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Inledning 

  

Maria förskolor omfattar förskolorna Timmermansgården, Bullerbyn, Ragvald, Sol & 

Måne, Villekulla, Tantolunden och Kastanjen. 

Målgrupp 

Maria förskololenhet ligger runt Mariatorget på Södermalam. Familjerna bor i närområdet och 

väljer oftast förskola utifrån en närhetsprincip. 

Förskolorna tar emot barn från 1 års ålder fram till dess att barnen börjar i förskoleklass. 

Vårdnadshaves trivsel och förtroende är en viktig del av verksamheten. 

Styrande dokument 

Förskolorna använder den nationella läroplanen, Stockholms stads förskoleplan, FN:s 

barnkonvention, Skollagen, Diskrimineringslagen och de lokala 

verksamhetsutvecklingsplanerna som plattform för det pedagogiska arbetet. Nämnden har 

också prioriterade mål för verksamhetsåret. 

Arbetet utgår från medarbetarnas erfarenhet kopplad till olika teorier som vi lyfter på våra 

nätverk. 

Målet är att alla barn ska utveckla sitt livslånga lärande. Förskolans innehåll ska vara roligt, 

lärorik och av hög kvalitet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 

I samspel mellan barn och vuxna skapas förutsättningar för att utveckla färdigheter och 

intressen under förskoletiden. 

Organisation 

Barnen organiseras i mindre grupper under dagen, allt utifrån ålder och intresse. I 

projektgrupperna varierar antalet barn och vuxna över tid. 

Verksamheten kommer att ha ett inskrivningstal som varierar mellan 312-333 barn. Den stora 

variation förklaras delvis av Kastanjens fortsatta anpassning till en mindre grupp under 

evakueringstiden samt att alla förskolor har ett högre inskrivningstal under vårterminen. 

Maria förskolor har en liten administration. Den leds av en chef som har det yttersta ansvaret 

för verksamheten. Till det kommer en pedagogisk utvecklingsledare tillika biträdande 

förskolechef som stödjer, utmanar och vägleder i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

Maria förskolor har en ledningsgrupp som består av två medarbetare från 

Timmermansgården, två från Kastanjen och en vardera från Ragvald, Bullerbyn, Sol & Måne, 

Tantolunden och Villekulla samt chef och biträdande chef. 

Varje enskild förskola inom enheten har sitt arbetslag som sen är indelade i olika 

arbetsgrupper. På Timmermansgården finns två större arbetsgrupper, en grupp för de yngsta 

och en arbetsgrupp för de äldsta barnen. På Kastanjen finns fyra mindre grupper och på de 

fem mindre förskolorna finns två arbetsgrupper vardera. Totalt arbetar cirka 65 personer inom 

resultatenheten. Andelen barn/vuxen varierar mellan cirka 4,5 och 6,5 över året. Det kommer 

sig av att under vårterminen är det fler inskrivna barn än under hösten. 

Mellan förskolorna finns väl upparbetade nätverk där medarbetare från olika förskolor inom 
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resultatenheten möts. Här arbetar vi med att koppla ihop teori med praktiskt arbete. Nätverken 

leds av enhetens pedagogiska utvecklingsledare. 

Maria förskolor har också en lokal samverkansgrupp, LSG med representanter från 

Kommunal och Lärarförbundet. 

Varje förskola har sedan APT-träffar varje månad och i anslutning till det arbetar vi med 

aktuella pedagogiska frågeställningar inom förskolan och enheten. 

Arbetslaget har också AGT, en arbetsgruppsträff för gemensamma frågor en gång/månad för 

planering på respektive förskola. 

  

 

  

Ekonomiska förutsättningar 

Maria förskolor har haft och har en god ekonomi. Målet är att också 2017 kommer följa de 

ekonomiska ramarna. 

  

Verksamhetens innehåll och utveckling bygger på analyser av ekonomiska förutsättningar, 

personalens reflektioner kring förskoleundersökningen och den webbaserade 

kvalitetsindikatorn. 
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Ledningsgruppen, den lokala samverkansgruppen, nätverken, gruppen som arbetar med 

digital utveckling , skolbarnsgrupp och resultatenhetens hälsogrupp är språkrör för 

medarbetarnas delaktighet i plattformen för Maria förskolors verksamhetsplan. Ví reflekterar 

och reviderar  det underlag som senare ska bli nästa års verksamhetsplan. Den kommer alla 

till del på LSG, Ledningsgruppen och på APT möten. Den bygger i allt på det underlag vi har 

från förskoleundersökningen, kvalitetsindikatorn, medarbetarenkäten och stadsdelsnämndens 

aktuella satsningar för året. 

