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Inledning 

 

Målgrupp 

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Förskolans målgrupp är främst barnen. 

Förskolan är till för barnen och anpassas efter deras behov. Alla barn har rätt till jämlika och 

goda uppväxtvillkor och en rolig och lärorik förskolevistelse. I Maria-Gamla stans förskolor 

fogas utveckling och lärande samman med god omsorg och trivsel. Förskolans förekomst och 

verksamheternas pedagogik och rutiner liksom regler och riktlinjer möjliggör för 

vårdnadshavare att kunna arbeta eller studera dagtid, i god försäkran om att barnen utvecklas 

och stimuleras på ett tryggt och likvärdigt vis. 

Organisation 

Maria-Gamla stans förskoleenhet består av fyra förskolor samt en pedagogisk verksamhet för 

adopterade barn och deras familjer. En av enhetens verksamheter är belägen i Gamla stan, 

övriga fyra på Södermalm. Inom enheten finns spetskompetenser gällande bland annat genus 

och jämställdhet, Montessoripedagogik, estetisk verksamhet och specialpedagogik. Mellan 

verksamheterna sker ett tätt samarbete, så att bredden av erfarenheter och kompetenser 

kommer varandra till del. 

I enheten arbetar en berikande mångfald av människor, 68 personer som tillsammans bidrar 

med bred kompetens, vilket säkerställer god kvalitet för enhetens samtliga barn (ca 300). 

Aktuell kompetensgenomgång visar att personalstyrkan sammanlagt tillhandahåller 1 490 år 

av studier och arbete inom pedagogisk verksamhet. 

I Maria-Gamla stans förskolor arbetar för närvarande 1 förskolechef, 2 biträdande på deltid, 

25 förskollärare, 39 barnskötare, 3 kockar och 1 lokalvårdare. Tillfällig personal anställs vid 
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behov och efter noggrant urval. Eventuella extra medel söks via förvaltningens stödenhet. Via 

stödenhetens specialpedagoger erhålls handledning och stöd för att utveckla enhetens metoder 

och arbetssätt. 

Maria-Gamla stans förskolor är en lärande organisation med hög samverkan. Det systematiska 

kvalitetsarbetet i kombination med en god och välstrukturerad organisation utgör grunden för 

all uppföljning, utvärdering och vidareutveckling. Varje verksamhet har schemalagd 

reflektionstid en gång per vecka, där arbetslagen reflekterar över gruppens och verksamhetens 

arbete. Pedagogiskt forum och lärgruppsträffar arrangeras regelbundet och arbetsplatsträffar 

sker varje månad. Personal från respektive verksamhet träffas även tillsammans kontinuerligt. 

Mellan oktober och april bjuds vårdnadshavare in till enskilda utvecklingssamtal tillsammans 

med pedagoger, rörande barnets trivsel, utveckling och lärande. Utöver regelbundna 

utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd sker samverkan mellan förskola och hem 

genom daglig tamburkontakt, månadsblad och webbaserad information och kommunikation. 
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Maria-Gamla stans förskolors tre ledord är Respekt, Ansvar & Professionalism. Ledorden, 

precis som det ständigt pågående värdegrundsarbetet, utgör grunden för enhetens 

gemensamma utvecklingsarbete gällande värderingar och förhållningssätt. I och med nya 

bestämmelser i Diskrimineringslagen stärks arbetet med att förebygga och motverka 

diskriminering och kränkande behandling ytterligare. 
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Under 2017 fortsätter arbetet med att fördjupa och etablera begreppen kommunikation och 

bemötande. Kommunikation och bemötande berör samtliga parter: samspelet och dialogen 

vuxna sinsemellan liksom barnen emellan, tillika mellan barn och vuxna. Fördjupningen och 

etableringen sker genom att fler former och tillfällen för kommunikation skapas, samt genom 

systematisk reflektion inom arbetslagen. Bemötande handlar om samspel mellan människor, 

den inställning som personer har till varandra och hur den kommer till uttryck i värderingar, 

talspråk, handlingar, gester och tonfall. Trygga relationer med barn och vårdnadshavare går 

hand i hand med gott bemötande, de är varandras förutsättningar. Inom kollegiet råder 

samarbetsfokus och ett lösningsorienterat arbetssätt. 

Verksamheterna arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Pedagogisk 

dokumentation är ett redskap för synliggörande, analys, utvärdering och utveckling av det 

pedagogiska och relationella arbetet liksom den beprövade erfarenheten. Genom 

dokumentation och dialog stärks det pedagogiska innehållet och arbetet, med effekten att 

begränsande och stereotypa förväntningar och normer, rörande både barn och vuxna undviks. 

Digitala verktyg, jämte befintliga dokumentationsrutiner och -mallar, används som stöd i 

dokumentationen, såväl inom arbetslagen som tillsammans med barnen. IKT (Informations- 

och KommunikationsTeknik) är ett viktigt arbets- och utvecklingsområde i varje verksamhet. 

Arbetet med språkutveckling, litteratur, läsning och läsprojekt fortsätter 2017. Enhetens 

gemensamma pedagogiska arbetstema läsåret 2016-2017 är Leka för livet, i vilket fokus ligger 

på lekutveckling och lekkompetens. 

Styrande dokument 

Till grund för allt pedagogisk arbete inom hela enheten ligger: 

 Skollagen 

 Läroplan för förskolan (Lpfö Rev. 2016) 

 Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 

 Stockholms stads budget samt Förskoleprogram 

 Verksamhetsplan för Södermalm SDF 

 Diskrimineringslagen 

 FN:s Barnkonvention 

 Maria-Gamla stans förskolors Verksamhetsplan samt aktuella resultat från GUF  

(gemensam uppföljning för förskolorna) och WKI (webbaserad kvalitetsindikator). 

 Varje grupp inom respektive verksamhet författar varje termin även sin egen 

Arbetsplan, baserad på gemensamma och enskilda befintliga resultat och mål. 

Vidare sker Maria-Gamla stans förskolors arbete i linje med Stockholms stads fyra 

inriktningsmål: 

 Ett Stockholm som håller samman 
Enheten söker kontinuerligt utveckling inom sammanhållning och demokratifrågor, 

såsom likvärdighet, genusperspektiv, jämställdhet och mångfald. Verksamheternas 

arbete motverkar segregation och bidrar till en mer jämlik stad. Genom ett EU-

finansierat pågående tvåårigt samarbetsprojekt med Island, Italien och Göteborg utbyts 

och stärks erfarenheter och kompetenser kring jämställdhet samt genus- och 

normmedvetenhet ytterligare. Två av enhetens verksamheter deltar i projektet. 

 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 7 (35) 

 
 stockholm.se 
0850812261 

 Ett klimatsmart Stockholm 
Arbetet med ekologi och Grön Flagg fortsätter. Målet är att öka andelen ekologiska 

och vegetariska livsmedel och nå ökad miljöhänsyn. Miljömässig hänsyn gäller vid 

samtliga inköp av varor och tjänster. Varje verksamhet inom enheten strävar mot att i 

största möjligaste mån reducera förekomsten av gifter. 

 

 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 
Kostnadseffektivitet nås genom löpande uppföljning, där resultat, kalkyler och 

prognoser ställs i relation till aktuell budget. Verksamheternas lokaler utvärderas 

löpande och arbetsflöden och personalstatus ses regelbundet över. Enhetens strävan är 

ständig förbättring och att medborgarna ska få ut mesta möjliga del av sin service och 

stadens tjänster. 

 

 Ett demokratiskt hållbart Stockholm 
Staden och samhället ska vara hållbart och tillgängligt för alla världsmedborgare. 

Nolltolerans mot våld, kränkningar och diskriminering ska råda. Maria-Gamla stans 

förskolor delar Barnkonventionens devis om att stärka barns rättigheter och att 

garantera samma möjligheter för alla barn. 

Ekonomiska förutsättningar 

Förskollärare är ett bristyrke idag, vilket har resulterat i en snabb och stark löneutveckling. 

