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Inledning 

Värdegrund 

Nockeby Förskolor utgår från Förskolans Läroplan och dess syn på demokratiska värden. 

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och möjligheten för barnen att få vara 

demokratiska medborgare. Förskole vistelsen bygger på glädje, delaktighet, förhandling, 

ömsesidig respekt och meningsfullhet 

Vi har stark tilltro till barnens intellektuella förmågor och resurser, kooperativt lärande, att vi 

förstår tillvaron på många olika sätt. Verksamheten tar intryck av Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi, vilket medför en barnsyn som bygger på det kompetenta barnet, ett barn som 

kunskapsskapare och framtida värdebärare. Detta innebär att förskolepersonal och barn har en 

nyfiken, lyssnande, medforskande och reflekterande hållning som bejakar olikheter gentemot 

varandra och allas arbeten. Den pedagogiska verksamheten präglas av barnens nyfikenhet, 

tankar och intressen. 

Verksamhet och målgrupper 

Nockeby förskolor erbjuder förskoleverksamhet för barn 1–5 år i området men även från 

övriga Bromma. Enheten består av sju förskolor i området; Höglandet, Olovslund, Nockeby 

och Nockebyhov: 

Förskolan Bergknallen, Författarv. 29-31 

Förskolan Höglandsgården, Nockebyv. 20 

Förskolan Stjärnhuset, Nockeby Kyrkv. 8/Svanhildsv. 23 

Förskolan Skogsgläntan, Gubbkärrsv. 29 

Förskolan Solrosen Drottningholmsv. 510 A 

Förskolan Regndroppen Åkeshovsv. 7. 

Förskolan Sångarlunden Djupdalsv. 72-74 

Volym 

Enheten beräknar att ha ca 365 barn inskrivna varav ca 17,5% har annat modersmål än 

svenska 

Prioriterade mål för enheten 

Enheten kommer under verksamhetsåret arbeta med: 

Brommas förskolors uppföljningsmodell - förskolorna fortsätter att utveckla arbete med 

uppföljningsmodellen utifrån mål och resultatstyrning. 

 

Visionsberättelsen ska inspirera och visa riktning för enhetens fortsatta utvecklingsarbete 

Gemensamt projekttema för hela enheten är naturvetenskapliga fenomen. 

 

Brommas reviderade språkpolicydokument ska inarbetas i alla arbetslag. 

Brommas handlingsplan för övergång förskola – skola ska användas i samverkan med 
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mottagande skolor. 

Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor ska inarbetas. 

IKT- hålla PIM-kunskaper vid liv och skapa förutsättningar för utveckling av dessa. 

Lärplattor ska introduceras. 

Introduktionsår – nyexaminerade förskollärare och nyanställd personal ska få en bra 

introduktion i sitt uppdrag på sin nya arbetsplats. Chefsteam och pedagogista samarbetar 

utifrån ett framarbetat material och möter de nya medarbetarna i samtal under första 

anställningsåret. 

 

Måluppfyllelse 

Enhetens mål följs upp regelbundet under året; 

 I reflektionsveckor och sammanfattningsveckan under varje termin. 

 I utvärderingen i slutet på varje termin. 

 Genom feedback på reflektionsprotokoll inom respektive förskola 

 Tertialrapporter 

 Stadens kvalitetsindikator följs upp i samtal med personalen. 

 I resultatet från brukar- och medarbetarenkät 

 På arbetsplatsträffar och i samverkansgrupp. 

Arbetssätt 

Pedagogiska ställningstagande 

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt som kräver nyfiken, lyssnande och 

medforskande förskolepersonal där barnens frågor och intressen är utgångspunkten. Ett 

projektinriktat arbetssätt med ett demokratiskt förhållningssätt där delaktighet, förhandling, 

ömsesidig respekt, glädje och meningsfullhet är bärande värden. 

Vi ser den pedagogiska miljön som en förutsättning för ett undersökande och utforskande 

arbetssätt. Den pedagogiska miljön utmanar, inspirerar och stödjer barnen i deras utforskande, 

i både större och mindre grupper. Miljön är utformad i stationer där barnen gör egna val. 

Pedagogisk dokumentation är verktyg och underlag som informerar och synliggör barnens 

och förskolepersonalens arbete och ligger till grund för hur vi utformar, följer upp och 

utvecklar verksamheten. 

Trender, förändringar och utvecklingsområden 

Enheten måste vidareutveckla verksamhetens organisation och struktur. Tiden ska disponeras 

på ett effektivt och utvecklande sätt för att kunna möta de trender och förändringar vi står 

inför. 

Barnens närvarotider ökar och vi har så gott som fulla barngrupper mellan kl.8-16. 

Vi kan behöva utöka med fler personaltimmar utöver ordinarie bemanning, för att kunna följa 

stadens regler för öppethållande och samtidigt ha tillräckligt med personal mellan kl. 8-16. 

Långa öppethållanden och barnens närvarotider medför svårigheter i schemaläggning av PUT 

(pedagogisk utvecklingstid). Enheten har 45% förskollärare som har rätt till PUT. 

Det är stora svårigheter att rekrytera behöriga och erfarna förskollärare och barnskötare i 
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Stockholm/Bromma. 

Barngruppernas storlek kan öka pga. stadens barnomsorgsgaranti under vårterminen. Till 

hösten kan det däremot vara svårt att fylla barngrupperna. Enheten har ca 65 barn som ska 

börja förskoleklass. Det finns inte många barn i området som står i kö till höstterminen. 

Däremot kan barn från andra upptagningsområden i Bromma erbjudas plats inom Nockeby 

förskolor. Bristen på barn i området och placeringar av barn som sen önskar överflytt till sitt 

närområde medför en rörlighet i barngrupperna. Intag av barn och inskolningar kan komma 

att ske under hela året vilket påverkar både barn och personal i verksamheten. 

Det omfattande uppdraget med studenter från förskollärarutbildningen påverkar förskolornas 

förutsättningar att ta emot student. Arbetet kräver kunskap, engagemang och tar tid vilket 

bidrar till att förskollärarna har svårt att ta sig an uppdraget. 

 

Enheten har valt att fortsätta driva Idébanken. Idébanken är en viktig plats för fortbildning och 

möten för förskolepersonalen. 

 

Lagar och styrdokument 

Förskolan styrs av FNs Barnkonventionen, skollagen, förskolans läroplan, Stockholms stads 

förskoleprogram, kommunfullmäktiges budget, stadsdelens och enhetens verksamhetsplan. 