Medarbetarenkäten kommer vi främst att arbeta med på APT i början av året. 

Måluppfyllelse 

Vi är väldigt nöja med resultaten för 2016. Vi har höjt nästintill alla värden i våra 

utvärderinsinstrument och hoppas att det håller i sig eller fortsätter att öka. Vi strävar alltid 

efter att lära mer och att fortsätta utveckla verksamheten. De estetiska läroprosesserna är 

fortfarande i fokus för reflektion och mer lärande kring. Vår ateljerista bidrar med sin 

kompetens i den riktningen. 

Medarbetare 

Vi har höjt samtliga värden i Medarbetarenkäten. Vi hoppas att de höga värdena också ligger 

kvar för 2017. De enskilda samtalen, utvecklingssamtalen kommer ha ett tillägg som är nytt 

för året. 

Sjukfrånvaro 

För 2016 låg sjukfrånvaron på 3,9% vilket är lågt jämförelsevis. Vi har som mål att den inte 

heller 2017 ska överstiga 4%. 

Verksamhetens analys från 2016 

  Vi har arbetat med hållbar utveckling genom bland annat Grön flagg och ökat den 

vegetariska delen av matinköpen liksom att behålla de ekologiska matinköpen på 87% 

där vi befinner oss idag. De vegetariska luncherna har varit mella 2-3 under året. 

 Arbetet med kemikaliesmarta matrial ex, att byta ut olämpliga plaster har fortsatt. 

Maria förskolor har haft en god ekonomi vilket bidragit till att vi i snabb takt kunnat 

byta ut otjänliga plaster och annat material till förmån för mer kemikaliesmarta 

alternativ. Alla förskolor har genomfört den webbaserade utbildning som staden 

erbjuder. 

 Vi har fortsatt användandet av digitala verktyg som ett komplement till det analoga 

material vi redan har. Pedagogerna har tagit ansvar för att de digitala alternativ som 

erbjudits har varit levande i verksamheten. 

 Vi har arbetat med genus, likabehandling och ett normmedvetet förhållningssätt. 

 Vi har satsat på litteratur med tydlig förankring i vårt likabehandlingsarbete genom att 

bland annat samarbeta med förlaget förlaget OLIKA. 

 Vi har jobbat vidare med att utveckla våra miljöer på olika sätt med hjälp av vår 

ateljeista kring estetiska läroprocesser liksom värdet av kulturell variation i fråga om 

böcker, material och inredning. 

 Vi har träffas i våra övergripande nätverk varje vecka där vi också kommer att ha våra 

pedagogiska miljöer och pedagogisk dokumentation som utgångspunkt. 

 Arbetsmiljöfrågor har varit en given punkt på arbetsplatsträffarna. Vi kommer fortsätta 
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att se över den enskilda planeringstiden för att få en bra struktur och innehåll i den för 

medarbetaren avsatta tiden. 

Prioriterade områden 2017 

 Ökar den vegetariska kosthållningen och fortsätta utbilda våra kockar för det. 

 Fortsätter utveckla miljöer och arbetet med estetiska läroprocesser med hjälp av vår 

ateljeista. 

 Reflektera i nätverk kring den pedagogiska dokumentation, vad den säger oss och hur 

vi arbetar vidare från teori till praktik kring den nyvunna kunskap vi fått. 

 Arbetar vidare med likabehandling utifrån varje förskolas enskilada 

likabehandlingsplaner samt reflekterar geom litteratur kopplat till 

diskrimeneringsgrunderna. 

 Erbjuda alla medarbetare deltar regelbundet i den fortbildning som erbjuds inom 

Maria förskolor. 

 Ledningsgruppen inom Maria förskolor kommer erbjuds särskild fortbildning kopplat 

till arbetslagledarrollen. 

  

  

  

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 
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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. 