Det innebär ökade kostnader för enheten och vi ser att det inverkar på våra möjligheter att nå 

målet för förskollärartäthet. Vi ser även att lönerna för barnskötare ökar vid nyrekrytering. 

Barnens vistelsetider ökar, vilket resulterar i att vi kan komma att behöva anställa fler 

medarbetare för att möjliggöra tid för förskollärare och barnskötare att planera, utvärdera och 

dokumentera sitt pedagogiska uppdrag. Det innebär en stor, men nödvändig, kostnad om vi 

ska kunna bibehålla en hög och jämn pedagogisk kvalitet. 

Analys från 2016 

 Ekonomi 
Enheten arbetar aktivt med att använda befintliga resurserna på ett effektivt sätt. 

Enhetschefen har regelbunden uppföljning av ekonomin tillsammans med biträdande 

.Enheten går nätt och jämt ihop, vilket gör att vi inte kunnat avsätta medel inför 

oförutsedda utgifter kommande år. 

 Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är god på alla våra verksamheter. Faktorer som gynnat 

måluppfyllelsen: God kommunikation med vårdnadshavarna genom dagliga samtal, 

månadsbrev, möten och webbaserad information. 

Stabilitet i personalgrupper och kompetent personal. 

Bra struktur, tydliga ansvarsroller samt vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Indelning av barnen i mindre grupper, vilket ger större möjligheter till både att arbeta 

och följa upp arbetet. 

 Medarbetare  
Att ha medarbetare som trivs är den bästa investering en organisation kan ha, detta ger 

hög kvalitet med både humanitära och ekonomiska vinster. Vi har bred mångfald i 

personalgrupperna vilket gör att vi kan fördela ansvar och befogenheter utifrån många 

olika kompetenser. Bra introduktionsprogram följs vid nyanställning. Transparens och 
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öppenhet är viktiga förutsättningar och alla våra gemensamma dokument, policys och 

handlingsplaner finns tillgängliga för alla och envar. 

 Sjukfrånvaro 
Ledningen arbetar medvetet och systematiskt med att minska sjukfrånvaron. Våra 

resultat visar på ökade sjukskrivningar på grund av stress och andra psykosociala 

orsaker, vilket vi kommer att arbeta vidare med under året, för att förbättra och 

förebygga. Möjligheten till förebyggande sjukskrivning på deltid, är något vi nu 

provar. 

Prioriterade områden 2017 

 Pedagogisk dokumentation 
Det dokumenterande arbetet, vars syfte och mål beskrivits ovan, vidareutvecklas inom 

enhetens samtliga förskolor. 

 

 Pedagogiska miljöer inom- och utomhus 
Verksamheternas pedagogiska miljöer ses över och utformas för att stimulera barns 

språkutveckling och matematiska förmågor. Lek- och lärmiljöerna ska genomsyras av 

genus- och miljömedvetenhet och främja lekutveckling och lekkompetens. Därutöver 

anpassas miljöerna efter gruppernas dagsrytm och logistik, med målsättningen att öka 

personalens arbetsro och minska arbetsbelastningen. 

 

 Föräldrasamverkan 
Genom tydlig kommunikation och professionellt bemötande stärks relationen mellan 

förskola och hem. Öppenhet, god introduktion och proaktiv information och 

kommunikation rörande vårdnadshavares förväntningar på förskolan liksom 

verksamheternas förväntningar gentemot vårdnadshavarna skapar ömsesidighet, tillit, 

tydlighet och god roll- och ansvarsförståelse. Under 2017 ses enhetens riktlinjer och 

rutiner gällande samverkan mellan förskola och hem över. 

 

 Barns kulturupplevelser 
Staden bjuder ett rikt och barnanpassat kulturutbud. Maria-Gamla stans förskolor 

strävar efter att ständigt ligga i framkant gällande barns kulturupplevelser och -

delaktighet. Barnen möter litteratur, drama, teater och skapande verksamhet både 

innan- och utanför förskolan. 

 

 Jämställdhet och genus- och normmedvetenhet 
Enheten bedriver sedan många år ett aktivt och uppskattat arbete kring jämställdhet 

och likabehandling. Arbetet är fortsatt högt prioriterat och sker både genom intern 

samverkan och externa samarbeten. 

 

 Ekologisk och kemikaliesmart förskola 
Målsättningen är att 55 % av enhetens livsmedel ska vara ekologiska. 

Verksamheternas miljöer och material ska i största möjliga mån vara fria från skadliga 

kemilkalier. 

 

 Pedagogiska Deklarationen 
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Genom införandet och etablerandet av den så kallade Pedagogiska Deklarationen 

stärks och tydliggörs det pedagogiska uppdraget liksom hur arbetet organiseras, 

dokumenteras och följs upp. 

Analys från Tertialrapport 2 

 Vi har arbetat med hållbar utveckling och kemikaliesmart tankesätt genom att: rensa ut 

icke godkända material, minska köttkonsumtionen och öka andelen ekologiska 

livsmedel. 

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

analoga vi redan har. Pedagogerna har ansvarat för att de digitala alternativ som 

erbjuds blivit levande i verksamheten. 

 Vi har förstås fortsatt arbetat med genus, jämställdhet och normmedvetet 

förhållningssätt. 

 Vi har utvecklat våra pedagogiska miljöer, både inom- och utomhus. 

 Vi har träffats i Lärgrupperna varje vecka och funnit en god form och struktur, kring 

dessa. 

 Arbetsmiljöfrågor har varit en given punkt på arbetslagsträffar. 

  

Organisations- och ledningsstruktur 

KF:s inriktningsmål: 

1. Ett Stockholm som håller samman 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av 
nämnden 

År 

 

 

Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare) 41 % 41 % Tertial 

 

 

Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom 
genuspedagogik/normkritik 

4 % Öka År 

 Andel nöjda föräldrar 87 % 87 % År 

 Antal barn per grupp 16 16 Tertial 

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

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

 Svarsfrekvens på förskoleundersökningen 80 % 80 % År 
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Nämndmål: 

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

Beskrivning 

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

sammansättning varierar under dagen beroende av verksamhetens innehåll och aktivitet. 

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

en hög kvalitet. 

 

Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens 

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

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

och likabehandlingsperspektiv och synliggör kulturella olikheter. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt 
kvalitetsindikatorn 

3,8  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

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

Kommentar 

I vår förskoleenhet har vi utarbetat gemensamma metoder med genus-och jämställdhetsperspektiv, som vi kallar för 
"pedagogik för ett helt livsutrymme", alla som arbetar i Maria Gamla stan har att följa densamma. 

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

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

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

2017-01-01 2017-12-31 

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

2017-01-01 2017-12-31 

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

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

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

Förväntat resultat 

Enhetens resultat från WKI (Webbaserad KvalitetsIndikator) förväntas bli lägst 3,8 (skala 1-

5) och resultatet från Fu (Förskoleundersökningen) beräknas nå lägst 89% nöjdhet. 

Genom observationer och pedagogisk dokumentation inom verksamheterna synliggörs 

arbetssätt och i vilken grad de tjänar sitt syfte. Utifrån detta i kombination med barnens behov 

vidareutvecklas de pedagogiska miljöerna. 

Arbetssätt 

Barnens arbetsmiljö ska vara trygg, säker, rolig och utmanande. Enhetens förskolemiljöer 

utom- och inomhus utformas och utvecklas utifrån barnens behov. Barnen utmanas, upptäcker 
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och tillåts och uppmuntras utforska och göra medvetna och aktiva val, vilket kräver såväl 

kontinuitet men också regelbunden översikt och omorganisering av miljöerna. 

Verksamheternas miljöer skapar möjligheter till samlek och samarbete, vilket personalen är 

förebilder för och bidrar till. Precis som gällande utveckling och lärande är personalen särskilt 

observant och engagerad i att miljöerna och samvaron främjar tillgänglighet, inkludering och 

demokratiska värderingar. 

Resursanvändning 

Lokaler, gårdar, parker och skog nyttjas effektivt och pedagogiskt genom god samordning. 