Ekonomiska förutsättningar 

Enheten beräknar att ha ca 365 barn inskrivna och budgeten omfattar 41015000 kr 

Barngruppernas storlekar 2015 

Småbarnsgrupp 1-3 år 14 barn 

utvidgat grupp 1-4 år 16-18 barn 

storbarnsgrupp 3-5 år 20 barn 

Organisation  

Enhetens leds av förskolechef och två biträdande förskolechefer i nära samarbete med 

pedagogista, byråassistent och interna grupper med representanter från alla förskolor. 

Ledningsgrupp- en representant från varje hus som möter ledningen en gång i månaden. 

Ledningsgruppens arbete kommer att utökas till en heldag i månaden, halva dagen kommer att 

avsättas till pedagogiska frågor och andra halvan till administrativa frågor. Det pedagogiska 

arbetet kommer ha fokus på enhetens projektinriktade arbete. Gruppen kommer reflektera 

över och utveckla enhetens olika verktyg, formulera förslag på strategier för det projekterande 

arbetet med en utforskande hållning som fokus. Gruppen kommer även arbeta med 

fördjupning inom enhetens gemensamma tema, (Naturvetenskapliga fenomen), kopplat till 

teorier, litteratur och forskning. 

Språkgrupp – en representant från varje förskola kommer arbeta med implementering av 

Brommas reviderade språkpolicydokument. Fem representanter från gruppen kommer under 

våren delta i Brommas utbildningssatsning - Flerspråkighet i förskolan. De nyvunna 

kunskaperna och insikterna kommer att implementeras till övrig förskolepersonal. 

IKT-grupp - arbetar med att utveckla och förändra arbetet med IKT (Information, 
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Kommunikation och Teknik) som pedagogiskt verktyg/uttryck för både barn och personal. 

Gruppen kommer introducera lärplattor på enhetens förskolor. Gruppen kommer även 

introducera Mediotekets SLI material till övrig personal. 

Hälsogrupp- hälsocoacher som driver hälsofrämjande arbete för barn och personal på resp. 

förskola och i enheten. Hälsocoacherna håller i hälsoreflektion på APT-möte en gång i 

månaden. 

VFU-grupp - enhetens handledare för Verksamhets Förlagd Utbildning möts och diskuterar 

handledaruppdraget och studenternas uppgifter. En viktig fråga är, vad det innebär för 

förskolans organisation och struktur att ta emot studenter från förskollärarutbildningen. 

Skolgrupp- förskolans personal möter skolans personal 3-4 gånger i pedagogiska samtal och 

samverkar kring förskolebarnens övergång till förskoleklass. Brommas handlingsplan för 

övergång förskola – skola ska användas i samverkan. 

Köksgrupp - enhetens ekonomibiträden för kök möts tre gånger per termin. 

 

Gruppernas arbeten följs upp och diskuteras på Pedagogisk Forum, på APT-möte och i 

samverkansgrupp. 

Se bilaga Organisations bild och kommunikationsplan 

Medarbetare 

  

 
Omräknat 
heltidstjänster 

  

  Kvinnor Män 

Enhetschef 1 1  

Bitr. förskolechef 2 2  

Förskollärare 28,29 29 3 

Barnskötare 32,62 33 4 

Ek/bitr. kök 5,72 6 1 

Pedagogista 0,5 1  

Byråassistent 0,5 1  
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KF:s inriktningsmål: 

1. Ett Stockholm som håller samman 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor 

Nämndmål: 

1.1.1 Barnen i Bromma går i förskolor av god och likvärdig kvalitet 

Beskrivning 

Alla barn i Bromma ska ha samma möjligheter till en rolig, trygg och lärorik tid i förskolan, 

oavsett vilken förskola de går i, för att lägga en bra grund för det livslånga lärandet. Den 

pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn som finns inskrivna där. Förskolechefen 

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

föräldrar/vårdnadshavare. I stadsdelen finns en resursgrupp bestående av tre specialpedagoger 

som arbetar med det särskilda stödet kring barn. De riktar sitt arbete till de kommunala 

förskolorna genom handledning och lekarbete. I Bromma finns också en språkförskola med 

plats för åtta barn med grav språkstörning. 

 

Ingen ska behöva riskera kränkande behandling och alla förskolor uppdaterar årligen sin 

likabehandlingsplan, formulerad utifrån förskolans egen värdegrund, barnkonventionen och 

alla barns lika värde. 

 

Förskolechefer med ansvar för det pedagogiska ledarskapet är vår garanti för ett systematiskt 

kvalitetsarbete som för utvecklingen i stadsdelens förskolor framåt. För att genomföra 

läroplanens intentioner är det viktigt att ha en hög andel förskollärare och rekryteringen av 

förskollärare kommer innebära en stor utmaning de kommande åren. För att trygga 

personalförsörjning och stärka kompetensen i våra förskolor erbjuds pedagogerna grund- eller 

vidareutbildning till barnskötare och förskollärare. Fortsatt kompetensutveckling för 

förskolans personal kommer ges både internt genom Idébanken och externt genom köp av 

fortbildning. Stadsdelens ambition är att öka antalet förskollärarstudenter som väljer att göra 

sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Bromma för att på sikt få dem att söka sin 

anställning hos oss. 

 

För att garantera och förbättra kvalitén i förskolan behöver tid frigöras för personalens 

dokumentation, reflektion, uppföljning mm. Respektive förskolechef ansvarar för att arbetet 

struktureras så att detta möjliggörs. Stadens förskoleprogram ger personalen möjlighet att 

stänga förskolan tidigare en dag per månad (från cirka kl 16) samt stänga helt två dagar per 

termin. För att skapa ytterligare förutsättningar för förskolornas kvalitetsutveckling vill 

Bromma genomföra en femte studiedag under året. Dagen är en gemensam fortbildningsdag 

för samtlig personal i Brommas kommunala förskolor. All stängning förutsätter att förskolan 

ordnar omsorg för de barn vars föräldrar själva inte kan lösa detta. 

 

Stadsdelen kan erbjuda plats i finskspråkig grupp på tre av stadsdelens förskolor. Den lilla 

finskspråkiga gruppen är inkluderad i den större barngruppen, men med egen finskspråkig 
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verksamhet. Information om de finskspråkiga grupperna ges via webben till föräldrarna. 

Förväntat resultat 

Brommas förskolor förbättrar sina resultat i förskoleundersökningen jämfört med föregående 

år. 

Alla förskolor i Bromma reviderar årligen sina likabehandlingsplaner. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicit
et 

 Andel förskolor som årligen reviderar sina 
likabehandlingsplaner utifrån situationen på den enskilda 
förskolan. 

100 %  År 

Åtagande: 

Barnen utvecklar en förståelse för och accepterar olikhet som tillgång. 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättning för att: 

Det är tillåtet att vara och tänka på olika sätt. 