 

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: 

Barnens lärande stöds av förskolans pedagogiska miljöer - såväl inom som utomhus. 

Förväntat resultat 

Personaltätheten är anpassad efter barngruppens storlek. 

Förskolans miljöer inne och ute är spännande och utmanande för barnen. 

Arbetssätt 

Vi fortsätter att utveckla våra miljöer och lägger till mer kulturell variation i fråga om material 

och flerspråkighet som både är analogt och digitalt samt att fortsätta reflektera kring vårt 

förhållningssätt. Vi får genom vår ateljerista också hjälp och stöd att utveckla vår verkstäder 

för ett processinriktat arbetssätt på förskolorna. 

Vi kommer att fortsätta med att bygga om/förändra inomhusmiljöer kopplat till en anpassning 

av moderna lärandemiljöer för barnen. Nu tar alla barn exempelvis mat själva från 

förskolornas buffébord. 

Barn och vuxna tar ansvar genom att alltid plocka undan sina saker efter sig när de byter 
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aktiviteter eller går hem för dagen. De vuxna finns alltid nära barnen, pratar och lyssnar på 

barnen för att skapa bra förutsättningar för hur det ska göras. Barnen och vuxna har 

inplanerad tid tillsammans för att laga och hålla sitt material och miljö i god form. 

Barn och vuxna städar olika rum tillsammans som exempelvis se till att hallarna är rena och 

välkomnande. 

Barnen tar också ansvar genom att klä på och av sig, hänga upp sina kläder och ställa skor 

tillbaka på sin rätta plats genom att vuxna finns nära, pratar och lyssnar till barnet och ger 

goda råd i övandet hur det ska gå till. 

Utomhus ser vi över vårt lekmaterial för att tillföra mer byggmaterial och material för 

naturvetenskap och teknik för att utmana barnens fantasi och leklust. 

Miljöerna både ute och inne är tillgänglig och rik på skapande och utforskande material. 

Barnen väljer mellan de olika aktiviteterna och rummen. De vuxna är med barnen i de valda 

aktiviteterna. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är personalen och deras kompetens. De deltar i lärgrupper och olika 

nätverk både inom Maria förskolor och tillsammans med vuxna från andra förskolor vilket 

bidrar till utveckling av det pedagogisa arbetet och våra miljöer. Inom enheten besöker vi ofta 

varandra på förskolorna för att hämta inspiration. 

Förskolans lokaler är en viktig resurs. Genom att se förskolan som en förskola - ett arbetslag 

utnyttjas alla ytor effektivt. Miljön utgår från barnens behov och intressen, är utmanande, 

tillgänglig och utvecklande. Som hjälp i utvecklingsarbetet har vi en ateljerista. 

Det finns också tillgång till relevant material. Förskolorna använder mycket 

återvinningsmaterial och material från naturen. 

Uppföljning 

Förskolan följer upp målen  genom Kvalitetsindikatorn och förskoleundersökningen. Miljön 

både ute och inne är rik och tillgänglig på skapande och utforskande material. Det utmanar 

barnen i naturvetenskap, teknik och matematik ,språk, fantasi och estetik. Barnen väljer 

mellan de olika aktiviteterna och rummen. De vuxna är med barnen i de valda aktiviteterna. 

Som underlag använder förskolan observationer, dokumentation, pedagogisk dokumentation 

och barnintervjuer. 

Barnintervjuer sker både organiserat och spontant i verksamheten efter det att en aktivitet 

avslutats. 

 

Annan uppföljning är som tidigare redovisning i omfattning och tidpunkt. 

Utveckling 

Fortsatt verksamhetsanpassning till moderna förskolemiljöer för mer delaktighet, inflytande 

och utmaningar. 
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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 

 

 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 

87% av vårdnadshavarna är nöjda med hur förskolan arbetar med barnens utveckling och 

lärande. 

Personalens bedömning av förskolans förmåga att stödja barns matematiska utveckling enligt 

kvalitetsindikatorn är 3,8 och barnens språkliga utveckling är 4 enligt densamma. 