Personella resurser i form av kunskaper och kompetens kommer varje barn- och 

personalgrupp till godoo, under de två deviserna "En förskola - Ett arbetslag" och "Alla barn 

är allas barn". Personal, miljöer och material är tillsammans viktiga och sammanbundna 

tillgångar i arbetet. Det handlar om att maximalt använda alla tillgängliga resurser och att 

ständigt vidareutveckla dem utifrån barnens behov. Enhetens miljöer ska erbjuda 

inspirerande, utmanande och utforskande material, vilka är presenterade på ett tydligt, 

tillåtande, tillgängligt och säkert sätt. IKT (Informations- och kommunikationsteknik) är ett 

värdefullt och etablerat redskap i arbetet. 

Uppföljning 

Uppföljning sker utifrån WKI, Fu, dokumentation och arbetslagens regelbundna reflektioner. 

Även kommande utvecklingsplaner följs upp. 

Utveckling 

Genom tydliga och specifika observationer samt studiebesök hos varandra och i andra enheter 

tillförs inspiration, nya lösningar, mer kunskap rörande förskolans miljöer. Under 2017 läggs 

ytterligare fokus på hur olika digitala verktyg kan bidra till miljöutveckling. Personalen i varje 

barngrupp skriver under året en utvecklingsplan utifrån de observationer och revisioner som 

tidigare genomförts. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Pedagogik för ett helt livsutrymme 2017-01-01 2017-12-31 

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 
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 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

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

90 %  År 

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

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

4  År 

 Personalens självvärdering under området "barns matematiska 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

3,8  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barn och vårdnadshavare  medverkar i framtagandet av lika 
behandlingsplanen 

2017-01-01 2017-12-31 

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

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

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

2016-01-01 2017-12-31 

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

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande. 

Förväntat resultat 

87 % av vårdnadshavarna är nöjda med hur förskolan arbetar med utveckling, lek och lärande. 

Personalens självvärdering och bedömning, enligt WKI, är 3,8, gällande förskolans förmåga 

att stödja barns matematiska utveckling, respektive 4,0 gällande barns språkliga utveckling. 

Arbetssätt 

Allt lärande i förskolan sker med leken som grund, utifrån barnens egna behov, förmågor och 

intressen. Leken och lekens värde prioriteras och ges stort utrymme i verksamheten. Med 

hjälp av reflektionsstunder och dokumentation har barnen möjlighet att få syn på och påverkas 

sitt eget lärande. Varje grupp och arbetslag uppmärksammar och följer det barnen är 

intresserade av, vilket tas tillvara och bidrar till nya aktiviteter och projekt. 

 

Motivationskraften är en av människans starkaste drivkrafter. En av personalens viktigaste 

uppgift är och blir därför att se och förstå var varje barn befinner sig och vad barnet behöver 

och vill. Förskolans verksamhet drivs framåt genom stöd av pedagogisk dokumentation. 

Dokumentationerna utgör samtalsunderlag både för barn och personal vid reflektionsstunder 

och planering. 

 

Varje barn ska känna trivsel och glädje i förskolan, vilket bidrar till att de får en positiv bild 

av sig själv och god tilltro till sitt lärande och sina förmågor. Arbetsglädje är viktigt och 

Maria-Gamla stans förskolors hållning är att det alltid finns något positivt att göra av varje 

aktivitet och uppgift. Verksamheterna ser främst möjligheter och fokuserar på lösningar i 

stället för på problem. All personal tränar på att lyssna och lyssna färdigt, samt att reflektera 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 13 (35) 

 
 stockholm.se 
0850812261 

för att förstå barnen och deras behov. 

 

Varje barn känner sig välkommen till förskolan varje dag. Förskolans miljö är och skall vara 

både utmanande och tillåtande och olika lärstilar skall ges utrymme och stimuleras. Samtliga 

verksamheter erbjuder en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm, där barnen ges goda 

förutsättningar att bygga goda och varaktiga relationer. Alla barn ska känna sig trygga i sin 

grupp och i verksamheten. Förskolans miljöer och aktiviteter anpassas och arrangeras så att 

barnens gemensamma behov av stöd och stimulans tillgodoses. Arbetslagen i verksamheterna 

dokumenterar och reflekterar tillsammans kring det som skapas av och med barnen. All 

personal är förebilder och är noggranna i sitt uppträdande, på vad de själva säger och hur, 

liksom vad som sker och iscensätts och varför. Förskolans personal är satt i ständig 

självgranskning och självutveckling i sin yrkesroll.  

 

Genom leken bearbetar barnen sina upplevelser och prövar sina gränser, de förbereder sig i 

livet och för det fortsatta livet. Roll- och fantasilekar är viktiga för utvecklandet av social och 

emotionell färdighet och förmåga. Leken är ett rejält arbete för barnen!  I leken läggs grunden 

till det sociala samspelet med andra människor. Maria-Gamla stans förskolor erbjuder och 

arrangerar lekstunder av både fri och mer styrd karaktär, varje dag. I organiserade lekar lär sig 

barnen att följa regler, att uppfatta och följa muntliga instruktioner och att vara den som står i 

centrum eller för ögonblicket bredvid. Under roliga och utmanande samlingsstunder samt vid 

måltidssituationer lär sig barnen att lyssna på varandra och att våga prata inför grupp, att vi 

alla har något att lära av varandra. Den pedagogiska personalen utgår från barnens egna tankar 

och idéer och agerar medforskande i lek och samtal. Genom lek, aktiviteter och samtal lär 

barnen sig turtagande, samförstånd, hänsyn och ömsesidighet, de utvecklar en identitet och lär 

känna trygghet i den. Med hjälp av tema- och grupparbeten lär barnen sig att samarbeta och 

kompromissa, vilket ger en känsla av grupptillhörighet, förståelse för gemensamma mål och 

ett gemensamt fokus liksom tillfredsställelse över att ha skapat något tillsammans. Barnens 

lust och förmåga till lek, fantasi och lärande stärks ytterligare. 

 

Alla barn uppmuntras och stöttas till egna försök till självständigt handlande, så att 

självständigheten och tilliten till sin egen förmåga utvecklas. Allt lämpligt lek- och 

skapandematerial ska finnas och nås i barnens höjd, så att barnen själva kan hämta vad de 

behöver och vill använda.  På ett lekfullt och lustfyllt sätt tränar varje barn dagligen sin 

finmotorik i vardagliga situationer, på ett så naturligt sätt som möjligt. Barnens kompetens tas 

tillvara och de får ansvarsuppgifter såsom att hämta matvagnen, duka, skära frukt, skrapa rent 

på tallriken, hälla själv, torka, städa, knäppa kläder och hjälpas åt. Andra aktiviteter som 

stödjer den finmotoriska utvecklingen kan exempelvis vara att pussla, klippa, fingerleka, 

klistra, sortera småsaker, leka i sand och med lera, baka och äta med bestick, använda pärlor, 

sy, väva, måla, rita, bygga och konstruera med klossar, leka med smådockor, djur, 

kaplastavar, lego, duplo och meccano. Genom motoriska aktiviteter utvecklar barnen sin 

kroppsuppfattning och tränar sina rörelser, öga-handkoordinationen stärks, vilken är särskilt 

viktig för att till exempel lära sig att skriva. 

 

Med kognitiv utveckling avses barnens förmåga till koncentration, perception, 

tankeutveckling, minne och begreppsuppfattning, samt att barnen stärks i att använda sina 

tidigare erfarenheter till nya aktiviteter och situationer. Problemlösning stimuleras särskilt 

genom konstruktions- och bygglek. Personalen månar om att se och förstå varje barns 
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inlärningsstrategier och hur barnet närmar sig en uppgift och finner problemlösning. 

Förskolans uppgift är att använda de metoder och de arbetssätt som passar barnet bäst och 

stimulerar till utveckling och lärande. 