Barnen lär sig lita till sin egen och gruppens förmåga. 

Barnen ska komma till tals och få utrymme oberoende av kön, etnicitet och/eller 

funktionsnedsättning. 

Arbetssätt 

Övergripande arbetssätt 

- Barnen delas in i mindre grupper varje dag, vilket gör att de har möjlighet att framföra sina 

åsikter, tankar, hypoteser och försöka förstå andras perspektiv. 

- Barnen och förskolans personal arbetar med gruppstärkande verktyg och aktiviteter. 

- Barnen handleds i konfliktsituationer. 

- Barnen bemöts utifrån alla människors lika värde, ex. oberoende av kön, etnicitet, 

funktionsnedsättning. 

- Barnen bemöts med glädje och nyfikenhet. 

- Olika språk och kulturer uppmärksammas i verksamheten. 

Resursanvändning 

Tid för reflektion i arbetslag, tillsammans med barnen och i interna nätverksgrupper. 

- Enhetens reflektionsverktyg 

- Pedagogiska nätverk på Idébanken. 

- Pedagogiskt forum, då diskuteras och reflekteras kring barnens lärandeprocesser och de 

förutsättningar barnen ges. 

Uppföljning 

- Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Vid veckoreflektion och under 

reflektionsveckan följer arbetslagen upp det som sker i verksamheten och analyserar med stöd 

av enhetens reflektionsverktyg. 

- Barnen reflekterar tillsammans och med förskolepersonalen i samband med sina 
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gruppaktiviteter och under reflektionsveckan. 

- Barnintervjuer 

-Vid sammanfattningar och vid arbetslagens utvärderingar. 

 

Vi följer upp och utvärderar våra åtaganden utifrån frågorna: 

Ge exempel på hur barnen har utvecklat förståelse för och accepterar olikhet som tillgång. 

Hur har vi skapat förutsättningar för att det har varit tillåtet att vara och tänka på olika sätt? 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har lärt sig lita till sin egen och gruppens 

förmåga? 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått komma till tals och fått utrymme 

oberoende av kön, etnicitet och/eller funktionsnedsättning? 

Vad har det bidragit till? 

Vad tänker vi om det? 

Hur arbetar vi vidare? 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicit
et 

 Andel enheter som genomför systematiskt 
barnsäkerhetsarbete 

100 % tas fram av 
nämnden 

År 

 Andel förskollärare av antal anställda 40 % 39 % År 

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

3,7 3,7 År 

Nämndmål: 

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

miljö 

Beskrivning 

Förskolorna ska arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion som ett redskap för att 

synliggöra barnens förändrade intressen, erfarenheter och behov. Pedagogisk dokumentation 

med reflektion är den motor som synliggör barnens tankar och idéer och driver det 

utforskande och processinriktade arbetet framåt. Arbetssättet är en del av det omfattande 

utvecklingsarbete som förskolorna bedrivit inom ramen för förvaltningens arbete med mål- 

och resultatstyrning och som kommer att fortsätta under kommande år. 

 

Såväl inne- som utemiljö ska utformas så att de lockar till kommunikation, lek och lärande. 

Miljöerna ska omformas utifrån de behov i barngrupperna som synliggörs med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen. På så sätt görs barnen mer delaktiga i att forma sin egen miljö. 

 

Ett utvecklingsområde för förskolorna är språklig medvetenhet bland annat i arbetet med 

flerspråkiga barn och interkulturellt arbete. Detta stärks genom stadsdelens policydokument 

för arbetet med modersmål och flerspråkighet. Alla barns olika sätt att kommunicera, samtala, 

berätta, läsa osv ska tas tillvara. Stadsdelen satsar under våren på en utbildning, 
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Flerspråkighet i förskolan, för att stärka kompetensen inom området för barns 

språkutveckling. Ett utökat samarbete med biblioteken i en satsning på högläsning i förskolan 

fortsätter även under 2015. 

 

Barnens nyfikenhet och lust att undersöka naturvetenskap ska stimuleras. Likaså deras 

förståelse för matematik och grundläggande logiska begrepp samt deras delaktighet i naturens 

kretslopp och förståelse för naturvetenskapliga fenomen. 

 

Arbete med IKT (informations- och kommunikationsteknik) ska stimuleras, lärplattor 

inhandlas och avtal med Medioteket om SLI (Strömmande ljud och media) ska ingås. 

Förväntat resultat 

Barnen ingår i lärprocesser och reflekterar över sitt eget lärande. 

Alla arbetslag använder pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg i sitt 

kvalitetsarbete. 

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

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicit
et 

 Andel arbetslag där pedagogisk dokumentation används 
systematiskt för att utveckla verksamheten. 

100 %  Tertial 

 Andel barn som är delaktiga i lärprocesser. 100 %  Halvår 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att deras barn ges 
stöd i att utveckla sin matematiska förmåga. 

80 %  Halvår 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att förskolan 
stödjer deras barn att utvecklas språkmässigt. 

89 %  Halvår 

 Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende barns 
utveckling och lärande. 

85 %  Halvår 

 Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende normer och 
värden. 

90 %  Halvår 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Brommas reviderade språkpolicydokument för förskolorna ska 
inarbetas i alla arbetslag. 

2015-01-01 2015-06-30 

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

2013-01-01 2015-12-31 

 Förskolorna genomför barnskyddsronder. 2015-01-01 2015-12-31 
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Åtagande: 

Barnen upptäcker och utforskar med fokus på naturvetenskapliga fenomen 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättning för att: 

Barnen ser och förstår olika samband kring naturvetenskapliga fenomen. 

Barnen utforskar och prövar tankar och teorier kopplade till sina förmågor och erfarenheter. 

Barnen utforskar och lär kring naturvetenskapliga fenomen genom olika uttrycksformer. 

Arbetssätt 

Övergripande arbetssätt 

Barnen möter naturvetenskapliga fenomen och begrepp genom miljö, material och aktiviteter. 

Barnen undersöker, utforskar och reflekterar i mindre grupper vilket bidrar till att de kan 

framföra och dela sina tankar, hypoteser och idéer. Barnen utvecklar då sin förmåga att 

reflektera och pröva olika lösningar. 

Barnen erbjuds en tydlig pedagogisk miljö inne såväl som ute. 

Material som stödjer och uppmuntrar det naturvetenskapliga utforskandet presenteras i olika 

stationer. 

Barnens nyfikenhet, glädje och fantasi är en viktig del och drivkraft i det projekterande 

arbetet. 

Barnen erbjuds att utforska, kommunicera och lära om naturvetenskap genom olika 

uttrycksformer, t.ex. lera, bild, konstruktion, IKT, sång, musik, lek, drama, dans och rörelse. 

