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Inledning 

Förskolan är en levande miljö där barnens nyfikenhet, glädje, kreativitet och lusten att lära 

utvecklas. 

Alla barn som går i vår förskola kan tänka tillbaka på sin förskoletid som en rolig, lärorik och 

inspirerande tid präglad av samhörighet mellan barn och vuxna. Lust, lek och lärande -alla 

tillsammans, är enhetens ledord och går hand i hand i våra förskolor.  Vår verksamhet bygger 

på varje barns unika förutsättningar för utveckling och lärande. Alla barn har rätt till jämlika 

och goda uppväxtvillkor i en rolig, trygg och lärorik förskola med hög kvalitet. Förskolans 

verksamhet genomsyras av de grundläggande demokratiska värderingar vårt samhälle vilar på 

och barnens delaktighet och inflytande sätts i fokus.  Vi arbetar för att ha en god relation till 

barnen som präglas av ömsesidig respekt, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva 

förväntningar. Det sociala klimatet tillsammans med den pedagogiska miljön stärker barnens 

möjligheter att utveckla sin sociala förmåga, sin lek, sin kreativa förmåga och sitt lustfyllda 

lärande. Vi arbetar utifrån ett hälsoperspektiv där kost, rörelse och vikten av förståelse för hur 

hälsa, natur och miljö hänger ihop ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 
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Vi arbetar efter fyra inriktningsmål 

Ett Stockholm som håller samman; Vi arbetar för att alla barn ges lika möjligheter där 

jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är självklart. 

Ett klimatsmart Stockholm; Vi ska arbeta med att ta fram verktyg och checklistor för att på 

sikt nå målen om en giftfri förskola. 

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm; Vi är kostnadseffektiva och följer löpande upp våra 

resultat mot gällande budget 

Ett demokratiskt hållbart Stockholm; Vi arbetar med att stärka de mänskliga rättigheterna 

och diskriminering motverkas . 

Styrdokument 

Förskolans verksamhet bedrivs utifrån styrande dokument som skollagen, förskolans läroplan, 

FNs barnkonvention samt Stockholms stads förskoleprogram och enhetens verksamhetsplan 

och förskolornas likabehandlingsplan. 

Enhetens organisation 

Förskolorna omfattar förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år. Enheten består av tre 

förskolor, Centralvakten, Plommonlunden och Orion. Vi räknar med att i enheten ha ca 180 

barn under 2017. Av 34 fasta tjänster är 44% förskollärare. Vi har dessutom 2 st barnskötare 

som verksamhetsstöd. En förskolechef, en pedagogisk utvecklingsledare och tre kockar. Vi 

har lokalvård på entreprenad. I enheten ingår också 3 parklekar, Skånegläntan, Högalid och 

Draken, samt 2 öppna förskolor, en i Draken och en i Skånegläntan. Parkleken och öppna 

förskolan har totalt 10 fasta tjänster. 

Förutsättningar/pedagoger 

En förutsättning för att personalen ska kunna arbeta efter och utveckla förskolans mål är ett 

starkt engagemang och en grundläggande motivation. Barnens utveckling engagerar och 

stärker oss i vår motivation, inspirerar oss att gå vidare i vårt arbete. Vi tar tillvara var och ens 

erfarenheter kompetenser samt utvecklar och reflekterar systematiskt kring vår pedagogiska 

verksamhet. Vi håller oss ajour med aktuell forskning bla genom att ta emot studenter från 

lärarutbildningen och ta del av litteratur. 

Pedagogisk utvecklingsledare träffar regelbundet arbetslagen för dialog och reflektion kring 

vårt pedagogiska uppdrag, bemötande och organisation. Samverkansgruppen träffas vid behov 

och tar upp arbetsmiljöfrågor. Allt detta delges och diskuteras med alla medarbetare vid 

arbetsplatsmöten och planeringsdagar för att få en gemensam bild av uppdraget. 

Ekonomiska förutsättningar 

En budget i balans. 

Förskolechefens vision 

Som chef vill jag att mina medarbetare skall känna glädje, gemenskap och stolthet i sitt arbete 

och fullt ut förstår det förtroende och ansvar som lagts i deras uppgift. Jag vill att alla som 

arbetar i Högalids förskoleenhet skall vara delaktiga, ansvarstagande och aktiva och bidra till 

ett positivt och utvecklande klimat på sin arbetsplats. Jag ser på lärandet som en ständigt 

pågående process och uppmuntrar till vidareutbildning och kompetensutveckling. 
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Analys 2016 

Ekonomiska förutsättningar 

Vi har trots flera renoveringar och minskade barngrupper en budget i balans. Alla 

medarbetare är medvetna om de ekonomiska resurserna. Vi planerar inköp och 

samverkar både med inventarier och medarbetare i enheten. 