 

Under sin vistelse på förskolan leker barnen tillsammans och lär sig grupp, de tränar och 

utvecklar sina sociala och emotionella förmågor, för fram sina åsikter och lyssnar på andras, 

finner samförstånd genom turtagning och inflytande. Barnen lär sig att fungera enskilt och i 

grupp, att hantera både med- och motgångar. Under läsning, lek och samlingsstunder är 

känslor och känslouttryck ett återkommande tema. Med hjälp av barnlitteratur, dramatisering 

och så kallade EQ-dockor gestaltas olika känslouttryck, vilket bidrar till att barnen utvecklar 

empati och perspektivtagande, exempelvis vad det kan innebära att vara arg, ledsen eller rädd. 

Utifrån modellen "Livets triangel", vilken enkelt uttryckt innebär att träna på att tänka och 

reflektera innan en känsla övergår i en handling, stärks både barns och vuxnas förmåga till 

empati, självbehärskning och impulskontroll. Att inte förstöra respektive inte störa är två 

huvudregler på samtliga förskolor inom enheten. Maria-Gamla stans förskolor motverkar 

aktivt traditionella normer och könsroller, vilka annars riskerar att påverka barnen på ett 

negativt och begränsande vis. 

Resursanvändning 

Förskolornas främsta resurser är medarbetarna och deras kompetens. Förskollärarna är ytterst 

ansvariga för planering och utvärdering, samtidigt som hela arbetslaget genomför arbetet 

tillsammans. För att ta tillvara medarbetarnas kompetens på ett effektivt sätt har de anställda 

olika ansvarsområden, valda utifrån kompetenser, erfarenheter, intressen, utbildning och 

befattning. Genom ämnesknutna lärgrupper inom enheten, vilka träffas regelbundet, samt 

pedagogiska nätverksträffar utbyter verksamheterna och andra enheter kunskaper med 

varandra. Barnen själva och deras erfarenheter och intressen är naturligtvis även de en tillgång 

som påverkar och utvecklar verksamheterna. Varje förskola inom enheten är att betrakta som 

ett hus, en gemenskap med gemensamma resurser vilka nyttjas effektivt. Genom detta 

utvecklar även barnen ett ansvarsfullt agerande gentemot sin närmiljö och de personer de är 

nära. Målsättningen är att en allt större del av allt material i verksamheterna ska vara 

naturnära, giftfritt och miljövänligt. 

 

Förskolornas närmiljöer och stadens kulturutbud liksom föräldrars synpunkter och 

återkoppling är också en del av enhetens gemensamma resurser. Vidare är 

Montessorimaterialet en viktig resurs i vår enhet. Montessorilärarna lär övrig personal 

Montessorimaterialets principer och metoder. Spiras verksamhet med adopterade barn ger 

samtliga förskolor värdefulla kunskaper kring språkutveckling, interkulturalitet och 

anknytning. Vi ser att arbetet i så kallade basgrupper, vilket motsvarar det som vanligtvis 

kallas avdelningar, möjliggör lärande i mindre grupper (5-10 barn/grupp 1-2 år och 15 

barn/grupp 3-6 år) i ett lugnt och överblickbar miljö. 

 

När verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd/barn med särskilda rättigheter (BMSR) 

beviljats nyttjas i första hand fast anställd personal med specialkompetens till detta, till 

exempel rörande arbete med lekgrupper, tecken som stöd eller specialpedagogik. Dessa 

pedagoger ingår även i lärgruppen för BMSR. 
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Tid är en nyckelresurs inom förskolan. Hur tiden fördelas mellan olika aktiviteter och 

åtaganden ses regelbundet över. Digitala verktyg och genomtänkt IKT underlättar och stödjer 

arbetet med planering, pedagogisk dokumentation, kommunikation och information. Varje 

verksamhet har en organisation för det systematiska kvalitetsarbetet och det finns 

gemensamma underlag för uppföljning, vilket bidrar till och säkerställer en jämn och 

likvärdig kvalitet. Maria-Gamla stans förskolor har gemensamma handlingsplaner, policys, 

rutiner och riktlinjer, vilka all personal introduceras i och följer. 

Uppföljning 

Internrevision (kollegor från en basgrupp observerar en annan basgrupp i samma förskola), 

externrevision (kollegor från en annan förskola observerar), barnintervjuer, observationer, 

utvecklingssamtal ger goda underlag för utvärdering och utveckling av enhetens 

verksamheter. Anteckningarna (synpunkter, idéer och förslag från barn och vuxna) i 

basgruppernas loggböcker följs upp varje vecka på gemensamma tavelmöten. Samtal med 

barnens vårdnadshavare sker regelbundet, gällande barnens trivsel, utveckling och lärande. 

Vårdnadshavarnas upplevelser och bedömning av förskolornas verksamhet syns även i 

Stockholms stads årliga förskoleundersökning (FU). 

 

Med hjälp av GUF-formulär (Gemensam Utveckling av de kommunala Förskolorna på 

Södermalm) synliggörs verksamheternas grad av måluppfyllelse. GUF utgår från ett antal 

kriterier som relaterar till strävansmålen i läroplanen. Observationer, dokumentation, 

pedagogisk dokumentation och barnintervjuer utgör underlag för GUF. GUF genomförs 

systematiskt under hela året och sammanfattas i juni. Förskolornas arbetslag genomför också 

regelbundet självvärdering av hur väl basgrupperna/arbetslagen skapar förutsättningar för 

barnens utveckling och lärande. Självvärderingen sker främst genom WKI (Stockholms stads 

Webbaserade Kvalitetsindikator). WKI sker löpande under hela året och sammanfattas även 

den i juni. 

Utveckling 

Uppföljning, utvärdering och utveckling sker till stor del med hjälp av pedagogisk 

dokumentation, kollegiala samtal och kontinuerlig reflektion. Maria-Gamla stans förskolor 

strävar alltjämt efter att vara uppdaterad kring aktuell forskning och litteratur rörande 

förskola, pedagogik och barns utveckling, för att säkerställ att arbetet sker på såväl 

vetenskaplig grund som utifrån beprövad erfarenhet. Inom enheten finns bland annat särskild 

kompetens för "tecken som stöd", för att i än högre grad kunna möta olika barns olika behov. 

Genom att kritiskt och öppet granska det egna arbetet samt hur den pedagogiska miljön 

arrangeras höjs förskolans kvalitet och de anställdas engagemang ökar. 

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. 
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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: 

Barn har jämlika livschanser 

Förväntat resultat 

Arbetet i enhetens förskolor präglas av jämställdhet, jämlikhet och normmedvetenhet. 

Barnens inflytande, möjligheter, resurser och livsutrymmen fördelas jämlikt och genomtänkt, 

oavsett bakgrund och livssituation. Barns rättigheter är i stort fokus och social och psykisk 

utsatthet ska minska och motverkas, genom både förebyggande arbete och snabba insatser. 

Enhetens ständiga strävan är att barn som befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt 

ska upptäckas tidigt. Rätt arbetsmetoder och riktade medel gör att barnen får rätt insatser vid 

rätt tillfällen. 

Arbetssätt 

Maria-Gamla stans läsårstema 2016/2017 är Leka för livet. Lekutveckling, lekmöjligheter, 

lekkompetens, lekro och språkutveckling är i stort fokus under hela året. Genom leken främjas 

samarbete, inkludering och vänskap. Varje förskola tillhandahåller utrymmen och material för 

både lugna och mer rörliga lekar. Respektfullhet, ömsesidighet, empati och hjälpsamhet utgör 

fundamenten för jämlik lek och fortsatt utveckling. Ett rikt språk och en god språkutveckling 

bidrar också till att nå högre jämlikhet. Den pedagogiska personalen är barnens allra 

viktigaste tillgång på förskolan. Personalen uppträder jämlikt och jämställt och månar om 

varje barns livs- och talutrymme, liksom om deras uttryck och delaktighet. 

Resursanvändning 

Personalens erfarenheter, kunskaper och utbildning är förskolornas främsta resurs. FN:s 

Barnkonvention, Diskrimineringslagen, Skollagen, Förskolans läroplan liksom enhetens 

etablerade arbete med genus-, jämställdhets- och HBTQ-frågor samt Socialtjänsten och 

Stödenheten är exempel på ytterligare resurser. Metodmaterial i form av dockor, böcker och 

temakort är andra tillgångar som personalen använder regelbundet. 

