 

Uppföljning 

Uppföljningssamtal med vårdnadshavarna. Förskoleundersökningen och genom pedagogisk 

dokumentation. 

Utveckling 

När vi planerar utformningen av våra pedagogiska lärmiljöer ska det alltid finnas med ett 

jämställdhetsperspektiv och ett normmedvetet förhållningssätt. Det stöd som ges enskilda 

barn för deras utveckling ska ge ett likvärdigt resultat, oberoende av kön. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

Aktivt Medskapandeindex  83 År 

 

 

Sjukfrånvaro 10 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 2,5 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

Nämndmål: 

Chefer utövar ett gott ledarskap och medarbetarna har rätt kompetens 

Beskrivning 

Chefer ansvarar för sin egen kompetensutveckling och har till sitt stöd ett antal utbildningar 

och workshoppar i förvaltningens regi.  

 

Verksamheternas kompetensförsörjning på kort och lång sikt är avgörande för måluppfyllelse 

och kvalitet. En god och långsiktig introduktion är viktig för att behålla medarbetare. Stadens 

personalpolicy vägleder verksamheterna i att vara en god arbetsgivare. Stadens 

kommunikationsprogram vägleder chefer och medarbetare för att klara mål och vision. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förankra och implementera stadens nya personalpolicy 2017-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska tillhandahålla introduktionsprogram för nyanställda, 2016-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Chefer utövar ett gott ledarskap och medarbetarna har rätt kompetens 

Förväntat resultat 

Ledarskapet och medarbetarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt. 

Arbetssätt 

Förskolechefen beskriver uppdrag och mål så att alla förstår sin del i helheten. Detta sker på 

APT, Utvecklingsdagar, medarbetarsamtal och genom lednings- och utvecklingsgruppen. 

Nytorgets förskolor erbjuder och uppmuntrar medarbetarna till kompetensutveckling. Vi har 

intern fortbildning i form av nätverk/pedagogiska tvärgrupper som alla medarbetare deltar i. 

Pedagogerna bjuds in till seminarier och föreläsningar i samband med apt och 

utvecklingsdagar. Några pedagoger kommer under 2017 att delta i stadsdelens 

kompetensutvecklingsprogram för barnskötare och förskollärare. Enhetens förskolechef och 

ateljérista studerar under läsåret ämnen kopplade till mål, ansvar och befattning. 

Behålla och rekrytera kompetent personal. Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering 

vid behov av nyanställningar. Introduktionen för nya medarbetare och kollegor är 

betydelsefull. Den nya medarbetaren bjuds in till introduktionsmöte i stadsdelens regi, i 
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introduktionssamtal med förskolechefen och till ett intromöte kring vårt arbetssätt med 

pedagogistan och ateljéristan. 

Resursanvändning 

Enhetens verksamhetsidé och organisation, ledningsgruppens kompetens. Det finns både 

individuell och arbetslagstid för att reflektera, planera och följa upp arbetet med barnen. Alla 

arbetslag har en pedagogisk samordnare som har det övergripande ansvaret för 

kvalitetsutveckling och ansvarsfördelning i arbetsgruppen. 

Att vara en särskilt utvald Övningsförskola och samverka med studenter, handledare och 

Stockholms universitet. Förskolans organisation i arbetslag som möjliggör kollegialt lärande. 

Stadsdelens lönekriterier och Proffessionsutvecklingsmatrisen i VFU-arbetet. Stödfunktioner 

på förskolorna och i stadsdelen som stödjer förskolechefen i att leda verksamheten. 

Södermalms storföreläsningar för pedagogerna kopplade till mål och uppdrag. Södermalms 

Pedagogiska deklaration, område: Organisation och ledning och Pedagogens uppdrag 

Uppföljning 

Klargöra uppdraget och förväntningar på olika yrkesgrupper. Medarbetarsamtal, dialogsamtal 

med arbetslagen kring måluppfyllnad i form av återkoppling kring WKI och pedagogiska 

berättelser/sammanfattningar. Uppföljning av sjukfrånvaron vid tertialrapporterna. 