Barnen erbjuds sammanhang där de kan utforska, använda och kommunicera med ord, 

begrepp, skriftspråk, symboler, tecken etc. 

Barnen tar del av och ökar sin kunskap om naturens årstidsväxlingar och kretslopp. 

 

Den utforskande processen ska utgå ifrån att: 

• Fråga 

• Observera 

• Formulera hypotes 

• Undersöka/testa 

• Dokumentera 

• Slutsats 

Åtagande: 

Barnen upptäcker, utforskar och samspelar i sitt lärande. 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättning för att: 

Barnen får utforska och pröva tankar och teorier. 

Barnen får lära utifrån egna erfarenheter och förmågor. 
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Barnen får lära i samspel med varandra och miljön. 

Barnen lär sig lita till sin egen och gruppens förmåga. 

Arbetssätt 

Övergripande arbetssätt: 

- Barnen delas in i mindre grupper varje dag, vilket gör att de har möjlighet att framföra sina 

åsikter, tankar och hypoteser. 

- Barnen möter matematiska begrepp och utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

kommunicera, undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar. 

- Barnen reflekterar kring dokumentationer. 

- Barnen erbjuds sammanhang och miljöer där de kan använda ord, begrepp, skriftspråk, 

symboler och tecken. 

-  Barnen får dagligen möta litteratur på ett varierat och meningsfullt sätt ex. genom 

högläsning, dramatisering och återberättande. 

- Barnen erbjuds olika uttrycksformer genom skapande verksamhet, ex. lera, bild, 

konstruktion, IKT, sång, musik, lek, drama, dans och rörelse. 

-Barnens modersmål integreras i den dagliga verksamheten. 

Resursanvändning 

Tid för reflektion i arbetslag, tillsammans med barnen och i interna nätverksgrupper. 

- Enhetens reflektionsverktyg 

- Pedagogiska nätverk på Idébanken. 

- Pedagogiskt forum, då diskuteras och reflekteras kring barnens lärandeprocesser och de 

förutsättningar barnen ges. 

Uppföljning 

Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. 

Vid veckoreflektion och under reflektionsveckan följer arbetslagen upp det som sker i 

verksamheten och analyserar med stöd av enhetens reflektionsverktyg. 

- Barnen reflekterar tillsammans och med förskolepersonalen i samband med sina 

gruppaktiviteter och under reflektionsveckan. 

- Barnintervjuer 

-Vid sammanfattningar och vid arbetslagens utvärderingar. 

Vi följer upp och utvärderar våra åtaganden utifrån frågorna: 

Ge exempel på hur barnen har upptäckt och utforskat med fokus på naturvetenskapliga 

fenomen. 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har kunnat se och förstå olika samband kring 

naturvetenskapliga fenomen? 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått utforska och pröva tankar och teorier 

kopplade till sina förmågor och erfarenheter? 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått utforska och lära kring 

naturvetenskapliga fenomen genom olika uttrycksformer? 

Ge exempel på hur barnen har upptäckt, utforskat och samspelat i sitt lärande. 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått utforska och pröva tankar och teorier? 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått lära utifrån egna erfarenheter och 

förmågor? 
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Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått lära sig i samspel med varandra och 

miljön? 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått lära sig lita till sin egen och gruppens 

förmåga? 

Vad har det bidragit till? 

Vad tänker vi om det? 

Hur arbetar vi vidare? 

Utveckling 

En organisation som stödjer barn- och kunskapssynen. 

- Öka förståelsen för ett projekterande arbetssätt och vad det innebär att vara medforskande 

pedagog. 

- Utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation och öka barnens delaktighet i 

reflektionsarbetet. 

- Organisera för att skapa fler möjligheter till reflektion.   

- Genom arbetet med enhetens gemensamma tema, naturvetenskapliga fenomen, formulera 

strategier som vi ser som gynnsamma i det projekterande/processinriktade arbetet. 

- Arbeta vidare för att lägga grunden för ett basmaterial. 

Nämndmål: 

1.2.2  Barnens bästa tas tillvara genom en god samverkan med 

föräldrar/vårdnadshavare och skola 

Beskrivning 

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

erbjuda fungerande samverkansformer. Föräldrar ges också möjlighet till olika former av 

inflytande samt får ta del av information om förskolans mål och arbetssätt. 

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

utifrån de riktlinjer för övergång mellan de två verksamheterna som kommunfullmäktige 

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

kommer till stånd. 

Förväntat resultat 

För alla barn i behov av särskilt stöd har överlämnandesamtal hållits. 

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

dokumentation om sin tid på förskolan. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicit
et 

 Andel barn för vilka övergripande pedagogisk dokumentation 
följer med från förskolan till förskoleklass/skola. 

100 %  Halvår 

 Andel barn i behov av särskilt stöd för vilka 
överlämnandesamtal har hållits 

100 %  Halvår 

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

89 %  Halvår 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

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

2015-01-01 2015-12-31 

Åtagande: 

Barn och föräldrar/vårdnadshavare är trygga i övergången från förskolan till 

förskoleklass 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättningar för att: 

 

Barnen etablerar kontakt med skolan 

Barn och föräldrar/vårdnadshavare får en bra avslutning av förskoletiden 

Arbetssätt 

Samverkansarbetet ska bedrivas utifrån Handlingsplan för barnens övergång mellan förskola 

och skolans verksamheter inom Bromma stadsdelsförvaltnings område 2014/2015 

Enheten har formulerat arbetsplan för arbetet med barnens övergång till förskoleklass. 

Förskolan och förskoleklasserna i närbelägna skolor deltar/är åskådare till varandras kulturella 

aktiviteter så som teater, springtävlingar, sångstunder. 

Barnen och förskolans personal besöker den blivande skolgården/skolan. 

Besök i förskolan av personal från förskoleklassen. 

Ett överlämnade samtal genomförs vid behov med förälder/vårdnadshavare, förskolans och 

skolans personal. 

Kontakt ska tas och samarbete ska genomföras med övriga berörda skolor. 

Resursanvändning 

- Förskollärare på förskolan och i förskoleklass möts minst 3 gånger per år i pedagogmöten. 

- Förskolecheferna och rektorerna möts. 

- En handlingsplan för samarbetet förskola - skola finns upprättad. 

Uppföljning 

Utvärderingsmöte med berörda personal, förskolechefer och rektorer i området 

Åtagande: 

Förskolan och föräldrar/vårdnadshavare samarbetar kring barnet. 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättningar för: 

• att föräldrar/vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten och kan påverka inom vissa ramar. 

Arbetssätt 

Det dagliga mötet skapar en trygg övergång mellan hem och förskola. 