Arbetssätt 

Barnen samarbetar genom turtagande i leken ute och inne, de lyssnar och vågar kliva fram i 

leken i små och större samtals och temagrupper genom att vuxna är nära barnen och stödjer 

deras sociala samspel. 
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Barnen och vuxna kommunicerar genom rollspel, musik, dans, drama, litteratur, samtal 

enskilt och i grupp genom att vuxna finns nära barnen och uppmuntrar och utmanar dem i 

deras lek.  

Barnen berättar och uttrycker tankar som vuxna lyssnar på och leder vidare. 

 

Barn och vuxna använder varierat material för att undersöka, jämföra, sortera, konstruera, 

räkna och dra slutsatser i matematik och naturvetenskap med formbart material som ger 

utrymme för experiment och fantasi.  

 

Vuxna och barn reflekterar och dokumenterar tillsammans med bild och text som underlag för 

utveckling av teman och verksamhetens innehåll. Dokumentation och den pedagogiska 

dokumentationen ligger också till grund för det enskilda barnets fortsatta utveckling. 

Digitala verktyg är ett viktigt komplement för barnens fortsatta utveckling. 

 

Vårdnadshavarnas enskilda önskemål och tankar om just deras barns behov vävs in i 

förskolans arbete. Dokumentation som görs av förskolans personal förs tillbaka till barnen 

genom bilder och samtal. Vårdnadshavare tar del av materialet på väggar och 

dokumentationstavlor, bildskärmar, föräldramöten barnens portfolio och utvecklingssamtalen.  

Vårdnadshavare får informationsbrev genom förskoleportalen en eller flera gånger/månad. 

Brevet innehåller både texter och bilder från verksamheten så att de får en regelbunden 

inblick i förskolans verksamhet. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är personalen och deras kompetens.  Personalen känner förskolan 

som en gemensam arbetsplats och samarbetar med varandra. De deltar i olika 

lärgrupper/nätverk både inom förskolan och tillsammans med vuxna från andra förskolor, 

vilket bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet.  

 

Förskolans lokaler är en viktig resurs. Genom att se förskolan som en förskola – ett arbetslag 

utnyttjas alla ytorna effektivt. Miljön utgår från barnens behov och intressen och är 

tillgänglig, utmanande och utvecklande. Det finns tillgång till relevant material och förskolan 

använder återvinningsmaterial och material från naturen. 

 

Digitala verktyg i verksamheten tillsammans med barnen för att dokumentera och utmana 

barnens skapande aktiviteter. Det används också i dialog med vårdnadshavare. Förskolan har 

en organisationsstruktur med rutiner och riktlinjer på intranätet och sparar gemensamma 

dokument i kataloger som alla kan ta del av. 

Uppföljning 

Förskolan följer upp arbetet genom kvalitetsindikatorn och förskoleundersökningen. 

Som underlag använder förskolan observationer, dokumentationer, pedagogisk dokumentation 

och barnintervjuer. 

Utveckling 

Analysen knyter ihop kvalitetesindikatorn och utvecklingssamtalen med vårdnadshavare och 

förskoleundersökningen till en helhet. Allt ligger sedan till grund för förskolans fortsatta 
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utveckling.  

Vi ökar användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen. 

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: 

Barns förutsättningar är jämlika  i förskolans verksamhet. 

Förväntat resultat 

Alla barn har blir bemötta, lyssnade till och inkluderande på lika villkor i förskolan. 

Arbetssätt 

Genom att se varje barn i mindre grupper, genom pedagogisk dokumentation, genom att 

arbeta inkluderade utifrån förskolornas likabehandlingsplaner och genom att samverka med 

stödenhet och stadsdelens socialtjänst. 

Vi använder oss också av litteratur för både barn och vuxna i vårt likabehandlingsarbete. 

Resursanvändning 

Stödenheten och socialtjänsten. 

Uppföljning 

Kvalitetsindikatorn, Förskoleundersökningen, utvecklingssamtal med föräldrar. 

Utveckling 

Vi blir aldrig klara. Förskolorna utvärderar varje års arbete och sätter nya mål inför 

nästkommande år. 
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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.  

 

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 

Förskolans medarbetare har uteslutande professionella relationer med vårdnadshavarna med 

en tydlig dialog kring det enskilda barnet. 

Antalet vårdnadshavare som upplever att samverkan med förskolan är bra är 87%. 

Varje förskola erbjuder vecklingssamtal två gånger/år. 