Sjukfrånvaro 

Vi har arbetat medvetet och systematiskt med hälsofrågor och den psykosociala miljön. 

Vi har samverkat med HR och hälsostrateg under året och vår förhoppning är att 

minska sjukfrånvaron under 2017. 

Högalids förskolor har under 2016 arbetat intensivt med att skapa en 

enhetsövergripande likvärdighet i våra förskolor. Vi har arbetat med pedagogens 

förhållningsätt, inspirerande lärmiljöer, barnens delaktighet och inflytande och 

reflektion kring vårt arbete för att garantera barnens rätt till en förskola med god 

kvalitet. Vi har utifrån en övergripande temarubrik, "Stockholm vår stad", erbjudit 

barnen möjlighet till utforskande och lärande i olika projekt. Medvetenheten om 

likabehandling och det normkritiska arbetet har synliggjorts i olika aktiviteter, 

lärmiljöer och pedagogernas förhållningsätt. Vi har lagt grunden för förskolans 

möjlighet att erbjuda barnen en förskola baserad på lust, lek och lärande utifrån en 

levande värdegrund och normkritisk medvetenhet. Vi har övergripande goda resultat i 

enheten men delvis fortsatta variationer mellan förskolorna. Vi fortsätter arbetet mot 

likvärdiga förskolor och ökade resultat.  

Arbetet är långsiktigt och målinriktat och vi håller kvar de övergripande 

utvecklingsområdena, som kan fördjupas ytterligare, även under 2017.  

Utvecklingsområden 2017  

 Den pedagogiska miljön både utomhus och inomhus ska utvecklas för att 

säkerställa miljön för språkutveckling, matematik och ett tydligt 

likabehandlingsperspektiv 

 Den pedagogiska dokumentationen ska utvecklas och fördjupas och IKT ska i 

större omfattning användas för att stärka det arbetet.  

 Samverkan parklekarna emellan skall utvecklas. 

 Parklekarna utvecklar miljön både inne och ute ur ett genusmedvetet tänk 
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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. 

 

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 
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 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 

Enhetsmål: 

Barns lärande stöds av förskolans pedagogiska miljöer - såväl inom som utomhus 

Förväntat resultat 

Personalens bedömning av material och miljö utifrån WKI ska öka 

Arbetssätt 

Förskolans pedagogiska miljö är utformad efter enhetens riktlinjer och läroplanens 

målområden där syftet är att stärka  barnens möjligheter till självständighet och aktivitet. 

Miljön  är tydlig, materialet tillgänglig, innehållsrikt och inbjudande och lockar till 

utforskande, lek och samvaro samt utmanar också barnens utveckling och lärande. Barnens 

delaktighet och intressen tas till vara och påverkar också utformandet av den pedagogiska 

miljön. Den pedagogiska miljön är ett levande och  föränderligt verktyg som stödjer 

verksamhetens mål och bidrar till barnens utveckling och lärande. Uterummets betydelse för 

utveckling och lärande, både förskolans egen gård, närmiljön och stadens möjligheter, tas till 

vara utifrån barnens initiativ, aktiviteter och i olika projektarbeten 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är medarbetarnas kompetens och intresse för att utforma, ta till vara 

de pedagogiska rummen och utveckla dem tillsammans med barnen. De pedagogiska rummen 

är tydligt inredda med rikligt inspirerande material och tas till vara så effektivt som möjligt. 

Uppföljning 

Uppföljning sker kontinuerligt i arbetslagen, vid reflektionstillfällen, arbetslagsmöten och 

arbetsplatsträffar, i dialog med arbetslagsansvariga förskollärare, genom resultat på GUF, 

kvalitetsindikatorn, medarbetarenkät och förskoleundersökningen 

Utveckling 

Pedagogernas medvetenheten om den pedagogiska miljöns betydelse ur ett genus, 

normbrytande och likabehandlingsperspektiv behöver fördjupas. Vi behöver fortsätta dialogen 

i arbetslagen med syfte att skapa en större normkritisk medvetenhet och att lyfta fram och 

synliggöra kulturella olikheter både i aktiviteter, projekt och i förskolans lärmiljöer. Barnens 

intresseområden och pågående arbeten, arbetslagens reflektioner, och pedagogisk 

dokumentation är ett verktyg för utveckling av de lärande miljöerna. 
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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 

Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande 

Vårdnadshavare är nöjda med hur förskolan arbetar med barnens utveckling och lärande 

Arbetssätt 

Förskolan har en bas som genom pedagogisk miljö, medvetna pedagoger och tillgängligt 

material främjar barns eget utforskande och intresse för lek och lärande. Förskolan arbetar 

också tema eller projektinriktat genom att både inspirera och utmana och ta till vara barnens 

nyfikenhet och intressen för att lära sig. Enhetens egna riktlinjer för pedagogens 
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förhållningsätt  och arbetsätt sätter barns rätt att utvecklas och ha inflytande över sitt lärande i 

fokus. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är pedagogernas kompetens och intresse för att stärka möjligheterna 

för barnen att leka, utvecklas och lära. Pedagogisk dokumentation är vårt verktyg för att se, 

reflektera över och stärka barnens lek. lärande och utveckling. 

Uppföljning 

Uppföljning sker kontinuerligt i arbetslagen, vid reflektionstillfällen, arbetslagsmöten och 

arbetsplatsträffar, i dialog med arbetslagsansvariga förskollärare, genom resultat på GUF, 

kvalitetsindikatorn, medarbetarenkät och förskoleundersökningen. 

Utveckling 

Kopplingen mellan praktik och teori ska stärkas för att säkerställa att verksamheten vilar på 

vetenskaplig grund och väl beprövade metoder. Den pedagogiska dokumentationen ska 

utvecklas och användas i både reflekterande och kvalitetssäkrande syfte. Användande av 

digitala verktyg för pedagogisk dokumentation ska öka 

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: 

Barnens livschanser är jämlika 

Arbetssätt 

Förskolan ger alla barn lika möjligheter att delta i verksamheten oavsett bakgrund. Enhetens 

barnombud samverkar med Ersta vändpunkt om det finns missbruksproblematik i familjen. 

Vårdnadshavare informeras om möjlighet att delta i ABC utbildning. 
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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 förskola samverkar för barnets bästa. 

Förväntat resultat 

Ökad svarsfrekvens i  förskoleundersökningen   

Ökad andel vårdnadshavare som anser att förskola och hem samverkar för barnets bästa 

Arbetssätt 

När familjerna introduceras till förskolan använder vi modellen föräldraaktiv inskolning som 

bygger på vårdnadshavaren aktiva deltagande i förskolans tillsammans med barnet. 

Vårdnadshavaren får på så sätt en god inblick i alla förskolans förekommande moment och 

dagliga verksamhet. Familjerna blir också informerade om förskolans uppdrag, mål och 

rådande styrdokument. Pedagogerna för en dialog om barnens utveckling och trivsel i 

förskolan genom daglig kontakt och återkommande utvecklingssamtal. Den pedagogiska 

dokumentationen följer och beskriver barngruppens arbeten, utforskande och lärande och ger 

vårdnadshavare möjlighet till insyn och förståelse för förskolans uppdrag. Vi erbjuder 

utvecklingssamtal, föräldramöten och förskoleråd för att öka möjlighet till inflytande och 

delaktighet i verksamheten. Familjerna bjuds in till olika gemensamma aktiviteter och 

samverkansformer på förskolan och vårdnadshavarna  informeras också kontinuerligt om 

förskolans verksamhet via veckobrev, pedagogisk dokumentation och anslag på anslagstavlor. 
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Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är medarbetarnas kompetens att bygga professionella relationer, 

kommunicera förskolans mål och uppdrag och upprätta former för samverkan med 

vårdnadshavarna. 

Uppföljning 

Uppföljning sker kontinuerligt i arbetslagen, vid reflektionstillfällen, arbetslagsmöten och 

arbetsplatsträffar, i dialog med arbetslagsansvariga förskollärare, genom resultat på GUF och 

förskoleundersökningen. 

Utveckling 

Vi arbetar för att stärka pedagogernas kompetens att bemöta och bygga professionella 

relationer med vårdnadshavare med fokus på barnets trivsel, utveckling och lärande. 