• Föräldrar/vårdnadshavare får kontinuerlig information om verksamheten muntligt och skrift-
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ligt. 

• Föräldrar/vårdnadshavare deltar aktivt i inskolningen. 

• Lokalt, regionalt, centralt förskoleråd en gång/termin. 

• Föräldramöten en gång/termin 

• Utvecklingssamtal erbjuds föräldrar/vårdnadshavare en gång/år och utifrån önskemål kan 

ytterligare samtal hållas. 

• Avslutningssamtal erbjuds för de barn som slutar på förskolan. 

• Informationsbrev skickas ut avdelningsvis eller förskolevis. 

• Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till olika traditioner såsom vernissage, drop-in-fika, lucia 

etc. 

* Föräldrar/vårdnadshavare och förskola möts i dialog kring resultatet av brukarenkäten. 

Resursanvändning 

Utvecklingssamtal med föräldrar/vårdnadshavare. 

- Förskolerådsmöten. 

- Brukarenkäten 

- ITK-verktygen är en kommunikationskanal 

Uppföljning 

Under föräldrasamtal används ett för enheten gemensamt samtalsunderlag och doku-

mentationer för att kunna följa upp tidigare möten. 

- Brukarenkät genomförs 1ggr/år och diskuteras på APT- och samverkansgruppsmöten samt 

förskoleråd och föräldramöten 

-Vid sammanfattningar och vid arbetslagens utvärderingar. 

 

Vi följer upp och utvärderar våra åtaganden utifrån frågorna: 

Ge exempel på hur förskolan och föräldrar/vårdnadshavare har samarbetat kring barnet? 

Hur har vi skapat förutsättningar för föräldrars delaktighet i verksamheten? 

Utveckling 

Innehållet i föräldramötena ska utvecklas så att föräldrars/vårdnadshavares delaktighet ökar i 

verksamhetens projektarbete. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan 

Nämndmål: 

1.3.1 Barnen i Brommas förskolor ingår i en verksamhet som bedrivs i 

demokratiska former. 

Beskrivning 

Förskolan är en mötesplats för alla barn och förskolans roll är bland annat att stimulera barnen 

att utveckla demokratiska värderingar. Förhållningssätt och bemötande som vilar på 

demokratins grunder ska därför genomsyra verksamheten. 
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Trygghet och tillit mellan personal och barn och mellan barn är viktigt för att alla barn ska 

våga utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper. 

 

Att aktivt arbeta med jämställdhet är en del av förskolans demokratiuppdrag och alla barn ska 

självklart ges samma möjligheter att utmana sina intressen och förmågor. Varje förskoleenhet 

har ett jämställdhetsombud som genomgått utbildning, men genuskompetensen i förskolorna 

finns framförallt hos de pedagoger som fått fortbildning i ämnet. Kunskapen ska spridas och 

komma fler tillgodo i förskolan bland annat genom interna nätverk och pedagogiska caféer. 

Förväntat resultat 

Barns synpunkter tas systematiskt tillvara genom till exempel intervjuer, barnråd eller enkäter. 

Förskolorna i Bromma arbetar för barns lika rättigheter och möjligheter. 

Barnen har inflytande på arbetssätt och verksamhet. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicit
et 

 Andel barn vars synpunkter systematiskt tas tillvara genom t 
ex intervjuer, barnråd, enkäter eller fokusgrupper. 

100 %  Tertial 

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

93 %  Halvår 

 Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende barns 
inflytande. 

89 %  Halvår 

Åtagande: 

Barnen har inflytande över den pedagogiska verksamheten. 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättning för att: 

Barnen har inflytande över och är delaktiga i utformningen av den pedagogiska verksamheten. 

Barnen lär sig lita till sin egen och gruppens förmåga. 

Arbetssätt 

Övergripande arbetssätt 

- Barnen arbetar i projekt utifrån ett processinriktat arbetssätt 

- Barnens intressen observeras och tas tillvara. 

- Material, miljö och projekt anpassas utifrån observationer/dokumentationer. 

- Barnen gör egna val utifrån intressen och erbjudanden under dagen. 

- Barnen och förskolans personal reflekterar och kommunicerar tillsammans om 

verksamhetens innehåll. 

- Barnen och förskolans personal förhandlar  och skapar tillsammans förskolans 

trivselregler/kompissolen. 

- Barnen och förskolans personal utformar tillsammans en tydlig pedagogisk miljö inne såväl 

som ute. Varierat och tillgängligt materiel presenteras i olika stationer. 

Resursanvändning 

Tid för reflektion i arbetslag, tillsammans med barnen och i de interna nätverksgrupper. 
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- Enhetens reflektionsverktyg 

- Pedagogiska nätverk på Idébanken. 

- Pedagogiskt forum, då diskuteras och reflekteras kring barnens lärandeprocesser och de 

förutsättningar barnen ges. 

Uppföljning 

- Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Vid veckoreflektion och under 

reflektionsveckan följer arbetslagen upp det som sker i verksamheten och analyserar med stöd 

av enhetens reflektionsverktyg. 

- Barnen reflekterar tillsammans och med förskolepersonalen i samband med sina 

gruppaktiviteter och under reflektionsveckan. 

- Barnintervjuer 

-Vid sammanfattningar och vid arbetslagens utvärderingar. 

 

Vi följer upp och utvärderar våra åtaganden utifrån frågorna: 

Ge exempel på hur barnen har haft inflytande över den pedagogiska verksamheten. 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått ha inflytande över och varit delaktiga i 

utformningen av den pedagogiska verksamheten? 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har lärt sig lita till sin egen och gruppens 

förmåga? 

Vad har det bidragit till? 

Vad tänker vi om det? 

Hur arbetar vi vidare? 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande 

stadsdelar 

Nämndmål: 

1.5.1 Bromma är en trygg stadsdel att bo och vistas i 

Beskrivning 

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

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

brottsförebyggande program och Stockholms ANDT- plan (Alkohol, Narkotika, Doping och 

Tobak)  samt Brommas samverkansavtal med polisen är vägledande för arbetet. 

 

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

underhåll sker i enlighet med nämndens parkplan och med tillgänglighet och trygghet i 

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

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

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

Förväntat resultat 

Invånarna i Bromma anser att stadsdelen är trygg att leva i. 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Löpande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 
(internkontrollplan) 

2015-01-01 2015-12-31 

Åtagande: 

Barnen vistas i en trygg och säker förskolemiljö 

Förväntat resultat 

Barn och föräldrar/vårdnadshavare har tillit till förskolan 

Miljön på förskolan är säker 

Arbetssätt 

• Handlingsplaner finns för arbetsätt på gården och vid utflykter. 