Arbetssätt 

Arbetslag skapar förutsättningar för samverkan med vårdnadshavare så att de kan bekanta sig 

med innehållet i vår verksamhet och de styrdokument som ligger till grund för densamma. Det 

görs genom den första introduktionen, föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal, 

sommar/ vinterevenemang och förskoleportalen. Vi visar, samtalar och informerar genom vår 

dokumentation. Det sker genom bilder och texter på väggar, bildskärmar, filmer, portfolio, 

regelbundna informationsbrev som innehåller bilder från den pågående verksamheten. Alla 

förskolor erbjuder vårdnadshavare utvecklingssamtal två gånger/år. Underlaget för 

utvecklingssamtalet är ett gemensamt underlag vilket bidrar till ett större samförstånd om 

innehållet i vår verksamhet och vad det enskilda barnet får vara med om på förskolan, 

Förskoleundersökningen används som utgångspunkt i samtal och på träffar med 

vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarna är välkomna att vara med i verksamheten närde så önskar. 

De är också inbjudna till utställningar, sommar och vinterfestligheter. 
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Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är personalen och deras kompetens. För att ta tillvara på deras 

kompetens så effektivt som möjligt har de ansvarsområden utifrån kompetens och intresse. De 

vuxna känner förskolan och vårdnadshavarna som en gemensam arbetsplats och samarbetar 

med varandra. De deltar i nätverk både inom förskolan och tillsammans med personal från 

andra förskolor, vilket bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet och i mötet med 

vårdnadshavare. 

 

Digitala verktyg används tillsammans med barnen för att dokumentera aktiviteter i 

verksamheten och i dialog med föräldrar/vårdnadshavare. 

Uppföljning 

Förskolan följer upp genom Kvalitetsindikatorn, Förskoleundersökningen. 

Som underlag ligger också föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal, och den vardagliga 

kontakren vid hämtning och lämning. 

Utveckling 

Analysera och knyta ihop kvalitetsindikatorn, utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna och 

förskoleundersökningen till en helhet. Det ligger sedan till grund för förskolans fortsatta 

arbete och utveckling. 

Vi utvecklar mötesformer och innehåll i sammanhang då vi träffar vårdnadshavare. 

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: 

Vår verksamhet erbjuder ett varierat kulturutbud. 

Förväntat resultat 

Barn på Maria förskolor tar del av minst tre professionella kulturaktiviteter under året. Genom 

skapande och fantasi pågår aktiviteter tillsammans med vuxna på förskolan. Här har vi en 

ateljeista till vår hjälp 

80% av vårdnadhavarna är nöjda med de kultutaktiviteter som förskolan erbjuder. 

Arbetssätt 

Att så långt det är möjlig besöka de lokala teatrarna och andra kultuevenemang i närområdet 

minst tre men gärna fler gånger varje år. 

Att barn och vuxna på hemmaplan dramatiserar, gör sagor, läser, berättar och gör filmer. 

Resursanvändning 

Närområdets alla evenemang. 

Uppföljning 

Förskolan följer upp målen genom Kvalitetsindikatorn, förskoleundersökningen och genom 

utvecklingssamtalen. 

Utveckling 

Analysen utifrån våra olika uppföljningar gör att vi kommer att  öka våra besök på närbelägna 

teatrar samt att jobba mer med estetiska läroprocesser. 

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 

miljöbränslen. När avtalen löper ut för tjänstebilar ersätts dessa så långt det är möjligt med 

elbilar. 
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Enhetsmål: 

Förskolans verksamhet är miljöanpassad. 

Förväntat resultat 

Förskolorna väljer det alternativ som är bäst för vår miljö och hållbar utveckling 

Arbetssätt 

Genom att ställa krav på leverantörer för miljövänliga alternativ. Använda transporter för 

leveranser som av mat som bäst uppfyller miljökraven. 

Fortsätta arbetet inom Grön flagg där alla förskolor är certifierade. 

 

Fortsätta vårt påbörjade arbete med att byta ut farlig plaster osv. 

Resursanvändning 

Avsätta ekonomiska resurser för fortsatt arbete. 

Uppföljning 

Regelbundet på olika möten. 