Uppföljning 

Internrevision (kollegor från en basgrupp observerar en annan basgrupp i samma förskola), 

externrevision (kollegor från en annan förskola observerar), barnintervjuer, observationer, 

utvecklingssamtal ger goda underlag för utvärdering, uppföljning och utveckling av enhetens 

verksamheter. Anteckningarna (synpunkter, idéer och förslag från barn och vuxna) i 

basgruppernas loggböcker följs upp varje vecka på gemensamma tavelmöten. Samtal med 

barnens vårdnadshavare sker regelbundet, gällande barnens trivsel, utveckling och lärande. 

Vårdnadshavarnas upplevelser och bedömning av förskolornas verksamhet syns även i 

Stockholms stads årliga förskoleundersökning (FU). 
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Med hjälp av GUF-formulär (Gemensam Utveckling av de kommunala Förskolorna på 

Södermalm) synliggörs verksamheternas grad av måluppfyllelse. GUF utgår från ett antal 

kriterier som relaterar till strävansmålen i läroplanen. Observationer, dokumentation, 

pedagogisk dokumentation och barnintervjuer utgör underlag för GUF. GUF genomförs 

systematiskt under hela året och sammanfattas i juni. Förskolornas arbetslag genomför också 

regelbundet självvärdering av hur väl basgrupperna/arbetslagen skapar förutsättningar för 

barnens utveckling och lärande. Självvärderingen sker främst genom WKI (Stockholms stads 

Webbaserade Kvalitetsindikator). WKI sker löpande under hela året och sammanfattas även 

den i juni. 

Utveckling 

Uppföljning, utvärdering och även utveckling sker till stor del med hjälp av observation, 

pedagogisk dokumentation, kollegiala samtal och kontinuerlig reflektion. Maria-Gamla stans 

förskolor strävar alltjämt efter att vara uppdaterad kring aktuell forskning och litteratur 

rörande jämställdhet, jämlikhet, förskola, pedagogik och barns utveckling, för att säkerställa 

att arbetet sker på såväl vetenskaplig grund som utifrån beprövad erfarenhet och enligt 

rådande lagstiftning. Genom just observationer synliggörs ofta dolda och begränsande 

strukturer bland barnen och bland vuxna. Medarbetarna ska, som tidigare nämnt, ha god 

kunskap och förmåga till att i ett tidigt skede identifiera enskilda barns behov av särskilt stöd. 

Inom enheten finns särskild kompetens rörande jämlikhet och jämställdhet. Maria-Gamla 

stans förskolors strävan är att dessa kompetenser ska komma hela enheten än mer till nytta. 

Vidare implementeras den Pedagogiska Deklarationen under 2017. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Pedagogiska deklarationen implementeras 2017-01-01 2017-12-31 

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 2017-01-01 2017-12-31 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 18 (35) 

 
 stockholm.se 
0850812261 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

behandlingsplan. 

Enhetsmål: 

Vårdnadshavare och förskola samverkar för barnens bästa. 

Förväntat resultat 

87% av vårdnadshavarna anser att förskola och hem samverkar för barnen bästa. 

Förskolan har professionella relationer med föräldrarna och en tydlig dialog kring barnet. 

Föräldrarna/vårdnadshavarna ska ha getts möjlighet att vara med och påverka verksamheten 

och utvecklingssamtal genomförs minst en gång per år. 

Arbetssätt 

Vi månar om att ha en bra relation till föräldrarna och att hela tiden föra en tät och öppen 

dialog. Utvecklingssamtal erbjuds alla vårdnadshavare och sker från oktober till april. 

Samtalen ska grunda sig på gedigna observationer och vårdnadshavare uppmuntras också att i 

god tid före samtalet reflektera över samtalets tänkta innehåll - från förskolans sida vill säga -

men att även delge förskolan sådant som önskas talas om. Inskolningar planeras i god tid och 

personlig kontakt tas också med vårdnadshavare, utöver formella dokument som skickas till 

familjerna.  

Vi synliggör verksamheten och barnens aktiviteter genom dokumentationer och 

skapandealster som sätts upp i barngruppens lokaler. Olika dokumentationer finns även i 

barnens individuella pärmar, vilka tar avstamp i observerade situationer, med hänsyn till 

barnets både tidigare och nuvarande sammanhang och individuella utveckling. Stöd hämtas 

från aktuell forskning och litteratur samt från kollegial reflektion och genom kontinuerlig 

dialog med föräldrar. Dokumentationerna används också som stöd vid exempelvis 

utvecklingssamtal och uppföljning. 

Vi välkomnar alltid föräldrarna med sina frågor, tankar och synpunkter. Vi tar också initiativ 

till återkommande avstämningar kring barnets tillvaro, till exempel vid tamburkontakt. 

Därutöver sker föräldramöten och utvecklingssamtal samt familjefika. De tankar, synpunkter, 

förslag etcetera som föräldrar tillför gruppen och verksamheten nedtecknas och används vid 

uppföljning och utvärdering i största möjliga mån.  

Förskolorna har familje-visningar varje månad för köande vårdnadshavare. Efter inskolning 

på förskolan har vi inskolningssamtal där den ansvarige pedagogen frågar efter 

vårdnadshavarnas synpunkter och behov samt går igenom verksamhetens mål, arbetssätt, 

dagliga rutiner, regler och traditioner. Alla nya familjer får också vårt aktuella 

informationsblad, "Välkommen till". 

Vårdnadshavarna har huvudansvaret för sina barns fostran och utveckling men förskolan är ett 

komplement till hemmet och skapar de bästa möjliga förutsättningar för att varje barn att 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära 

och förtroendefullt samarbete med hemmen.  

Daglig kommunikation är en av förutsättningarna. Vid behov och minst en gång per år bokas 

ett utvecklingssamtal (vårdnadshavare och pedagog) för att skapa bästa förutsättningar för 

barnen. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är en förutsättning för 

vårdnadshavarnas möjligheter till inflytande.  
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Varje basgrupp skriver ett månadsbrev som läggs ut på intranätet.  

Vi har föräldramöte minst en gång per termin och föräldraråd på varje förskola vid behov men 

minst en gång per termin. Föräldrarådet består av vårdnadshavare, pedagoger och 

förskolechef. Ett viktigt forum för delaktighet. Här diskuteras angelägna frågor som berör 

förskolans organisation, ekonomi och utvecklingsarbete. Det finns en kärngrupp "föräldraråd" 

med resentanter från varje basgrupp, vilka upprättar en e-postlista för att snabbt och lätt kunna 

nå varandra. Vårdnadshavare deltar då de vill och kan, vi har öppna möten d.v.s. att alla är 

välkomna att delta om än bara tillfälligt. Föräldrarådet är rådgivande, inget beslutande organ 

och ger vårdnadshavare och personal tillfälle att mötas kring frågor som förskolans mål och 

arbetssätt, hur vi uppfyller och utvecklar dessa tillsammans.  

Den dagliga kontakten vid ankomst och hemgång är inte att förringa, viktigt att vi alltid tar 

oss lite tid att kommunicera hur dagen varit och beskriver vad vi gör. Varje år upprättas ånyo 

våra planer mot diskriminering och annan kränkande behandling och i detta arbete är 

vårdnadshavarna en mycket viktig del. ”Samverkan med barnens familjer är en väsentlig 

förutsättning för att vi ska uppnå goda resultat med vårt arbete. Utan dem kommer vi 

ingenstans, med dem hur långt som helst”. 

Resursanvändning 

Hemsideansvarig på varje förskola ansvarar för och uppdaterar varje vecka 

hemsidan/Intranätet som är en viktig resurs. Föräldrarna/vårdnadshavarna, IKT, vår tid och all 

personal är väsentliga resurser. 