• Varje förskola har säkerhetsregler är kända för barn, föräldrar och personal 

• Alla tillbud rapporteras i RISK och i skadesystemet för Stockholms stad. 

Resursanvändning 

Barnens reflektioner 

Miljöombud 

Skyddsombud 

Brandskyddskontroller 

ABC kurser 

APT-möten 

Uppföljning 

• Handlingsplaner och säkerhetsregler utvärderas och revideras varje år 

• Skyddsronder görs i april varje år och följs upp i oktober. 

KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.1 Stockholm är klimatneutralt 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicit
et 

 Elanvändning per kvadratmeter  32 kWh År 

Nämndmål: 

2.1.1 Förvaltningens verksamheter bidrar till ett klimatneutralt Stockholm 

Beskrivning 

Bromma har en ny miljöhandlingsplan för 2015. Förvaltningen arbetar också med att ta fram 

en handlingsplan för minskning av gifter inom förskolan; Brommas handlingsplan för 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 18 (27) 

 
 stockholm.se 
 

kemikaliesmarta förskolor. Dessa policydokument ligger till grund för miljöarbetet inom 

förvaltningen 2015 tillsammans med de mål och indikatorer som fastställts av fullmäktige. 

 

Det som mest påverkar miljön är energianvändning, transporter, inköp av varor och tjänster 

samt avfallshantering. För att minska miljöbelastningen från förvaltningens egna transporter 

byts konventionella bilar ut mot elbilar när så är möjligt. Stadens upphandling av cyklar och 

elcyklar ger möjlighet till ökat cykelresande i tjänsten. En ökad andel ekologiska livsmedel 

eftersträvas och vegetarisk mat erbjuds där det är möjligt. Förvaltningen stödjer enheterna 

genom att anordna seminarier och kurser samt ge miljöombuden grundläggande 

miljökunskaper genom det så kallade miljökörkortet.     

 

I samband med remissyttranden bevakar förvaltningen att en klimatneutral utveckling gynnas 

i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet. 

Förväntat resultat 

Miljöpåverkan minskar inom förvaltningens verksamheter 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor ska 
inarbetas. 

2015-01-01 2015-12-31 

Åtagande: 

Nockeby förskolor arbetar för en hållbar framtid 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättningar för att: 

Barnen ser och förstår olika samband i naturen och att deras medverkan i vardagen påverkar 

miljön 

Barnen lär i samspel och värnar om varandra. 

Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor är inarbetad. 

25% av inköpta livsmedel är ekologiska 

Arbetssätt 

Frågor som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, 

etnicitet och vår relation till naturen är centrala i barnens lärande om hållbar framtid. 

Barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet 

i naturens kretslopp. 

Förskolepersonalen tar till vara på barnens nyfikenhet, aptit på livet och tilltro till framtiden. 

Barnen får vara i meningsfulla sammanhang och känna sig betydelsefulla vilket ska inge 

hopp. 

Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen 

för det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa 

Barnen återanvänder material och är delaktiga i källsortering. 

Alla enhetens förskolor källsorterar. 

Förskolepersonalen hanterar miljö och material utifrån handlingsplanen för kemikaliesmarta 

förskolor. 
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Förskolorna tvättar med fyllda tvättmaskiner och har ett medvetet användande av torkskåpen. 

Inga maskiner står i standby-läge under natten eller över helgerna. 

Miljövänliga och ekologiska produkter används. 

Resursanvändning 

Miljöombudet sprider information till alla enhetens förskolor genom den gemensamma IKT-

mappen - arbetsmiljö 

Uppföljning 

-Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. 

-Vid veckoreflektion och under reflektionsveckan följer arbetslagen upp det som sker i 

verksamheten och analyserar med stöd av enhetens reflektionsverktyg. 

- Barnen reflekterar tillsammans och med förskolepersonalen i samband med sina 

gruppaktiviteter. 

- Barnintervjuer - samtal för att fånga upp barnens tankar om verksamheten. -Vid 

sammanfattningar och vid arbetslagens utvärderingar. 

-Uppföljning sker vid samverkansgrupp, arbetsplatsträffar och i köksnätverket. 

 

Vi följer upp och utvärderar åtagandet utifrån frågorna: 

Ge exempel på hur ni har arbetat för en hållbar framtid. 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått se och förstå olika samband i naturen 

och att deras medverkan i vardagen påverkat miljön? 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått lära sig i samspel och att värna om 

varandra? 

Hur har miljö och material hanterats utifrån handlingsplanen för kemikaliesmarta förskolor? 

Vad har det bidragit till? 

Vad tänker vi om det? 

Hur arbetar vi vidare? 

Utveckling 

Öka förskolepersonalens kunskaper och medvetenhet kring vad hållbar framtid innebär i 

arbetet tillsammans med barnen. Kommer bl.a. ske i enhets olika grupper. 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

3.5.1 Verksamhetsområden (VO) och enheter bedriver verksamheten inom 

budgetramen 

Förväntat resultat 

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

strävansmål, att samtliga enskilda verksamhetsområden respektive enheter också uppnår full 

budgethållning. Det är dock inte ett realistiskt mål för hela populationen av enskilda 
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verksamhetsområden/ enheter. Därför är indikatorernas målvärden satta som förväntade 

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

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

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

Åtagande: 

Verksamheten bedrivs inom budgetramen 

Förväntat resultat 

- Årets budget täcker enhetens driftkostnader 

- Föregående års underskott är inarbetat. 

Arbetssätt 

- Månatlig uppföljning genomförs av chef och byråassistent. 

- Chef möter stadsdelsförvaltningens budgetcontroller i regelbundna avstämningar. 

- Budgetläget presenteras vid ledningsgruppens möte en gång i månaden. 

- Budgeten är en stående punkt på APT-möte där all personal har möjlighet att vara delaktiga 

enhetens ekonomi. 

- Budgeten är en stående punkt SVG-möte och förhandlas samtidigt som EVP 

Resursanvändning 

- Stadsdelens budgetcontroller 

Uppföljning 

- Månatlig uppföljning genomförs av chef och byråassistent. 

- Chef möter stadsdelsförvaltningens budgetcontroller i regelbundna avstämningar. 

- Budgetläget presenteras vid ledningsgruppens möte en gång i månaden. 

- Budgeten är en stående punkt på APT-möte  där all personal har möjlighet att vara delaktiga 

enhetens ekonomi. 

- Budgeten är en stående punkt samverkansgruppen 

Kommentar 

Förväntat resultat 

- Årets budget täcker enhetens driftkostnader 

Arbetssätt 

- Månatlig uppföljning genomförs av chef och byråassistent. 

- Chef möter stadsdelsförvaltningens budgetcontroller i avstämningar. 