Utveckling 

Säkerställa att medarbetare känner till vid beställningar och inköp som gäller. 

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: 

Maria förskolor bidrar till en miljövänlig livsstil. 

Förväntat resultat 

Matsvinnet fortsätter att minska. 

De ekologiska inköpen uppgår till 87% 
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Utbyte av material mot en mer klimatsmart förskola har enligt stadens utbildningsprogram 

uppnått nivå 3 på alla förskolor. 

Arbetssätt 

Kockarn mäter matsvinnet för att tillgång och efterfrågan på mat ska gå jämt upp. 

Kockarna fortsätter att laga tre vegetariska luncher /vecka. 

Mängden ekologiska inköp bibehålls på en hög nivå. 

 

Vi fortsätter att ta bort gifter i vårt material och vår miljö. Det handlar både om det material 

som barnen direkt har kontakt med men också de inköp som görs till köken. 

 

Barn och vuxna fortsätter att formulera och praktisera nya utmaningar kring hälsa, rörelse och 

välbefinnande kopplat till Grön flagg och hållbar utveckling. 

Resursanvändning 

Köksnätverken, studiebesök, litteratur, material och nätverken kring Grön flagg. 

Uppföljning 

Regelbundna köksmöten, APT, kvalitetsindikatorndikatorn, förskoleundersökningen, 

utvecklingssamtalen och ekonomiredovisningen avseende ekologiska inköp. 

Utveckling 

Öka kompetensen hos alla medarbetare kring arbetet mot hållbar utveckling i olika avseenden. 

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 

80 % 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 
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Enhetsmål: 

Förskolans verksamhet är klimatsmart. 

Förväntat resultat 

Förskolorna använder miljövänliga alternativ. 

Arbetssätt 

Förskolorna äter 87% ekologisk mat, tre vegetariska luncher/vecka, vi mäter regelbundet 

matsvinnöken och alla är kök är kravcertifierade. 

Vi återvinner regelbundet mat till biogas (där det är möjligt), barnen och vuxna går till 

återvinning med kartonger, glas osv. 

Barn och vuxna lämnar också in kläder till exempelvis Stadsmissionen. 

 

Vi byter fortlöpande ut material som innehåller ohälsosamma kemikalier. 

Vi använder stadens webbaserade utbildningsprogram kring kemikaliesmart förskola. 

Resursanvändning 

Vi använder Servicegruppen för transporter. 

Uppföljning 

Regelbundet vis APT träffar. 

Utveckling 

Vi kan bli ännu bättre på att ställa krav på våra leverantörer när det gäller att tillhandahålla 

livsmedel. 

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: 

Förskolans inomhusmiljö är god 

Förväntat resultat 

Förskolans inomhusmiljö är bra för både barn och vuxna. 
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Arbetssätt 

Egenkontroller när det gäller att förebygga brand, skyddsronder och barnskyddsronder. 

 

Dela upp barnen i mindre grupper inomhus för en lägre ljudnivå och bibehålla en god 

luftkvalité. 

Resursanvändning 

Lokalenheten och fastighetsägare. 

Uppföljning 

Regelbundet via skyddsronder och barnskyddsronder. 

Kvalitetsindikator, APT 

Utveckling 

Lokalavdelning och fartighetsägare har upparbetade kontakter för att bistå förskolans 

verksamhet med information och lösningar kopplat till lokal och miljö. 

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: 

Maria förskolor drivs inom givna ekonomiska ramar. 

Förväntat resultat 

Det ekonomiska resultatet förväntas vara positivt liksom tidigare år. 

Arbetssätt 

En liten administrativ organisation bidrar till god ekonomi. 

Tilldelade medel används på ett optimalt sätt genom god planering i hela organisationen. De 

enskilda förskolorna har likvärdiga förutsättningar i fråga om antalet inskrivna barn/personal. 

Varje enskild förskola inom enheten har ansvar för att hushålla med sina kostnader.  
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Resultatenhetens ekonomiska förutsättningar planeras och diskuteras i den 

arbetsmiljögruppen och i ledningsgruppen. Den enskilda förskolans ekonomi är en punkt på 

APT-träffar. 

Arbetslaget samverkar vid ledighet och sjukdom och anpassar schemaläggning för att om 

möjligt minska användandet av vikarier. 