Förskolan ska aktivt bjuda in familjerna till olika samverkansformer med syfte att, inom 

förskolans mål, öka delaktigheten i och inflytande i verksamhet. Målet med samverkan mellan 

förskola och vårdnadshavare ska ha barnets bästa i fokus och också gynna barnets trygghet, 

utveckling och lärande i förskolan. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för 

alla 

Nämndmål: 

Flickor och pojkars fritidsaktiviteter är meningsfulla 

Beskrivning 

Parkleken är en öppen verksamhet för alla åldrar. Verksamheten är trygghetsskapande och 

främjar samverkan och gemenskap mellan olika grupper. Verksamheten i parklekarna arbetar 

för att engagera barn och ungdomsverksamhet som vill bedriva kompletterande aktivitet i 

parklekens lokaler eller utemiljö. Den öppna förskolan erbjuder en pedagogisk 

gruppverksamhet och gemenskap till både barn och vårdnadshavare. 

 

Fritidsverksamheten är öppen och attraktiv för alla oavsett kön och förutsättningar. 

Fritidsgårdarna och träffpunkterna har ett varierat utbud av aktiviteter. Verksamheten skapar 

förutsättningar för ungdomars val av en positiv livsstil och främjar demokratisk träning. 

Fritidsgårdarna utvecklas för att få en jämnare könsfördelning, öka medarbetarnas 

genusmedvetenhet och normkritiska tänkande. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel nöjda med den materiella standarden i parkleken 85 %  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 I dialog med barn och föräldrar utveckla och öka tillgängligheten vid 
Södermalms parklekar och fritidsgårdar 

2016-01-01 2017-12-31 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Information om parklek och öppen förskola på boende för nyanlända 
familjer med permanent uppehållstillstånd. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Parklekarnas verksamhet bedrivs till största del utomhus. 2017-01-01 2017-12-31 

 Parklekens öppettider ska anpassas utifrån besökarnas behov och 
förvaltningen ska undersöka möjligheterna till fler helgöppna parklekar. 

2016-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Alla barn och unga har meningsfulla fritidsaktiviteter 

Förväntat resultat 

Parklekens brukare är nöjda med materiella standarden och utbudet av aktiviteter i parkleken 

Arbetssätt 

Parklekens öppettider är anpassade efter besökarnas behov. Vi erbjuder olika arrangemang 

och aktiviteter under året såsom påskpyssel, häxfest, disco, midsommarfirande, 

caféverksamhet, grillning. Vi har skapande aktiviteter, olika lekar, tävlingar etc. 

Resursanvändning 

Medarbetarnas kompetens och intresse. Samverkan med utomstående såsom nätverket 

skyddsnätet, Hornstullsgruppen, personalnätverket Stockholms parklekar 

Uppföljning 

Vi följer upp på arbetsplatsmöten och enkäter till brukare. 

Utveckling 

Vi behöver fördjupa medarbetarens genusmedvetenhet och normkritiska tänkande. 

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 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

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

2017-01-01 2017-12-31 

 Parkleken ska erbjuda professionella kulturupplevelser 2016-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolan och parklekarna erbjuder ett varierat kulturutbud 

Förväntat resultat 

Verksamheterna erbjuder ett stort varierat utbud av kulturupplevelser och möjlighet till eget 

kulturskapande 

Arbetssätt 

Förskolorna tar tillvara på de olika kulturutbud som erbjuds i staden så som besök på teater, 

dans, konst eller musikupplevelser. Det offentliga rummets möjligheter till kulturupplevelser 

används som inslag i aktiviteter, teman och projektarbeten.  

Läsning och arbete utifrån litteratur erbjuds barnen dagligen i lässtunder och projektarbete.  

Alla förskolor har kulturombud som bla. håller sig informerad om stadens utbud och sprider 

information till övriga pedagoger.  

Våra förskolor deltar i Södermalms Stadsdels och stadsbibliotekets Läsa Mera projekt som 

syftar till att fånga upp barnens intresse för litteratur, språk och läsning bl.a. genom att öka 

pedagogernas kompetens och medvetenhet om litteraturens betydelse för barnens 

kommunikation,  språk och läsutveckling.  

Alla förskolor har tillgängligt material och utrymmen för barnens eget skapande och 

kulturutövande tex bild, form, dans, drama, text, musik etc ..  

Vårdnadshavare informeras om barnens kulturupplevelser och  bjuds in att ta del av  och 

barnens eget kulturskapande genom dokumentation, utställningar, bildspel, aktiviteter på 

förskolan, veckobrev mm 

Parklekarna erbjuder  regelbundet professionella kulturupplevelser av olika slag 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är pedagogernas kompetens och intresse för att uppmärksamma, 

erbjuda och uppmuntra barnens eget kulturutövande.  