- Budgetläget presenteras vid ledningsgruppens möte. 

- Budgeten är en stående punkt på APT-möte där all personal har möjlighet att vara delaktiga 

enhetens ekonomi. 

- Budgeten är en stående punkt SVG-möte och förhandlas samtidigt som EVP 

Resursanvändning 

- Stadsdelens budgetcontroller 
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Uppföljning  

- uppföljning sker enligt det arbetssätt som beskrivs ovan. 

Resursanvändning 

Budget 2015 

  

Intäkter Budget 

Erhållna bidrag/ersättningar -268 000 

Försäljning av verksamhet 0 

Övriga externa intäkter -158 500 

Interna intäkter -40 588 466 

Summa intäkter -41 014 966 

  

Kostnader  

Löner och arvoden 36 125 731 

Tillfälligt inhyrd personal 0 

Utbildning, konferenser 74 000 

Övriga personalkostnader 99 000 

Hyror 0 

Drift (el, va, sopor) 176 000 

Övriga lokalkostnader 14 000 

Resor/transporter 4 500 

Livsmedel o kosthåll 1 320 000 

Data- och tele 716 000 

Inventarier, leasing, underhåll 90 000 

Förbrukningsmaterial/varor 526 000 

Övriga externa kostnader 132 000 

Entreprenad o köp av verksamhet 1 174 000 

Interna kostnader 563 735 

Summa kostnader 41 014 966 
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KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Nämndmål: 

4.2.1 Chefer och medarbetare utvecklar den goda arbetsplatsen genom dialog 

och delaktighet 

Beskrivning 

Chefernas förmåga att engagera medarbetare och skapa förståelse för att de har en viktig roll i 

att utveckla verksamheten samt skapa nytta för brukare och medborgare i stadsdelen är en stor 

samt viktig del i ledarskapet. 

Förväntat resultat 

Chefer i Bromma stadsdelsförvaltning har högre värden på medarbetarenkäten 2015 i 

jämförelse med stadens genomsnitt. 

 

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

arbetet för att nå de uppsatta målen. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förmedla/arbeta med förvaltningens värdegrund: 
Helhetstänkande, öppenhet, respektfullt bemötande, ansvar 
(HÖRA) 

2015-01-01 2015-12-31 

 Medarbetarenkäten följs upp på arbetsplatsträffar och behandlas i 
samverkan. 

2015-01-01 2015-12-31 

Åtagande: 

Chef och medarbetare arbetar mot gemensamma mål 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättning för att: 

 Alla medarbetare ska känna till och arbeta efter Förskolans Läroplan och övriga 

styrdokument 

 Brukarenkätens resultat ökar med 5 %. 

Arbetssätt 

 - Enhetens visionsberättelse är tydlig och förankrad hos alla medarbetare. 

 - Arbetslagen följer upp arbetet i vecko- och månadsreflektioner 

 - Studiedagar avsetts för både inspiration, utvecklingsarbete och utvärdering. 

 - Förskolans personal byter arbetsplats för en dag, mellan 9-15. 
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 - Ledningen möter förskolans personal i samtal kring stadens kvalitetsindikator 

gällande utveckling och lärande. 

 - Individuella utvecklingssamtal hålls en gång om året. I samtalet upprättas en 

kompetensutvecklingsplan. 

 - Förskolans personal deltar i kompetensutveckling. 

 - Det gemensamma projekttemat ska skapa en plattform, gemenskap, inspirationskälla 

och utveckling för barn och personal i enheten. 

 - Förskolepersonal och barn har en nyfiken, lyssnande, medforskande och 

reflekterande hållning som bejakar olikheter gentemot varandra och allas arbeten. 

  - Den pedagogiska verksamheten präglas av barnens nyfikenhet, tankar och intressen. 

 Agera enligt värdegrunden HÖRA och vision 2030 

Resursanvändning 

 - Pedagogiskt Forum 

 - Reflektionsvecka var femte vecka 

 - Interna och externa nätverk 

 - Systematiskt uppföljningsarbete 

 - Idébankens kursutbud. 

 - Arbetsbytardag 

Uppföljning 

 - Systematiska kvalitetsarbetet: 

 - Arbetslagets veckoreflektioner 

 - Reflektionsvecka var femte vecka varav en är en sammanfattningsvecka i mitten av 

terminen. 

 - I samtal med föräldrar/vårdnadshavare 

 - Utvärderingsdag i slutet av varje termin. 

 - Brukarenkäten. 

 - Samtal med förskolanspersonal utifrån stadens kvalitetsindikator kring utveckling 

och lärande. 

 - Utvecklingssamtal med varje pedagog. 

 - Sammanfattning och utvärderingsdag med enhetens ledningsgrupp en gång per 

termin. 

 - Stadens medarbetarenkät följs upp och förslag till åtgärder diskuteras och genomförs. 

Utveckling 

 Det gemensamma projekttemat ska skapa en plattform, gemenskap, inspirationskälla 

och utveckling för barn och personal i enheten. 

 Utvecklingsarbetet med enhetens uppföljningsmodell fortsätter. 

 Det pedagogiska dokumentationsarbetet utvecklas och fördjupas. 
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Nämndmål: 

4.2.2 Sjukfrånvaron är låg 

Beskrivning 

Under 2014 har sjukskrivningstalen i Stockholm stad som helhet liksom i stadsdelen sakta 

ökat. För att stävja denna utveckling i stadsdelen har förvaltningen tagit fram en 

handlingsplan för att minska sjukskrivningstalen år 2015. Handlingsplanen består av två delar, 

dels en förebyggande del och dels en del som avser arbetet med rehabilitering. Inom den 

förebyggande delen har förvaltningen under hösten inlett ett aktivt utvecklingsarbete med 

hjälp av hälsochcoacher och enhetschefer. För att uppnå målet om sänkt sjukfrånvaro 

fortsätter arbetet med kontinuerlig uppföljning med åtgärdsplaner på enhetsnivå. 

 

Förvaltningen har en god överblick över sjukfrånvaron och det finns en planering/åtgärdsplan 

för varje sjukskriven. Förvaltningen följer utvecklingen av sjuklönekostnaderna samt 

sjukfrånvaron på förvaltnings-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå varje månad med stort 

fokus på dag 1-14. Det är av stor vikt att tidiga signaler på ohälsa upptäcks, och att åtgärder 

som underlättar tidig återgång till arbetet snarast sätts in samt att chef håller kontinuerlig 

kontakt med sjukfrånvarande medarbetare. Många olika arbetssätt tillämpas; förstadagsintyg, 

hälsosamtal genom Previa, stadens rehabiliteringsprocess, diplomeringsutbildning i hälsa-och 

arbetsmiljö för chefer och skyddsombud samt hälsocoachnätverk. 