Regelbundna uppföljningar av inskrivningstalet varje månad. 

Resursanvändning 

Samordningsvinster inom resultatenheten av personal, kompetens, lokal och material 

Vi kommer också samarbete med servicegruppen gällande mattransporter. 

Samarbete och täta uppföljningar med köhandläggare. 

Uppföljning 

Ekonomi är en punkt på APT-träffar. 

Analyser av ekonomirapporter och prognoser  av bokförda kostnader varje månad. 

Utveckling 

Minska kostnaderna om möjligt för tillfälliga vikarier i verksamheten.  

Minska matsvinnet. 

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. 
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Enhetsmål: 

Flickor och pojkar har likvärdiga förutsättningar på förskolan. 

Förväntat resultat 

Alla oavsett kön behandlad likvärdigt i förskolans verksamhet 

Arbetssätt 

Genom pedagogisk dokumentation och vårt arbete i likabehandling ökar vår kunskap om hur 

vi benämner, bemöter och förhåller oss till flickor och pojkar. 

Gemensamma nätverk. 

Fortbildning på studiedag för alla medarbetre. 

Resursanvändning 

Våra nätverk är ett fora där vi regelbundet reflekterar i ämnet. 

Uppföljning 

Kvalitetsindikatorn, förskoleundersökningen, APT och studiedagar. 

Utveckling 

Fortsätta utmana och reflektera i ämnet med nya och gamla medarbetare. 

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  tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 3 % 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. 
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 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 ger förutsättningar för en god kvalié i verksamheten 

Förväntat resultat 

Aktivt medskapande index 85% 

Sjukfrånvaro 4,4% 

Arbetssätt 

Chef, biträdande chef och medarbetare reflekterar över mål och uppdraget tillsammans så att 

alla medarbetare kan förstå sin del i helheten och hur den bidrar till hög kvalitet. 

Chef/bitträdande chef ger återkoppling på medarbetres arbetsinsatser på APT, planeringsdagar 

och i enskilda samtal. 

Chef/biträdande chef är tillgängliga på telefon, sms eller mail. 

Chef/biträdande chef lyssnar, visar tillit och skapar förutsättningar för en dialog och 

delaktighet med medarbetarna. 

Ledarskapet leder till helhetssyn, initiativkraft och att allas kompetens tas tillvara. 

Organisationen bidrar till allas ansvar och delaktighet eftersom den är transperant och ger 

insyn i protokoll och fattade beslut. 

 

Varje förskola har arbetslagsledare, en eller två vars uppgift är att leda det pedagogiska och 

organisatoriska arbetet på plats. Arbetslagsledaren fungerar också som ett språkrör och 

samordnare mellan förskolan och ledningsgruppen. 

 

Alla medarbetare ingår i förskolans obligatoriska nätverk för utveckling oberoende av 

anställningsform.  

 

Varje medarbetare deltar i enhetetens regelbundna fortbildning. 

Resursanvändning 

Samverkan inom resultatenheten i nätverk, i lokala samverkansgruppen, ledningsgruppen och 

i enskilda utvecklingssamtal leder medarbetare och verksamhetsutvecklingen framåt. 

 

Vi samverkar också med personalavdeling och företagshälsan i visa fall. 

Uppföljning 

Medarbetarenkäten, APT och utvecklingssamtalen. 

Utveckling 

Medarbetarenkäten har visat att särskilda utvecklingsområden finns på olika ställen. Vi 

kommer att arbeta med frågan i början av året. 
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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 

Enhetsmål: 

Chefer och medarbetare har rätt kompetens och goda arbetsvillkor. 

Förväntat resultat 

Alla medarbetare har möjlighet till lärande och växande i arbetet oavsett funktion. Var och en 

tar ansvar för sin egen utveckling. 

Arbetssätt 

Alla har, både chefer och medarbetare ett gemensamt ansvar för att uppnå förväntade mål 

inom Maria förskolor. För att göra det kommunicerar, reflekterar och fattar gemensamma 

beslut som är kopplade till våra mål och åtaganden. Vi skapar tydliga förväntningar på de 

roller vi har i organisationen. 

 

Vi tror att alla kan lära sig nya saker med handledning på olika sätt. 