Uppföljning 

När vårdnadshavare kommer med synpunkter skrivs de in i Loggboken och tas upp på 

nästkommande tavelmöte (Vid tavelmötena varje vecka tas det upp förslag, synpunkter och 

klagomål från såväl barn som vuxna).  Vårdnadshavarna ges möjlighet att delta i 

utvärderingen av verksamheten (detta görs såväl på utvecklingssamtal och föräldra-råd och -

möte) och vi beaktar deras synpunkter vid vår planering och vårt genomförande av 

verksamheten.  

Vårdnadshavarnas åsikter följs också upp i Stockholms stads årliga förskoleundersökning. 

Utvärdering löper under hela läsåret med fokus innan sommaren. 

Vårdnadshsavarna kan också använda sig av "Tyck till" (stadsdelsförvaltningens blankett för 

synpunkter finns på Stadens hemsida) 

Utveckling 

Bemötande och kommunikation är två av våra ständiga utvecklingsområden. Våra hemsidor 

och intranäten utvecklas hela tiden och ska fortsätta göra det även 2017. Processkartläggning 

hjälper oss att överblicka och förbättra informationsflödet till föräldrarna/vårdnadshavarna. 

Kartläggningen hjälper oss att tydligare se, förstå och  beskriva våra processer, för att skapa 

likvärdiga former för samverkan och för att kunna identifiera utmaningar kring utveckling och 

förbättring. Föräldrarna/vårdnadshavarna är en av de viktigaste resurser vi har för arbetet med 

barnen, vi vill därför utveckla samverkan ytterligare och söker fler former för detta. 
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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. 

Enhetsmål: 

Spira är en meningsfull mötesplats för både föräldrar och deras adopterade barn. 

Förväntat resultat 

Föräldrar och barn är förberedda inför övergången till förskola, förskoleklassen och skola 

Arbetssätt 

Med utgångspunkt i Förskolans läroplan, Stockholms stads mål, verksamhetens mål och 

åtaganden, Spiras enkätundersökning samt observationer och samtal med föräldrar, kommer 

vi ht-17 att arbeta för fortsatt genus, normmedvetenhet och likabehandlingsarbete. Vi kommer 

att söka kunskap och verktyg för att förklara rasism för barn. Detta behov har föräldrar 

uttryckt återkommande under tidigare termin. 

Vi kommer att delta i en utbildning som Forum för levande historia genomför på uppdrag av 

Skolverket som heter Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan. 

Resursanvändning 

Kompetensen hos pedagogerna, samverkan med Resurscentrum och Duvnäs föräldrastöd. 

Uppföljning 

Vi reflekterar, följer upp, planerar och utvärderar, varje månad på APT samt på våra 

planeringsdagar med stöd av de dokument som enheten/förvaltningen tillhandahåller. 
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Utveckling 

Grundat på föräldrarnas önskemål lär vi oss mer genom utbildning om diskriminering och hur 

man motverkar rasism på förskolan. Vi söker svar på frågan om hur vi förklarar rasism för 

små barn. Vi fortsätter vårt genusarbete genom att utforma miljön så barnen inte begränsas i 

sina aktiviteter p.g.a. sitt kön. Det gäller även att granska lekar, litteratur och attityder utifrån 

genus/jämställdhetsperspektiv, etnicitet och funktionsnedsättningar.Spira ska fortsätta att 

tydligare medvetandegöra barnens behov av att kunna uttrycka sina känslor samt hur 

föräldrarna kan göra detta. Vi fortsätter även att arbeta med tecken till tal och uppmuntra 

föräldrarna att börja använda det med sina barn. Genom tecken till tal tydliggör vi barns 

språkutveckling till föräldrarna. Alla familjer borde vara välkomna till Spira oavsett var de 

bor. Detta arbete fortskrider. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkars kulturaktiviteter i verksamheterna är 

meningsfulla 

Beskrivning 

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

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

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

uppmärksammas Per Anders Fogelströms år genom aktiviteter i verksamheterna. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

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

3,7  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

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

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Våra förskolor bedriver ett varierat kulturutbud 

Förväntat resultat 

Förskoleundersökningen: 90% Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin 

förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. 

Alla barn ska erbjudas att delta i externt kulturutbud, minst ett tillfälle per termin. 

Arbetssätt 

Estetiska verksamhet innefattar sång, musik, rytmik, 

dans, drama, gymnastik, rörelse, kultur, bild och form. Måleri och teckning är en del, vilket 
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ständigt pågår helt fritt och med olika teman i olika projekt. I våra rum synliggörs barnens 

skapande och lärande, genom en mängd fotografier och verk. Vuxna samtalar med barnen om 

vad och vem som syns på bilderna, för att bekräfta att barnens skapande och tolkningar är 

viktiga. Genom måleri, sånger, litteratur, naturmaterial och dramatisering gestaltas olika 

fenomen, tidens gång och barnens tankar kring detta. Vi besöker våra stugor, lilla pumphuset 

vid sjön Isbladskärret på Djurgården och på Långholmen. I stugorna finns rikt ateljématerial 

och naturen blir en inspirerande kuliss för arbetet med avbildande måleri. Under 

vinterhalvåret används salarna vi har för dans-, drama- och rörelselek. Vi besöker teatrar, 

museer och konsthallar. Ibland spelar pedagogerna teater för barnen och ibland tvärtom. 

Resursanvändning 

Förskolans ekonomiska möjlighet och stadens stora utbud. Lokaler och material. 

Pedagogernas kunnande och intresse. 

Lärgruppen, Estetisk verksamhet. 

Uppföljning 

Vid onsdagsreflektionerna utvärderas den estetiska verksamheten och det kulturutbud vi haft. 

Vårdnadshavarnas åsikter följs upp i Stockholms stads årliga förskoleundersökning och vid 

utvecklingssamtalen. 

Medarbetarnas egenbedömning görs i Guf och Kvalitetsindikatorn (WKI). Lärgruppen för 

Estetisk verksamhet har ett särskilt fokus på dessa ämnen och skriver enhetens arbetsplan för 

de estetiska ämnena. 

Utvärdering löper under hela läsåret med fokus innan sommaren. 

Utveckling 

Lära av varandra och av goda exempel, ta tillvara våra egna resurser och kompetenser, till 

exempel som i EU-projektet "Shaking the habitual" där Egalia och Nicolaigården har 

dokumenterat arbetet med kultur och estetisk verksamhet utifrån ett genus- och jämställdhets 

perspektiv. 

KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade 

Nämndmål: 

Verksamheternas transporter och resor är miljöanpassade 

Beskrivning 

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

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

eller åker kollektivt i tjänsten. Förvaltningens bilar tankas i största möjliga mån med 

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

elbilar. 
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Enhetsmål: 

Verksamhetens transporter och resor är miljöanpassade. 

Förväntat resultat 

Att våra verksamheter är klimatsmarta och att kunskap kring detta finns hos all personal 

Arbetssätt 

Samlar inköp i möjligaste mån för att kunna samtransportera. 

Använder oss enbart av kollektiva färdmedel. 

Fortsätter arbetet med Grön flagg. 

Resursanvändning 

Bra ramavtal, kunskap hos beställande personal och samverkan 

Uppföljning 

Inköpsansvariga träffas en gång i månaden och följer upp inköpen. 

Utveckling 

Ökar kunskapen hos alla anställda 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

Nämndmål: 

Verksamheterna bidrar till att stadens kretslopp är resurseffektivt 

Beskrivning 

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

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

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

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

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

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolorna kommer under vt-17 att fortsätta att använda verktyg och checklistor för 

att uppnå giftfri förskola 

Förväntat resultat 

Eliminera alla föremål och material som innehåller gifter 
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Arbetssätt 

Vi har checklistor för vilka material vi ska undvika och vid inköp av varor och tjänster, 

granskas alltid miljöaspekten. 

Resursanvändning 

Personal och kunskap 

Uppföljning 

I samband med genomgång av Barnsäkerhetsrondens resultat, följer vi upp även gifter i 

barnens miljö 

Utveckling 

I samband med Barnskyddsronden görs en giftgenomgång. Grön flagg certifiering görs på 

varje förskola. 