 

Personalenheten genomför även internkontroll av enheternas arbetsmiljöarbete. Riktlinjer för 

hälsoarbete finns och medarbetare uppmuntras till friskvård och har möjlighet till 

subventionerade friskvårdsaktiviteter. Friskvårdstimme kan tas ut motsvarande en timme per 

vecka om arbetet så tillåter. Stadsdelen har cirka 50 hälsocoacher med uppdrag att stödja 

chefer och medarbetare med hälsofrämjande aktiviteter. 

Förväntat resultat 

Den totala sjukfrånvaron uppgår till högst 6 procent. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicit
et 

 Sjukfrånvaro förskola och teknik 6 %  Tertial 

Åtagande: 

Nockeby förskolors frisknärvaro är hög. 

Förväntat resultat 

- Nockeby förskolor är en frisk och attraktiv arbetsplats 

- organisation och struktur på förskolan är tydlig 

- personalens kompetensutveckling vidareutvecklar verksamheten. 

- sjukfrånvaron är sänkt till 7%. 

Arbetssätt 

- chefer, skyddsombud och hälsocoacher planerar tillsammans insatser i syfte att skapa en 
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hälsofrämjande arbetsplats. 

-  30 minuter avsätts för hälsoreflektion på APT-mötet. 

-  en hälsocoach ska finnas på varje förskola. 

- uppmuntra till motion genom subventioner, tips och motionspoäng. 

- skapa en gemenskap på förskolan och enheten genom att bjuda in till fem gemensamma 

event under året. 

- medarbetarna erbjuds kompetensutveckling. 

- ett aktivt samarbete med företagshälsovården. 

Resursanvändning 

- Hälsogruppen 

- Idébanken 

-Medarbetarenkäten - ett underlag för diskussion och åtgärder 

Uppföljning 

- Uppföljning sker genom hälsogruppens möte, utvärderingar, enkäter och samtal med 

medarbetare. 

- APT- och samverkansgruppsmöten 

Utveckling 

- sänka sjukfrånvaron 

- driva utveckling mot gemensamma mål. 

- se över att organisation och struktur stödjer utvecklingsarbetet. 

- arbeta för att möjliggöra friskvårdstimme 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

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

Beskrivning 

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

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

En annan utgångspunkt för kulturarbete i förskolan är det strategiska barn- och 

ungdomsprogrammet "Kultur i ögonhöjd". All förskolepersonal ska vara väl förtrogen med 

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

Stadsdelens bibliotek är en viktig samarbetspartner för förskolorna bland annat genom olika 

läsprojekt. 

 

Stadsdelen har en samordnare för kultur i förskolan som regelbundet sammankallar 

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

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

förskola och kulturliv. Stadsdelens bibliotek är en viktig samarbetspartner för förskolorna 

bland annat genom olika läsprojekt. Under våren planerar förvaltningen för en 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 26 (27) 

 
 stockholm.se 
 

teaterföreställning för alla förskolebarn i åldern tre till fem år i förvaltningens förskolor. 

Föreställningen uppförs av teatergruppen Off Stockholm i deras lokal, före detta bio Kaskad, i 

Blackebergs centrum. 

 

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

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

Förväntat resultat 

Barnen deltar i eget skapande och kulturaktiviteter. 

 Indikator Årsmål 
KF:s 
årsmål 

Periodicit
et 

 Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att förskolan ger 
barnen möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande. 

75 %  Halvår 

Åtagande: 

Barnen skapar i förskolan och möter den professionella och informella kulturen 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättningar för att: 

Barnen uttrycker sig i eget skapande inom olika former. 

Barnen får ta del av den professionella och informella kulturen. 

Arbetssätt 

Barnen skapar sin egen kultur genom bild och form, lek, drama, rörelse, sång, musik och IKT. 

Barnen får skapa i en mångfald av material 

Barnen dramatiserar sagor, sånger och händelser – vilket är ex. på informell kultur.. 

Barnen får dagligen möta litteratur och berättelser på ett varierat och meningsfullt sätt ex. 

genom högläsning, dramatisering och återberättande. 

Barnen använder IKT; dokumenterar, fotar, skriver text, ritar, söker information och skapar 

egna filmer etc. 

Förskolan använder sig bl.a. av museer och bibliotek i det projekterande arbetet. 

Barnen deltar i Idébankens kulturutbud. 

Barnen besöker bibliotek. 

Resursanvändning 

Förskolans miljö, mångfald av skapande material och material från naturen. 

Idébankens kulturutbud 

IKT 

Bibliotek 

Lekparker och parkteater 

Stadens museer 

Uppföljning 

- Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. 
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-Vid veckoreflektion och under reflektionsveckan följer arbetslagen upp det som sker i 

verksamheten och analyserar med stöd av enhetens reflektionsverktyg. 

- Barnen reflekterar tillsammans och med förskolepersonalen i samband med sina 

gruppaktiviteter. 

- Barnintervjuer - samtal som fångar upp barnens tankar om verksamheten. 

-Uppföljning sker även vid sammanfattningar och vid arbetslagens utvärderingar. 

 

Vi följer upp och utvärderar åtagandet utifrån frågorna: 

Ge exempel på hur barnen har skapat i förskolan och mött den professionella och informella 

kulturen. 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått uttrycka sig i eget skapande inom olika 

former? 

Hur har vi skapat förutsättningar så att barnen har fått möta den professionella och informella 

kulturen? 

Vad har det bidragit till? 

Vad tänker vi om det? 

Hur arbetar vi vidare? 

Utveckling 

Ord bild och ton, fotbildning för ett flertal av förskolepersonalen 

Barn och förskolepersonal ska arbeta med lärplattor. 

Idébankens utbud, teater, drama och musik för barn. 

Övriga frågor 

Studentarbetet - VFU 

I enheten är det två förskolor som tar emot studenter. Att ta emot studenter är utvecklande för 

verksamheten. Pedagogerna får ta del av det som sker inom lärarutbildningen och aktuell 

forskning. Studentens arbetsuppgifter och synpunkter leder ofta till utvecklande diskussioner. 

Genom att ta emot studenter får vi möjlighet att följa utvecklingen inom olika utbildningar 

och det blir en del i vårt eget lärande. Att ta emot studenter kan generera rekrytering av 

förskollärare till enheten. 

BBSS- barn i behov av särskilt stöd 

Insatser görs för att stödja de barn som är i behov av särskilt stöd. Det generella anslaget 

finansierar kostnader för förstärkning av personaltimmar, som inte täcks av 

grundersättningen, och vikarietillsättning för att möjliggöra handledning inköp av specialkost 

och anpassat material. 