 

Inom Marie förskolor är det självklart att jämlikhet råder, olikheter bejakas och att 

diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling aktivt motverkas. 

 

Vi kommer under året att förutom uppföljning av medarbetarenkäten särskilt se över 

planeringstiden för alla medarbetare. 

Resursanvändning 

Vi samverkar inom resultatenheter för att utbyta tankar i nätverken, i den lokala 

samverkansgruppen och i ledninggruppen som för utvecklingen framåt. 

Som resurs på respektive förskola finns arbetslagsledare, en eller två, vars uppgift är att leda 

det pedagogiska och organisatoriska arbetet på plats. En ytterligare resurs är Maria förskolors 

pedagogiska utvecklingsledare som arbetar övergripande med vårt gemensamma uppdrag. 
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Vi har samarbete med en extern utbildare som bistår oss i vårt likabehandlingsarbete i arbetet 

kring genus och normkritiskt tänkande. 

Uppföljning 

Sker via 2017 års medarbetarenkät och i utvecklingssamtalen. 

Utveckling 

Utveckla "vi" tänket inom respektive förskola, "en förskola ett arbetslag" som är till för våra 

gemensamma barn. 

Fortsätta utveckla förståelsen för innehållet i kvalitetsindikatorn för en gemensam tolkning 

med den nya reviderade läroplanen i fokus. 

Genom att alla medarbetare deltar i nätverken inom Maria förskolor. 

Erbjuda riktad kompetensutveckling till de medarbetare som har behov av det exempelvis 

pedagogisk dokumentation. 

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 

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 och är likvärdiga i förskolan.. 

Förväntat resultat 

Alla barns rättigheter tillgodoses i förskolans verksamhet. 

Medarbetare har både rättigheter och skyldigheter på sin arbetsplats. 

Arbetssätt 

Förskolan ser och lyssnar på alla barn. Arbetets utgångspunkt är i allt inkludering.  

För barn med särskilda rättigheter finns ett särskilt ansvar kopplat till handlingsplaner, stöd 
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från stadsdelens grupp för barn med särskilda rättigheter, logopeder och habilitering. 

 

På APT, LSG och i ledningsgruppsmöten och i enskilda samtal diskuteras medarbetares 

förutsättningar och arbetsmiljö. 

Resursanvändning 

Stödenheten, logopeder, habilitering. 

APT. 

Utvecklingssamtal, personalavdelning. 

Uppföljning 

Kvalitetsindikatorn, Förskoleundersökningen, enskilda samtal, APT. 

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 har inflytande över sin vardag på förskolan. 

Förväntat resultat 

Barn upplevera att de har inflytande över sin vardag på förskolan. 

Arbetssätt 

Barnen blir lyssnade till av de vuxna där barnens intresse styr innehållet i verksamheten. 

Barnen är med och utvärderar verksamhetens innehåll oavsett ålder. 

Resursanvändning 

Nätverk, reflektioner med andra pedagoger. 

Uppföljning 

Kvalitetsindikatorn, APT, utvecklingssamtalen 
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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: 

Ingen människa ska utsättas för våld i vår verksamhet. 

Förväntat resultat 

Ingen ska utsättas för våld i förskolans verksamhet. 

Arbetssätt 

Förskolan har anmälningsskyldighet om oro finns för att ett barn far illa. 

Arbetsgivaren har ansvar för att medarbetare behandlas väl i verksamheten. 

Enskilda samtal. 

Förebyggande utbildning i samverkan med stadsdelens socialtjänst i våldsprevention. 

Resursanvändning 

Socialtjänsten. 

Personalavdelning och företagshälsovården. 

Uppföljning 

Samtal med vårdnadshavare. personalavdelning. 
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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: 

Vårdnadshavare har insyn och känner sig delaktiga i förskolans verksamhet. 

Förväntat resultat 

Vårdnadshavare har insyn och känner sig delaktiga i förskolans verksamhet. 

Arbetssätt 

Genom introduktionen på förskolan, föräldraråd, föräldramöten, sommar och 

vinterevenemang, enskilda samtal och den vardagliga kontakten. 

Uppföljning 

APT, förskoleundersökningen, enskilda samtal och  kvalitetsindikatorn. 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2017 

Övriga frågor 