Förskolan pedagogiska miljöer och material är organiserat för att ge möjlighet för 

kulturskapande aktiviteter 

Stadens resurser för kulturupplevelser och utövande av kultur tas till vara tex bibliotek och 

teaterbesök, offentlig konst eller besök på museum. 

Uppföljning 

Uppföljning sker på APT, arbetslagsmöten, via arbetslagsansvariga, genom GUF 

förskoleundersökningen och parklekens brukarundersökning. 
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Utveckling 

Pedagogernas medvetenhet om litteraturens möjligheter och läsningens betydelse för barnens 

språkutveckling ska öka  bl.a. genom läsombudens kompetens  

Barnens möjligheter till eget kulturskapande ska prioriteras och synliggöras 

Tillgänglighet och variation av material för barnens eget skapande och kulturutövande ska 

öka. 

Informationen till vårdnadshavare om förskolans kulturarbete ska öka. 

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. 

Enhetsmål: 

Enhetens transporter och resor är miljöanpassade 

Arbetssätt 

Vid utflykter med barnen används alltid kommunala färdmedel och vid kortare avstånd 

promenerar vi.  

 

Vi använder kommunala transporter, cykel eller promenerar vid resor i tjänsten. 

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. 
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 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: 

Enheten bidrar till ett resurseffektivt kretslopp 

Förväntat resultat 

Steg två i Plan för kemikaliesmart förskola ska genomföras 

Arbetssätt 

Vi följer nämndens miljöhandlingsplan. Vi sopsorterar allt avfall och barnen är delaktiga i 

arbetet. På två av våra förskolor återvinns matavfall till biogas. Engångsartiklar används bara i 

undantagsfall. 

Resursanvändning 

Medarbetarnas kompetens och intresse. Vi har ökat vår kompetens genom att alla gjort den 

webbaserade utbildningen "klimatsmart förskola" 

Uppföljning 

Uppföljning sker kontinuerligt i arbetslagen och i dialog med kockar och miljöombud. 

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 

48,15 % 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: 

Förskolan är klimatsmart 

Förväntat resultat 

Andel ekologiska livsmedel ska öka  

Steg två i Plan för kemikaliesmart förskola ska genomföras 

Arbetssätt 

Vi arbetar efter stadens kemikalieplan "Vägledning för kemikaliesmart förskola". 

Engångsartiklar används inte annat än i undantagsfall  

Barnen ges möjlighet till delaktighet genom matråd, arbete tillsammans med kockarna och 

sopsortering och återbruk 

De äldsta barnen deltar  i satsningen Kapten Reko med fokus på att minska matsvinnet. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är medarbetarens kompetens och intresse för att utveckla förskolans 

arbete mot klimatsmarta lösningar.    

Personalens kompetens garanteras bl.a. genom webbutbildningen klimatsmart förskola.  

Pedagoger från förskolan ingår i stadsdelens nätverk om klimatsmart förskola och kockarna 

ingår i det stadsdelsövergripande nätverket för kockar 

Sammanslaget finns en god kompetens och möjlighet för samverkan mellan kök och 

verksamhet för att ge barnen en koppling mellan mat och hälsa, näringsriktig mat och en god 

måltidsmiljö 

Uppföljning 

Uppföljning sker kontinuerligt i arbetslagen, vid reflektionstillfällen, arbetslagsmöten och 

arbetsplatsträffar, i dialog med förskolans kockar och miljöombud. 

Utveckling 

Förskolorna ska öka användandet av natur- och- återbruksmaterial 

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 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 17 (24) 

 
 stockholm.se 
 

Enhetsmål: 

Verksamhetens inomhusmiljö är god 

Förväntat resultat 

Ljud och luftkvalitén ska förbättras 

Arbetssätt 

Vi delar upp barnen i mindre grupper över dagen och i de pedagogiska miljöerna för att skapa 

större möjligheter till en lugn. Barnen involveras i arbetet för en god ljudnivå. Alla 

medarbetare tar ansar för att leda och organisera arbetet för att undvika onödigt höga 

ljudnivåer.  

Vi använder möbler och material som dämpar ljudnivån där det är lämpligt och möjligt. 

Lokalerna vädras och soppåsar töms regelbundet under dagen. 