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 

46,56 % 40% År 

Nämndmål: 

Verksamheterna är klimatsmarta 

Beskrivning 

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

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

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

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

2016-01-01 2017-12-31 

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

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

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Våra förskolor är klimatsmarta 

Förväntat resultat 

Nivå 3 i programmet kemikaliesmart förskola ska vara genomförd under 2017. 
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Arbetssätt 

Rensar bland leksaker, kontrollerar vad vårt hobbymaterial innehåller. Tvättar textilier 

regelbundet och är noga med handtvätt. Vi har koll på kemiska produkter, väljer 

kemikaliesmarta förbrukningsartiklar och städmaterial. Vi undviker metallkonserver och 

använder rätt förbrukningsartiklar i våra kök. Våra kockar strävar efter att servera minst 55 % 

ekologisk mat.Vid den årliga barnskyddsronden görs även en kontroll av om det finns giftiga 

ämnen och material. Vi använder fårskinn i stället för vilmadrasser med PVC. 

Resursanvändning 

Våra kockar. Kunskap. 

Medarbetares intresse och engagemang. Ansvarigt miljöombud på varje förskola. 

Uppföljning 

Uppföljning vid den årliga utvärderingsdagen i juni och vid barnskyddsronden. 

Utveckling 

Utbilda all personal. Alla inköp av varor och tjänster granskas först  utifrån tre kriterier. * 

Miljö. * Jämställhet. * Ekonomi. Alla våra förskolor ska arbeta för Grön flagg. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund 

Nämndmål: 

Verksamheternas inomhusmiljö är god 

Beskrivning 

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

förskolelokaler. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

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

Enhetsmål: 

Verksamheternas inomhusmiljö är god 

Förväntat resultat 

Förbättrad ventilation och bullernivå på de ställen där vi idag inte har det än. 

Arbetssätt 

Skydds- och Barnskyddsrond. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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Resursanvändning 

Skyddsrond 

Barnskyddsrond 

Miljö och Hälsas inspektioner 

Uppföljning 

genom våra uppföljningssystem och checklistor samt vid tavelmöten 

Utveckling 

Ytterligare minska bullernivån på de platser där vi uppmätt för höga värden. 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

Verksamheten drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller 

verksamhetens mål 

Beskrivning 

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

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

kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet. 

Enhetsmål: 

Det ekonomiska resultatet är positivt. 

Förväntat resultat 

Vi förväntar oss ett ekonomiskt resultat som är i balans. 

Arbetssätt 

Enhetschefen har ansvar för att tilldelade medel används på ett bra sätt genom god planering. 

Resultatenhetens ekonomiska förutsättningar planeras och diskuteras i samverkansgruppen. 

Den enskilda förskolans ekonomi är en punkt på Apt. 

Samverka vid sjukdom och anpassa schemaläggning för att minska användandet av vikarier. 

Varje inköp av vara eller tjänst föregås av genomgång av  tre aspekter: 1) Ekonomi 2) 

Miljöhänsyn 3) Jämställdhet.  

Vi ser hela förskoleenheten som en helhet där vi delar på vikarier, gör gemensamma inköp, 

kompetensutvecklar varandra i hela enheten. Vi tar nästan aldrig in vikarier utifrån, vilket 

verksamheten tjänar på, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 27 (35) 

 
 stockholm.se 
0850812261 

Resursanvändning 

ALLA medarbetare är delaktiga och medansvariga för budgethållningen. Förskolechefen är 

huvudansvarig och arbetar månatligen med budgetprognos och vidtar åtgärder om så behövs 

Biträdande chefer stödjer prognosarbetet med statistik och rapporter av olika slag, kontrollerar 

och godkänner fakturor, läser av barnantal med mera.  

Ekonomiavdelningen och It är viktiga resurser. 

Uppföljning 

Månatlig uppföljning av budget i förhållande till prognos. T1 och T2 är viktiga för att kunna 

följa upp och göra löpande analyser. Lean-tavlan fungerar som visualisering av budget och är 

ett bra underlag för uppföljning. Där kan vi följa inskrivningsläget av barn, sjukfrånvaronivå 

samt andra budgetfrågor. Kontofördelningens uppföljning är viktig för att kunna följa 

elförbrukning, ekologiska livsmedel, fastighetskostnader m.m. 

Utveckling 

På Leantavlan på varje förskola följer vi upp budgetläget kontinuerligt och ska göra det extra 

noggrant för att öka andelen ekologisk mat, från 43% till 55%. Analys görs månadsvis vid 

samordnargruppens möten. Vi har beslutat att minska kostnaderna för förbrukningsvaror för 

att spara pengar till annat men också för att använda oss av det material vi redan har och 

sådant som andra kallar för skräp, vilket vi kan använda till skapande verksamheter och teknik 

och annat. 

KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

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

Nämndmål: 

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

sätt 

Beskrivning 

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

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

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

inte av könstillhörighet.  

 

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

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

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

omotiverade skillnader vidtas åtgärder. 
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Enhetsmål: 

Oavsett kön ges alla likvärdiga förutsättningar, möjligheter och rättigheter. 

Förväntat resultat 

Våra barn ska veta och känna att alla har lika värde och att olikheter är en tillgång. 

Arbetssätt 

Alla anställda inom vår enhet känner till och följer våra gemensamma metoder i "Pedagogik 

för ett helt livsutrymme". 

Resursanvändning 

Pedagogernas stora kompetens. Våra externa samverkanspartners. 

Lärgruppen för  Livskunskap, lek och hbtq. 

Uppföljning 

Uppföljning vid apt (arbetsplatsträffar; utvecklingsdagar och reflektionsmötena. 

Utveckling 

Fortsätta euarbetet i Shaking the habitual och planera för nya projekt även utanför Europa. 

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 7 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro  Tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 4 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

Nämndmål: 

Chefer utövar ett gott ledarskap och medarbetarna har rätt kompetens 

Beskrivning 

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

och workshoppar i förvaltningens regi.  

 

Verksamheternas kompetensförsörjning på kort och lång sikt är avgörande för måluppfyllelse 

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

personalpolicy vägleder verksamheterna i att vara en god arbetsgivare. Stadens 

kommunikationsprogram vägleder chefer och medarbetare för att klara mål och vision. 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

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

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

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 

Index för Medarbetares känsla av motivation är 85. 

Index för Medarbetares upplevelse av chefens ledarskap är 80. Medarbetares upplevelse av 

styrning av verksamheten är 85. 

AMI: 85 

Arbetssätt 

Ledningsgruppen ska tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål, skapa tydliga 

förväntningar samt ge återkoppling på medarbetares arbetsinsatser och synpunkter.  

Viktigt är att: 

• förmedla verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetare känner att de bidrar till att nå 

stadens övergripande vision och mål, 

* vara närvarande, lyssnande, visa tillit till medarbetare och ge förutsättningar för delaktighet.  

• ge medarbetare återkoppling på deras prestation – både det som fungerar bra och det som 

kan förbättras, 

• använda effektiva mötesmetoder som bygger på dialog och som skapar öppenhet och 

delaktighet, införa beslutsliggare vid alla Apt. 

• stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter, såväl på arbetsplatsen som med andra 

verksamheter, så att allas kompetens tas tillvara. 
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Utvecklingssamtalen mellan chef och medarbetare ligger till grund för att ta reda på var och 

ens kompetens, intresseområde och vidareutvecklingsbehov. Varje anställd har en individuell 

kompetensutvecklingsplan. Utvecklingssamtalen är en viktig form för samtal om den 

gemensamma bilden av uppdraget och förmågan att kunna verkställa den.  

På Apt överenskommer vi vilka utvecklingsområden det finns för att kunna fullfölja uppdrag 

och mål för verksamheten. God arbetsmiljö, samverkan och förnyelse är några av ledorden. 

Alla medarbetare bidrar till och tar del av verksamhetsplanen för Maria Gamla stans 

förskoleenhet. 

Medarbetare i de olika lärgrupperna formulerar en arbetsplan för respektive ämnesområde, 

där uppdraget tydligt framgår och som vi andra sedan har att följa. 