Handlingsplan utifrån resultatet från medarbetarenkäten. 

Utveckling 

Fokus på undervisning och lärandeuppdraget. Att organisera för lärande. Pedagogernas tid för 

reflektion och planering. Implementeringen av Södermalms pedagogiska plattform, med 

ställningstagande kring den pedagogiska miljön, den aktiva pedagog med mera. Hur ska vi 

organisera den arbetskraft som finns för att säkerställa att barnen fåt den moderna 

pedagogiska verksamhet som de har rätt till? (Södermalms Pedagogiska deklaration, 

arbetsmaterial) 

Nämndmål: 

I förvaltningen råder en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor 

Beskrivning 

En trygg anställning är en självklarhet och arbetet med att minimera ofrivillig deltid fortsätter. 

Antalet allmänna visstidsanställningar ska minska. Heltid är norm och är utgångspunkten vid 

nyanställningar. 

 

Arbetet för att verksamheterna ska vara en hälsosam och hållbar arbetsplats fortsätter. I 

förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och 

diskriminering. All rekrytering ska utgå från stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Verksamheterna ska aktivt  arbeta för att minska andelen allmänna 
visstidsanställningar 

2017-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska på en arbetsplatsträff diskutera den egna arbetsmiljön 
och förvaltningens rutiner vid kränkande särbehandling. 

2017-01-01 2017-12-31 
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Enhetsmål: 

I förvaltningen råder en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor 

Förväntat resultat 

På förskoleenheten råder en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor 

Arbetssätt 

Nytorgets förskolor erbjuder alla som önskar att arbeta heltid. De som vill växla in 

semesterersättning till fler semesterdagar får den möjligheten. Vi har hälsoinspiratörer på alla 

våra förskolor som förslår och bjuder in till hälsofrämjande aktiviteter. Alla medarbetare har 

nya arbetskläder. Medarbetarna är delaktig i beslut och ges ansvar i områden som rör deras 

arbetsmiljö och arbetssituation. All mat lagas på plats i förskolornas kök med till stor del 

ekologiska livsmedel. Medarbetarna bjuds in till medarbetarsamtal varje år där vi bland annat 

lyfter ett frisk- och hälsoperspektiv. Nytorgets förskolor följer rutiner och arbetar utifrån sina 

Planer mot diskriminering och kränkande behandling. Vår administratör ansvarar för 

planering av den dagliga bemanningen och annan samordning vilket avlastar övriga 

medarbetare och ger dem möjlighet att fokusera på det pedagogiska uppdraget. 

Resursanvändning 

Medarbetarna och hälsinspiratörernas engagemang och förslag. Ledningsgruppens olika 

kompetenser och ansvar. Stadsdelens HR-avdelning och stadens rehabiliteringspolicy. 

Uppföljning 

Medarbetarsamtal, dialogsamtal med arbetslagen kring måluppfyllnad i form av återkoppling 

kring WKI och pedagogiska berättelser/sammanfattningar. Handlingsplan utifrån resultatet 

från medarbetarenkäten. 

Utveckling 

Sjukfrånvaron är fortfarande hög. Förskolechefen arbetar enligt stadens rehabiliteringspolicy 

för att nå målet för att sänka frånvaron. APT i mindre grupper och Husmöten där varje 

förskola kan diskutera aktuella frågor och åtgärder för en god arbetsmiljö. 

Implementeringen av Södermalms pedagogiska plattform, med ställningstagande kring den 

pedagogiska miljön, den aktiva pedagog med mera. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

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

fritt från diskriminering 

Nämndmål: 

Människors rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt i verksamheten 

Beskrivning 

Den service och det stöd som verksamheterna ger är likvärdig och av god kvalitet för alla 

oavsett kön, etnicitet, ålder, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell 
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läggning, religion eller trosuppfattning. Det innebär inte att stöd ska utformas likadant, utan 

att stödet behöver anpassas till olika gruppers behov.  