Vi följer gällande riktlinjer för ljud och luftkvalitet och ev. felanmälan. Förskolorna har goda 

rutiner för uppföljning av både medarbetares och barnens arbetsmiljö. 

Resursanvändning 

Pedagogernas kompetens och intresse för att organisera miljö och verksamhet så 

inomhusmiljön uppfyller en god nivå. 

Skyddsombudens kompetens och stödjande underlag tex för barn och medarbetares 

arbetsmiljö. 

Uppföljning 

Uppföljning av upplevd ljud och luftkvalitet genom medarbetare och skyddsombud  

Uppföljning av ev. mätbara resultat avseende  ventilation och ljud 

Utveckling 

De pedagogiska miljöerna ska förbättras och utvecklas med större hänsyn till en god 

inomhusmiljö. 

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. 
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Enhetsmål: 

Det ekonomiska resultatet är positivt 

Förväntat resultat 

Det ekonomiska resultatet är positivt. 

Arbetssätt 

Genom fortlöpande information om det ekonomiska läget och genom diskussioner i 

arbetslaget om hur vi på bästa sätt använder våra medel. Varje år utses någon i 

personalgruppen till att göra gemensamma beställningar och se över och fördela material. Vi 

använder varandras kompetenser genom att delge varandra utifrån den kunskap vi har. 

Schemat är anpassat efter barnens tider. Vi hjälper varandra i enheten vid vakanser, sjukdom 

och ledigheter. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de 

nya förutsättningarna. 

Resursanvändning 

Verksamheten använder sina tilldelade resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vid arbetsplatsmöten 

prioriteras inköp och alla medarbetare tar del av den budget som finns. Förskolorna i enheten 

lånar inventarier och material av varandra efter behov. Vi använder våra personalresurser på 

bästa sätt och hjälper varandra över hela enheten. 

Uppföljning 

Vi följer upp bokförda kostnader på arbetsplatsmöten och i samband med tertialrapporter och 

bokslut, då vi går igenom ekonomiska förutsättningar. 

Chefen har tillsammans med controller uppföljning kontinuerligt under året. 

Utveckling 

Öka förståelsen för vad som ingår i den tilldelande budget och hur vi på bästa sätt använder 

våra resurser. 

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 
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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 får ett likvärdigt stöd. 

Förväntat resultat 

Alla oavsett kön behandlas likvärdigt utifrån sina förutsättningar och behov i enheten 

Likvärdighet i resultatet utifrån pojkar och flickor i förskoleundersökningen 

Arbetssätt 

Vi ökar vår kunskap genom vårt arbete med likabehandling och normkreativitet. Arbetet 

innefattar pedagogernas kompetens, miljöernas utformning ur normkritiskt perspektiv, dialog 

i arbetslagen, litteratur etc.   

En pedagog från varje förskola ingår i ett genusnätverk i stadsdelen. 

Resursanvändning 

Pedagogernas intresse och kompetens för att utveckla arbetet mot ett likvärdighet ur  genus 

och normkritiska perspektiv.  

Förskolorna tar till vara och delar med sig av goda exempel i enheten och stadsdelens 

övergripande genusnätverk där pedagoger från alla förskolor ingår. 

Uppföljning 

Uppföljning sker på arbetsplatsträffar, i dialog med respektive arbetslag, ansvariga 

förskollärare samt genuspedagogerna  

 

Resultat för pojkar och flickor i  förskole undersökningen 

Utveckling 

Fortsatt arbete utifrån genus och normkritiskt perspektiv ökar pedagogernas kompetens och 

möjlighet att ge barnen likvärdigt stöd i sin utveckling 

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 6,5 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 Sjukfrånvaro dag 1-14 2,2 % tas fram av Tertial 
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 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 
nämnden 

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: 

Förskolechefen ger förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten 

Arbetssätt 

Förskolechefen förmedlar verksamhetens uppdrag och mål så att alla förstår sin del i helheten. 

Detta sker på utvecklingsdagar, arbetsplatsmöten, nätverk och i utvecklingssamtal så att all 

personal vet vad som förväntas av dem. Förskolechefen och pedagogiska utvecklingsledaren 

ger återkopling på var och ens arbetsinsats vilket leder till en helhetssyn, initiativkraft och att 

allas kompetens tas till vara. En gång per termin träffar förskolechef och pedagogiska 

utvecklingsledaren alla förskollärare i enheten för att  skapa öppenhet och delaktighet och 

stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter. Arbetslagsplanering och pedagogisk 

utvecklingstid är schemalagd under dagtid och all personal tar ansvar för att tiden prioriteras 

för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling. Förskolechefen är alltid tillgänglig och 

välinformerad inom alla områden på förskolan. Alla kockar i enheten har nätverk där man 

utbyter erfarenheter. 