Medarbetare är aktiva på möten genom att vara engagerade och följa de gemensamma beslut 

som fattas. Apt- och Tavelmöten är av operativ karaktär, det vill säga att praktiskt utföra 

arbetsuppgifter och ha genomgång av ekonomi, personalfrågor och övriga frågor. Reflektion 

kring pedagogiska frågor, diskussioner om arbetsätt, långsiktig planering, kollegial 

handledning och utvecklingsarbete sker främst i de strategiska mötena som är 

personalkonferens med reflektion, lärgruppsmöten och pedagogiska forum. Organisationen 

bidrar till allas ansvar och delaktighet eftersom den är transperant och ger insyn i protokoll 

och fattade beslut. 

 

Genom studiebesök och utbildning av olika slag kan idéer för gemensam förändring och 

utveckling födas och utvecklas. 

Personalrotation och arbetsbyten gör också att vi lär av varandra. Varje medarbetare deltar i 

enhetetens regelbundna fortbildning.  

 

På varje förskola finns också en eller flera medarbetare som har delegation för vissa 

arbetsuppgifter som samordning, vikarieanskaffning, information, beställningar, 

personalrapportering, fakturering och itkommunikation, vilket ger tydliga ansvar och 

utvecklar kompetensen. Kockar och städpersonal är viktiga grundbultar för att den 

pedagogiska verksamheten ska fungera väl. 

 

Varje basgrupp har förskollärare, en eller flera vars uppgift är att leda det pedagogiska och 

organisatoriska arbetet på plats. Basgruppsledarna fungerar också som språkrör och 

samordnare mellan förskolan och ledningsgruppen. 

Resursanvändning 

Att ha medarbetare som trivs är den bästa investering en organisation kan ha, ger hög kvalitet 

med både humanitära och ekonomiska vinster. Bred mångfald i personalgruppen gör att vi 

kan fördela ansvar och befogenheter utifrån många olika kompetenser. Bra 

introduktionsprogram att följa vid all introduktion. Alla ska vara och verka där de behövs som 

mest, vi fördelar arbetsuppgifterna mellan oss på klokt vis. Ikt är en viktig resurs och alla våra 

gemensamma dokument, policys och handlingsplaner finns tillgängliga för var och en. 

Lärarna har en särskilt roll utöver den i arbetslaget, då de är ansvariga för basgruppens 

övergripande verksamhet i enlighet med läroplan och skollag.  Viktig resurs är våra möten, 

där vi gemensamt samtalar och reflekterar kring arbetet. Arbetsrum och konferenslokal är 

nödvändiga resurser, för att vi ska kunna mötas, följa upp, utvärdera, dokumentera och 

utveckla vår verksamhet. Administratör, så kallad samordnare finns på varje adress och är en 
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mycket viktig resurs, som stödjer oss i arbetet kring IKT, lönehantering, fakturor, inköp, 

schema och vikarietillsättning samt fastighetsfrågor. 

Uppföljning 

Sker via samtal, medarbetarenkät, Lsg (lokal samverkansgrupp) och i medarbetarsamtal. 

Utveckling 

Leanarbetet skapar en kultur, ett förhållningssätt som främjar medarbetarskapet. Ständig 

förbättring är vårt motto och alla förslag, synpunkter, åsikter och idéer tas tillvara. Vi ska 

fortsätta att förvalta och utveckla detta vidare under 2017. 

Vi ska bli bättre på att följa upp att det vi bestämt blivit gjort (vi inför en beslutsliggare) och 

se till att resultatkraven är tydliga för alla. Bemötande och Kommunikation på alla områden är 

ett av våra utvecklingsområden 2017. Vår enhet anordnar gemensamma utbildningstillfällen 

men ger också möjlighet till grund- och vidareutbildning för medarbetarna. 

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: 

Alla människors rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt i våra förskolor. 

Förväntat resultat 

Ingen ska missgynnas beroende på kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, tro, 

funktionsvariation eller annat. 

Arbetssätt 

Utbildning i värdefrågor för all personal kontinuerligt. Följa vårt gemensamma 

förhållningssätt som finns beskrivet i "Pedagogik för ett helt livsutrymme". 
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Resursanvändning 

Personal från olikheter som ger dynamik och skapar förståelse. Kunskap hos personal. 

Uppföljning 

Genom FU (förskoleundersökningen), samtal och självvärdering. 

Utveckling 

Fortsätta vårt demokratiarbete. 

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 uttrycker sin mening i frågor som rör deras förskola. 

Förväntat resultat 

Alla barn ska veta att de blir lyssnade på och att deras åsikt beaktas. 

Att alla barn ska känna till FN´s Barnkonventions intentioner. 

Arbetssätt 

Aktivt ge utrymme till alla barns röster, lyssna aktivt och vara närvarande pedagog. Vara 

nogsam med att ge återkoppling på barnens tankar och idéer. 

Resursanvändning 

Pedagogernas kompetens. Tid. Bra underlag för samtal. 

Uppföljning 

Följa upp barns inflytande i Guf. 

Utveckling 

Utveckla våra intervjusamtalsunderlag. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

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

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar utsätts inte för våld 

Beskrivning 

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

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

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

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

verksamheterna screeninginstrumentet FREDA. Riskbedömningsmodellen Signs of Safety 

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

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

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

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

enskilt eller i grupp inom Södermalms öppenvård. 

Enhetsmål: 

Ingen ska utsättas för våld i våra verksamheter. 

Förväntat resultat 

Alla vet att vi inte tolererar våld. 

Arbetssätt 

Få regler men 2: Inte förstöra och inte störa.  

Nolltolerans mot våld. Livskunskapsarbetet skapar förståelse och medvetenhet. 

Vi gör anmälan vid oro kring våld. 

Resursanvändning 

Kompetens hos medarbetarna. Vårt gemensamma förhållningssätt gällande värdefrågor. 

Barnombudet i vår enhet. Stödenheten, sociala avdelningen och personalavdelningen. 

Uppföljning 

Statistik och uppföljning av incidenter, anmälningar och händelser. 

Utveckling 

Fortsätta att fördjupa och utveckla vårt värdegrundsarbete. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande 

Nämndmål: 

Invånare är delaktiga och kan påverka 

Beskrivning 

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

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

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

medborgarförslag välkomnas och används för att utveckla verksamheten. Förvaltningen 

utvecklar formerna för samverkan med det civila samhället. 

Enhetsmål: 

Våra förskolor arbetar aktivt för att alla berörda ska vara delaktiga i verksamheten. 

Förväntat resultat 

Att såväl barn som föräldrar och personal upplever att de har inflytande. 

Arbetssätt 

Vår värdegrund vilar på demokratisk grund och ger människor inom verksamheterna 

möjlighet att påverka. 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. 

Resursanvändning 

Kompetens hos personal. 

Uppföljning 

Förskoleundersökningen. Inkomna förslag idéer och klagomål. 

Utveckling 

Utveckla och förbättra föräldraråden så att alla deltagare upplever att de är delaktiga. 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

De olika förskolornas samordnare kommunicerar kontinuerligt, för att kunna samordna 

vikarietäckning då behov uppstår. Vi samarbetar kring material och inventarier så att vi alltid 

innan köp hör efter om det redan finns att tillgå i enheten. Vi använder våra egna kompetenser 

och sprider kunskapen i hela enheten = kollegialt lärande. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 35 (35) 

 
 stockholm.se 
0850812261 

Budget 2017 

  

    

Budget 2017 Intäkter: 27868000  

Kostnader: Löner 25288000  

 Personalsociala kostn 134000  

 Hyror 0 Ligger utanför 

 Fastighetskostnader 317 000  

 Bidrag 0  

 Entrepenadköp 184 000  

 Förbrukningsvaror 317 000  

 Livsmedel 836 000  

 Övriga kostnader 360 000  

 Interna kostnader data mm 200000  

 Summa kostnader 27636000  

 

 

  

  

Övriga frågor 

Ingen är perfekt men ett team kan bli det! 