 

Myndighetsutövningen är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser. Invånare som 

kommer i kontakt med nämndens verksamheter upplever att de inte har blivit diskriminerade. 

För att säkerställa att verksamheten är av god kvalitet finns processer och rutiner som följs 

upp regelbundet och är kända av alla medarbetare. Verksamheterna analyserar även om det 

finns risker och/eller omotiverade skillnader utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 

Enhetsmål: 

Människors rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt i verksamheten 

Förväntat resultat 

Barn och vårdnadshavare ska uppleva att verksamheten är likvärdig och av god kvalitet för 

alla oavsett kön, etnicitet, ålder, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, religion eller trosuppfattning. Det innebär inte att stöd ska utformas likadant, utan 

att stödet behöver anpassas till olika gruppers och individers behov. 

Arbetssätt 

Varje år skriver förskolorna en Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att 

säkerställa att barn, medarbetare och vårdnadshavare inte ska uppleva att de har blivit 

diskriminerade. Förskolorna analyserar om det finns risker och/eller omotiverade skillnader 

utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Vi skriver planen tillsammans med vårdnadshavare. 

Planen följs upp regelbundet och är känd av alla medarbetare, barn och vårdnadshavare. 

 

Vid eventuell upplevelse av kränkande behandling eller diskriminering används en gemensam 

anmälningsblankett för utredning, för att säkerställa att händelser kommer till förskolechefs 

och huvudmans kännedom. 

Resursanvändning 

Förskolan använder stöddokument från Skolverket och Skolinspektionen. Den gemensamma 

mallen för anmälan till huvudman ser vi kommer att leda till att fler händelser anmäls och 

utreds. Vi tänker att det kommer att leda till att verksamheten blir bättre på att 

medvetandegöra och upptäcka eventuella brister i verksamheten innan de har eskalerat. 

Uppföljning 

Uppföljning sker med medarbetarna genom våra Planer mot diskriminering och kränkande 

behandling och WKI. 

Utveckling 

Välkomnande förskolor: Vi ska utbilda medarbetarna i frågor som rör kränkande behandling 

och diskriminering, men också barns rättigheter.  

Trygga och hälsosamma förskolor: Vi ska arbeta med att implementera den nya gemensamma 

mallen för anmälan av kränkning eller diskriminering. Vi ska också utveckla våra metoder 

och rutiner för regelbunden uppföljning av våra lokala likabehandlingsplaner.  
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Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser: Alla medarbetare ska uppleva att verksamheten är 

fri från kränkande behandling och diskriminering, både vad gäller barn, vårdnadshavare och 

medarbetare.  

Digitaliseringen ger oss större möjligheter till transparens mellan arbetslag och mellan 

arbetslag och ledning. Det blir en kvalitetssäkring och en möjlighet att dela goda 

exempel.Förskolor på vetenskaplig grund: Förskolornas pedagogiska lekmiljöer och material 

utvecklas med ett genusmedvetet och normkritiskt öga. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets 

rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention 

Nämndmål: 

Barn och unga uttrycker sin mening i frågor som rör deras vardag 

Beskrivning 

Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag. Det innebär bland annat 

barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och att hänsyn tas i alla frågor som berör honom 

eller henne.  

 

Barnets bästa är avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som till exempel 

vård- eller behandlingsinsatser. Hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

Enhetsmål: 

Barn och unga uttrycker sin mening i frågor som rör deras vardag 

Förväntat resultat 

Förskolan har ett demokratiskt arbetssätt där delaktighet och inflytande råder. 

Arbetssätt 

Förskolans verksamhet och innhåll genomförs utifrån barnens intressen och behov. Barnens 

frågor blir synliga i vårt projekterande/processinriktade arbetssätt. Barnens åsikter blir 

lyssnade på i frågor som rör deras vardag. 

Resursanvändning 

De pedaogiska miljöerna är inbjudande, tillåtande och tillgängliga för barnen under hela 

dagen. 

Medarbetarna demokratiska förhållningssätt. 