Resursanvändning 

Enheten har en tydlig organisation. Förskolechef, pedagogisk ledare och alla förskollärare 

träffas regelbundet för att utvärdera och analysera arbetet i enheten. Pedagogiska 

utvecklingsledaren driver och stöttar all personal i det pedagogiska utvecklingsarbetet, både i 

nätverk, i arbetslaget och enskilt. Vi har olika forum för dialog och delaktighet; 

Arbetsplatsmöten, planerings/utvecklingsdagar, pedagogiska nätverk, veckomöten och 

arbetslagsmöten. 
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Uppföljning 

Förskolechefen får kontinuerligt återkoppling av personalen i enhetens olika forum och i 

enskilda samtal. Förskolechefens arbete utvärderas årligen i medarbetarenkäten. 

Förskolechefens arbete följs upp i ett årligt utvecklingssamtal med ansvarig avdelningschef. 

Utveckling 

Vi fortsätter utveckla all personals förståelse för sitt uppdrag och på hur var och en bidrar till 

helheten och hur denna bidrar till hög kvalitet. 

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: 

Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt. 

Förväntat resultat 

AMI -  Aktivt medarbetarskapsidex - ska öka 

Arbetssätt 

Förskolechefen har ansvar för att uppnå förväntade mål inom sin verksamhet. För att göra det 

behöver chefen som ledare tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål, skapa tydliga 

förväntningar samt ge återkoppling på medarbetarens arbetsinsatser. Chefen behöver vara 

närvarande, lyssnade, visa tillit till medarbetare och ge förutsättningar för delaktighet. 

Ledarskapet ska leda till helhetssyn, initiativkraft och att allas kompetens tas tillvara. Chefen 

ska skapa effektiva mötesmetoder som bygger på dialog och som skapar öppenhet och 

delaktighet och stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter, såväl på arbetsplatsen som 

med andra verksamheter. 
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Resursanvändning 

I början av årets arbetsplatsträffar implementeras verksamhetsplanen. Förskolechefen träffar 

all personal på arbetsplatsmöten en gång per månad och deltar ibland i arbetsgruppsmöten. 

Uppföljning 

Uppföljning sker i medarbetarsamtal, lönesamtal och Stockholms stads medarbetarenkät. 

Arbetsplatsmötet är ett forum för uppföljning av förskolans mål och vision. Vi utvärderar 

medarbetarenkäten på utvecklingsdagen där alla medarbetare aktivt kan delta i skapandet av 

en plan i syfte att förbättra kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. 

Utveckling 

Arbetet mot en hälsosam och hållbar arbetsplats fortsätter. Inspirera till delaktighet. 

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: 

Enheten arbetar för människors lika värde 

Arbetssätt 

Alla medarbetarna informeras om och arbetar efter plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Likabehandlingsarbetet innefattar både främjande och motverkande insatser. Alla 

medarbetare informeras om och känner till handlingsplaner och rutiner för uppföljning av  

kränkande behandling. 

Resursanvändning 

Medarbetarnas kompetens. 
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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: 

Barnen är delaktiga och har inflytande över sin vardag 

Förväntat resultat 

Ökat resultat på förskoleundersökningen. 

Arbetssätt 

Förskolans verksamhet utgår från barnens intressen och barns röster tas tillvara i olika 

aktiviter, teman och projekt. 

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. 
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Enhetsmål: 

Enheten arbetar aktivt mot våld 

Arbetssätt 

Förskolans förebyggande arbete omfattar alla former av kränkande behandling och integreras 

som en naturlig del i förskolans arbete. Förskolan har anmälningsplikt och samverkar med 

socialtjänsten. 

Utveckling 

Barnombudet utbildas om "våld i nära relationer" 

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 möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten 

Förväntat resultat 

Ökat resultat i förskoleundersökningen. 

Arbetssätt 

Enheten arbetar aktivt med att bjuda in till olika samverkansformer som syftar till ökad 

delaktighet och inflytande i verksamheten. Synpunkter och idéer tas tillvara. 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2017 

Övriga frågor 