Uppföljning 

Pedagogisk dokumentation, WKI och FU. 
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Utveckling 

De pedagogiska utomhusmiljöerna. Fortsätta att utveckla de digitala verktygen som stöd för 

delaktighet, reflektion och lärande. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar utsätts inte för våld 

Beskrivning 

Alla verksamheter kan vägleda kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer om vem 

de kan vända sig till för att få råd, stöd och information. I det våldsförebyggande arbetet för 

barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola. För att upptäcka barn, 

vuxna eller äldre som är eller har varit utsatta för våld i nära relation använder 

verksamheterna screeninginstrumentet FREDA. Riskbedömningsmodellen Signs of Safety 

används för att göra risk- och skyddsbedömningar för barn som utsätts, bevittnar eller riskerar 

att utsattas för våld. Våldsutsatta vuxna och barn i behov av skydd erbjuds skyddat boende 

eller tillfälligt boende med boendestöd. För de våldsutsatta som ännu inte genomfört ett 

uppbrott finns stöd att tillgå av en Lots. Våldsutsatta vuxna och barn erbjuds samtalsstöd 

enskilt eller i grupp inom Södermalms öppenvård. 

Enhetsmål: 

Förskolorna arbetar medvetet mot våld 

Förväntat resultat 

Alla känner sig trygga i förskolan 

Arbetssätt 

Pedagoerna är närvarande och lyssnar på det som sker nära barnen. Barnen delas dagligen in i 

mindre grupper för att lättare komma till tals och så att de vuxna kan fånga upp eventuella 

signaler på att barn far illa. Pedagogerna agerar då enligt de rutiner som finns för detta. 

Resursanvändning 

Närvarande pedagoger. Rutiner för anmälningsplikt och anmälan för diskriminering och 

kränkande behandling. 

Uppföljning 

Uppföljning som en del av anmälning- och utredningsarbetet. Samtal med berörda barn, 

vårdnadshavare och pedagoger. 
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Utveckling 

Regelbunden genomgång av rutiner och blanketter som används vid kränkningar och 

anmälningsplikt. Låta våra Planer mot diskriminering och kränkande behandling bli mer 

levande i vardagen. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande 

Nämndmål: 

Invånare är delaktiga och kan påverka 

Beskrivning 

Södermalms stadsdelsområde har en levande närdemokrati där kvinnor och män, flickor och 

pojkar kan påverka verksamheterna. Verksamheterna arbetar aktivt med att göra berörda 

delaktiga i utformningen av stöd, service och insatser. Synpunkter, idéer, klagomål och 

medborgarförslag välkomnas och används för att utveckla verksamheten. Förvaltningen 

utvecklar formerna för samverkan med det civila samhället. 

Enhetsmål: 

Förskolans familjer är delaktiga i förskolans pedagogiska verksamhet 

Förväntat resultat 

Förskolans familjer är delaktiga i förskolans pedagogiska verksamhet 

Arbetssätt 

Ett välkomnande och en väl förberedd introduktion för varje familj som kommer till 

förskolan.Vårdnadshavarna deltar aktivt i introduktionen tillsammans med sitt barn. Efter 

introduktionen erbjuds varje familj ett uppföljningsamtal där de kan ställa frågor och ge 

synpunkter på första tiden i förskolan. Den dagliga  och kommunikationen och möte mellan 

hem och förskola bygger på respekt och tillit.Familjerna inbjuds till utvecklingssamtal och 

föräldramöte under året. Förskolans ledning bjuder in till Dialogmöten kring förskolan 

pedagogisk uppdrag. 

Resursanvändning 

Förskolans medarbetare. Pedagogisk dokumentation. Uppföljningssamtal i grupp. 

Resultat från FU. 

Uppföljning 

Uppföljningssamtal, utvecklingssamtal i grupp, FU. 

Utveckling 

Digital dialog med vårdnadshavarna.Gemensamt Instagramkonto? 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 31 (31) 

 
 stockholm.se 
 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2017 

Övriga frågor 


